
KLASA: 021-04/17-01/106 

URBROJ: 2133/1-08/01-17-01 

 

ZAPISNIK 

 

 sa 1. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 6. srpnja 2017. godine u Maloj 

vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, Karlovac.  

 

Nazočni članovi - VLADO JELKOVAC, VESNA RIBAR, MARTINA MARUŠIĆ 

BRITVEC, STJEPAN MREŽAR, IVAN MILAŠINČIĆ, JOSIP 

BENČIĆ, MARIO ŽELJEŽNJAK 

   

Odsutni članovi - / 

   

Ostali nazočni -  MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije,  

IRENA GEROVAC ZRNIĆ, pročelnica Tajništva, pravnih i općih 

poslova, SLAVICA KLARIĆ, viša referentica za pripremu sjednica i 

analitičko planske poslove 

 

ZAPOČETO U 10:35 SATI. 

 

 Sjednicom je predsjedao gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac, predsjednik Odbora.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, usvojen je  

 

Dnevni red 

 

1. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih 

financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke 

županije u razdoblju srpanj – prosinac 2017. godine 

2. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika 

župana   

3. Tekuća problematika 

 

 

TOČKA 1.  

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije 

namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine 

Karlovačke županije u razdoblju srpanj – prosinac 2017. godine 

 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa IRENA GEROVAC ZRNIĆ, pročelnica Tajništva, 

pravnih i općih poslova.  

 

Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, prihvaćena je  
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O D L U K A 

 o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije  

namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika 

Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju srpanj - prosinac 2017. godine  

 

Članak 1.  

 Ovom se Odlukom uređuje način raspoređivanja sredstava osiguranih u Proračunu 

Karlovačke županije za 2017. godinu za redovito financiranje političkih stranaka u razdoblju 

srpanj - prosinac 2017. godine čiji su kandidati izabrani za vijećnike Županijske skupštine i 

nezavisnih vijećnika izabranih s nezavisnih kandidacijskih lista na lokalnim izborima 2017. 

godine. 

 

Članak 2.  
 Sredstva iz prethodnog članka osiguravaju se u Proračunu Karlovačke županije za 2017. 

godinu u visini od 250.000,00 kuna, a nastavno na Odluku Županijske skupštine o raspoređivanju 

sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih financiranju političkih stranaka i 

nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u razdoblju siječanj -  lipanj 

2017. godine (Glasnik Karlovačke županije broj 47c/16). 

 

Članak 3.  

 Pravo na isplatu sredstava prema ovoj Odluci imaju političke stranke koje imaju vijećnika 

u Županijskoj skupštini i nezavisni vijećnici u Županijskoj skupštini izabrani s nezavisnih lista. 

 

Članak 4. 

 Sredstva za financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine 

osigurana u Proračunu Karlovačke županije raspoređuju se na način da se utvrdi jednaki iznos 

sredstava za svakog vijećnika u skupštini razmjerno broju njezinih vijećnika u skupštini u 

trenutku konstituiranja Skupštine. 

 Nezavisnom vijećniku Skupštine podzastupljenog spola i političkoj stranci za svakog člana 

podzastupljenog spola izabranog s njene liste, pripada i pravo na dodatnu naknadu u visini od 

10% iznosa predviđenog po svakom vijećniku Županijske skupštine. 

 

Članak 5.  
 Sredstva iz članka 2. ove Odluke raspoređuju se, tromjesečno u jednakim iznosima, 

razmjerno broju članova svake političke stranke zastupljene u Županijskoj skupštini kao i 

vijećnika Županijske skupštine koji su izabrani s nezavisnih lista i to za vijećnike u iznosu od 

986,51 kuna, odnosno za svaku vijećnicu Županijske skupštine u iznosu od 1.088,14 kuna 

mjesečno, kako slijedi:   

-kn- 

R. 

br. 

