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KLASA: 021-04/20-03/23 
URBROJ: 2133/1-01/03-20-08 
 

ZAPISNIK 
 

sa 19. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 1. rujna 2020. godine u dvorani za sastanke, A. 
Vraniczanya br. 2/II, Karlovac. 

 
Nazočni članovi - mr.sc. VLADO JELKOVAC, JOSIP BENČIĆ, MARTINA MARUŠIĆ BRITVEC, IVAN 

MILAŠINČIĆ, VESNA RIBAR, STJEPAN MREŽAR, HRVOJE HOFFMAN 
   
Odsutni članovi -  
   
Ostali nazočni -  VESNA HAJSAN DOLINAR, zamjenica župana 

MIRKO MARTINOVIĆ, zamjenik župana 
DAVIDE DUJMIĆ, v.d. pročelnik Upravnog odjela za financije, 
BRANKA MARADIN KEČA, viša stručna suradnica u UO za školstvo 
ANA VALIĆ, v.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo 
SONJA ŠKRGATIĆ, suradnica u Županijskoj upravi za ceste Karlovac 
BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana 
 

   
ZAPOČETO U 12:30 SATI. 
 
 Sjednicom je predsjedao gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac, predsjednik Odbora koji je pozdravio nazočne. 
Utvrđuje kako je na sjednici prisutno 6 članova te predlaže dnevni red uz prijedlog da se radi obveza zamjenice 
župana Vesne Hajsan Dolinar nakon točke 1. prijeđe na točku 5. dnevnog reda, a zatim na ostale točke kako je 
predloženo. Članovi Odbora jednoglasno su podržali prijedlog predsjednika Odbora. 
 
 Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 
D n e v n i   r e d: 

  
1. Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Odbora 

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mješovito industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac za sklapanje 
ugovora o kupoprodaji nekretnine i izdavanje zadužnice kao jamstva za uredno izvršenje ugovornih 
obveza  

3. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine  

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 
Županijske uprave za ceste za 2020. godinu  

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Karlovačke županije  

6. Prijedlog Odluke o subvencioniranju kamate na poduzetničke kredite po „Programu subvencioniranja 
kamata na poduzetničke kredite“ 

7. Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2019. godini  

8. Razno  
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TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 18. sjednice Odbora  
 
Uz nazočnost 6 članova jednoglasno je usvojen zapisnik s 18. sjednice Odbora.  

 
TOČKA 2. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mješovito industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac za sklapanje ugovora 
o kupoprodaji nekretnine i izdavanje zadužnice kao jamstva 

za uredno izvršenje ugovornih obveza 

 
Uvodno obrazloženje dala je Vesna Hajsan Dolinar, zamjenica župana. 
U međuvremenu se sjednici Odbora pridružio Hrvoje Hoffman. 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN, usvojen je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Mješovito industrijsko-obrtničkoj školi Karlovac za sklapanje 
ugovora o kupoprodaji nekretnine i izdavanje zadužnice kao jamstva za uredno izvršenje ugovornih obveza. 

 

TOČKA 3. 
Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine 

 

Uvodno obrazloženje dao je Davide Dujmić, v.d. pročelnik Upravnog odjela za financije. 
U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, Davide Dujmić. 
 
Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac sugerirao je da se u predloženom aktu ispravi namjena sredstava za Dom 
Nikola Tesla jer nije realno da je takav iznos namijenjen za projektnu dokumentaciju. 
Gospodin Davide Dujmić prihvaća sugestiju i navodi kako su sredstva namijenjena za radove te se radi o 
tehničkoj pogrešci. 
Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac konstatira kako prikazano stanje nije loše s obzirom na situaciju s 
koronavirusom. Sugerira da se u obrazloženju akta više osvrne na aspekte utjecaja epidemije bolesti COVID-19 
na financije županije. 
 
Uz nazočnost 7 članova, sa 5 glasova ZA i 2 glasa PROTIV, usvojen je sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj – lipanj 2020. godine. 

 

TOČKA 4. 
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste za 2020. godinu 

Uvodno obrazloženje dala je Sonja Škrgatić, suradnica u Županijskoj upravi za ceste Karlovac. 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
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Uz nazočnost 7 članova, s 5 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN, usvojen je sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 
Županijske uprave za ceste za 2020. godinu. 

 

TOČKA 5. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Karlovačke županije 

 

Uvodno obrazloženje dao je Bruno Bajac, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana. 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
Uz nazočnost 7 članova, s 5 glasova ZA i 2 glasa SUZDRŽAN, usvojen je sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Karlovačke županije. 

 

TOČKA 6. 
Prijedlog Odluke o subvencioniranju kamate na poduzetničke kredite po 

„Programu subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite“ 

 

Uvodno obrazloženje dala je Ana Valić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo. 
U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, Davide Dujmić, Ana Valić. 
 
Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac upitao je  mogu li se i prijašnji krediti  po prijašnjem programu dodatno 
subvencionirati po ovom programu. 
Gospođa Ana Valić odgovara kako će županija do isteka kredita subvencionirati kamatu prema prijašnjem 
programu. 
Gospodin Davide Dujmić pojašnjava kako se ovdje radi o novoj kreditnoj liniji s mnogo povoljnijim kamatama i 
proširen je krug potencijalnih korisnika. 
 
Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o subvencioniranju kamate na poduzetničke kredite po „Programu 
subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite“. 

 

TOČKA 7. 
Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2019. godini 

 
Uvodno obrazloženje dala je Ana Valić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo. 
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Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o stanju i poticajima u poljoprivredi na području Karlovačke županije u 2019. godini. 

 
TOČKA 8. 

Razno  
 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
ZAVRŠENO U 13:30 SATI. 
 
 
 

PREDSJEDNIK 
 

mr.sc. Vlado Jelkovac 
 
 
 
 