Naziv političke 

stranke 

% 

zastupljenosti 

vijećnika 

stranke 

Broj 

vijećnika 

Planirani iznos sredstava za 

srpanj - prosinac 2017. godine 

Tromjesečni 

iznos 

  M Ž M Ž UKUPNO  

1. HDZ 56,10% 18 5 106.543,08 32.644,20 139.187,28 69.593,64 

2. HSLS 2,44% 0 1 0,00 6.528,84 6.528,84 3.264,42 
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3. MOST 

nezavisnih lista 

- MOST 

4,88% 2 0 11.838,12 0,00 11.838,12 5.919,06 

4. SDP 19,51% 6 2 35.514,36 13.057,68 48.572,04 24.286,02 

5. ŽIVI ZID 17,07% 3 4 17.757,18 26.115,36 43.872,54 21.936,27 

UKUPNO 100% 29 12 171.652,74 78.346,08 249.998,82 124.999,41 

 

 Sredstva iz članka 2. ove Odluke mogu se iznimno, na zahtjev političke stranke, 

raspoređivati i isplaćivati mjesečno, ovisno o prilivu sredstava u Proračun Karlovačke županije. 

 

Članak 6.  

 Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačivati će se na žiro-račun političkih stranaka, 

odnosno na poseban račun nezavisnih vijećnika.  

 Korisnici su dužni knjigovodstveno ih obrađivati i omogućiti uvid nadležnim tijelima o 

načinu raspolaganja sredstvima. 

 

Članak 7.  
 Način raspoređivanja sredstava u skladu s odredbama ove Odluke primjenjuje se od 

srpnja 2017. godine. 

 

Članak 8.  

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

 

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata  

za obračun plaća župana i zamjenika župana 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa IRENA GEROVAC ZRNIĆ, pročelnica  Tajništva, 

pravnih i općih poslova.  

 

U raspravi su sudjelovali: STJEPAN MREŽAR, mr.sc. VLADO JELKOVAC i MARIJA 

GEMERI. 

 

Gospodin STJEPAN MREŽAR postavio je pitanje da li postoji maksimum osnovice i 

koeficijenta za obračun plaće i za zamjenike župana kao što je i za župana.  

Gospođa MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije 
odgovorila je da po Zakonu o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

koeficijenti za obračun plaće zamjenika župana mogu iznositi najviše do 85% koeficijenta župana 

čiji su zamjenici.  

Gospodin mr.sc. VLADO JELKOVAC upitao je da li je to obveza ili maksimum do 

kojeg se ide? 

Gospođa MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije 

odgovorila je da je to maksimum do kojeg se može ići što znači da kod zamjenika župana 

Karlovačke županije još ima prostora te da je u tom smislu Zakon ispoštovan. 
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Uz nazočnost 6 članova, sa 5 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, prihvaćena je  

 

 

ODLUKA 

o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaća župana i zamjenika 

župana Karlovačke županije za vrijeme profesionalnog obavljanja ove dužnosti. 

 

Članak 2. 

 Osnovica za obračun plaća župana i zamjenika župana određuje se u iznosu od 3.890,00 

kuna sukladno Odluci o određivanju o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (NN 

br. 151/14). 

 

Članak 3. 

 Plaća u smislu ove Odluke utvrđuje se množenjem osnovice za obračun plaće s 

koeficijentom određenim za pojedinu dužnost: 

1. župan                           6,15 

2. zamjenik župana         4,82 

 

Članak 4. 

Plaća župana i zamjenika župana uvećava se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog 

staža, a najviše za 20 %. 

 

Članak 5. 

 Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti župan i zamjenici župana imaju pravo na 

naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti. 

 

Članak 6. 

 Na ostala prava iz rada odnosno u svezi prestanka dužnosti na odgovarajući način 

primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te pripadajuće 

Odluke Županijske skupštine. 

 

Članak 7. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju osnovice i 

koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana (Glasnik Karlovačke županije br. 

20/2010, 18a/2016). 

 

 

 



5 

 

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke županije, a 

primjenjuje se na obračun plaće počevši od srpnja 2017. godine. 

 

 

TOČKA 3 

Tekuća problematika 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

 

ZAVRŠENO U 10:45 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 




