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KLASA: 021-04/20-03/32 
URBROJ: 2133/1-01/03-20-07 
 

ZAPISNIK 
 

s 20. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 22. 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, HRVOJE HOFFMAN 
   
Odsutni članovi - STJEPAN MREŽAR 
   
Ostali nazočni -  DAVIDE DUJMIĆ, v.d. pročelnik Upravnog odjela za financije, 

BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana 
 

   
ZAPOČETO U 11:30 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 nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

 
D n e v n i   r e d: 

  
1. Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Odbora  

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 
2020. godinu  

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

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

5. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije 
namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke 
županije u 2020. godini  

6. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 
nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini 

7. Razno  

 
TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 19. sjednice Odbora  
 
Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac sugerira da se u točki 6. zapisnika s 19. sjednice Odbora korigira tekst njegove 
izjave i da isti sada glasi: „Gospodin Vlado Jelkovac upitao je mogu li se i prijašnji krediti  po prijašnjem 
programu dodatno subvencionirati po ovom programu.“ 
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Gospodin Bruno Bajac odgovara kako će se izvršiti tražena korekcija u zapisniku s 19. sjednice Odbora. 
 
 Uz nazočnost 6 članova jednoglasno je usvojen zapisnik s 19. sjednice Odbora.  

 
TOČKA 2. 

 
a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. 
godinu  

 
Uvodno obrazloženje dao je Davide Dujmić, v.d. pročelnik Upravnog odjela za financije. 
U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Hoffman, Davide Dujmić, Martina Marušić Britvec, Josip Benčić, mr.sc. Vlado 
Jelkovac. 
 
 
Gospodin Hrvoje Hoffman zatražio je pojašnjenje u vezi potpora za novorođenčad odnosno kada će one početi 
i koliko će iznositi. 
Gospodin Davide Dujmić daje obrazloženje novih mjera potpora za novorođenčad. 
Gospođa Martina Marušić Britvec upitala je kako će se građani informirati o mogućnosti retroaktivnog traženja 
potpora. 
Gospodin Davide Dujmić odgovara kako je većina roditelja već predala zahtjev tijekom razdoblja u kojem se 
nije isplaćivala potpora pa će isti biti uzeti u obzir. 
Gospodin Josip Benčić upitao je na što se konkretno odnosi povećanje rashoda u Upravnom odjelu za financije. 
Gospodin Davide Dujmić pojašnjava rashode Upravnog odjela za financije. 
Gospodin Josip Benčić upitao je za koju svrhu ide povećanje sredstava u rebalansu proračuna odnosno iznos od 
23 milijuna kuna. 
Gospodin Davide Dujmić daje obrazloženje utroška sredstava planiranih u rebalansu proračuna. 
Gospodin Josip Benčić zatražio je pojašnjenje rashoda kod svakog upravnog odjela. 
Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac ističe kako se ne može prolaziti stavka po stavka rebalansa proračuna jer za to 
služe materijali koje članovi Odbora uredno dobivaju prije sjednice Odbora te konstatira kako ne može 
službenik Upravnog odjela za financije znati svaki razlog odnosno svrhu svakog pojedinog troška po drugim 
upravnim odjelima. 
Gospodin Hrvoje Hoffman ističe kako nema ulaganja u gospodarstvo županije, u novorođenu djecu, škole se 
uređuju, a djece je sve manje, dugovi u zdravstvu su veliki, male su plaće. Smatra kako se silnim građevinskim 
radovima samo napumpava BDP te ga zanima koje su to firme koje imaju povećanje gospodarske aktivnosti u 
Karlovcu. Smatra kako nije dobro povećavati koeficijente dužnosnika i službenika županije jer epidemija bolesti 
COVID-19 tek pojačava. 
Gospodin Josip Benčić traži pojašnjenje smanjenja sredstava kod pomoćnika u nastavi. 
Gospodin Davide Dujmić ističe kako se radi o usklađenju nakon početka školske godine. Također ističe kako je 
prema podacima Porezne uprave vidljivo povećanje prihoda od poreza. 
Gospodin Josip Benčić sugerira gospodinu Dujmiću da analizira zašto je povećan prihod od poreza te od kojeg 
subjekta koliko. 
Gospodin Davide Dujmić odgovara kako će se ti podaci vidjeti nakon godišnjih financijskih izvještaja. 
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Uz nazočnost 6 članova, s 4 glasa ZA i 2 glasa PROTIV, usvojen je sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se: 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. 
godinu  

 

TOČKA 3. 

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

 

Uvodno obrazloženje dao je Bruno Bajac, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana. 
U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, Hrvoje Hoffman, Josip Benčić. 
 
Gospodin Josip Benčić upitao je koliko je bilo oboljelih od koronavirusa na području županije u trenutku 
donošenja odluke o smanjenju koeficijenata, a koliko ih ima sada kada se koeficijenti vraćaju na „staru“ razinu. 
Gospodin Bruno Bajac odgovara kako nije upoznat s epidemiološkim podacima i sugerira obraćanje Zavodu za 
javno zdravstvo Karlovačke županije ili Stožeru civilne zaštite Karlovačke županije za dobivanje traženih 
podataka. 
Gospodin Hrvoje Hoffman ističe kako je HDZ opet pokazao svoju „solidarnost“ te se slaže s gospodinom 
Benčićem da nije vrijeme za vraćanje koeficijenta za obračun plaća. 
Gospodin Josip Benčić traži da na sjednice Odbora dolazi predlagatelj koji će znati sve podatke o predloženom 
aktu. 
Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac ističe kako ne može govoriti u ime županice, a podatke o broju zaraženih se 
može dobiti od Stožera civilne zaštite Karlovačke županije. 
Gospodin Josip Benčić predlaže sljedeći zaključak Odbora: „Točke 3., 4., 5. i 6. skidaju se s dnevnog reda 
sjednice Odbora zbog porasta broja zaraženih koronavirusom na području županije.“ 
Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac daje prijedlog gospodina Benčića na glasovanje 
 
Uz nazočnost 6 članova, prijedlog gospodina Benčića, uz 2 glasa ZA, nije usvojen. 
 
Uz nazočnost 6 članova, s 4 glasa ZA i 2 glasa PROTIV, usvojen je sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun 
plaća župana i zamjenika župana. 

 

TOČKA 4. 

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. 
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Uz nazočnost 6 članova, s 4 glasa ZA i 2 glasa PROTIV, 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 5. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih 
financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 2020. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je Bruno Bajac, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana. 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
Uz nazočnost 6 članova, s 4 glasa ZA i 2 glasa PROTIV, usvojen je sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije 
namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke županije u 
2020. godini. 

TOČKA 6. 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 
nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini 

 
Uvodno obrazloženje dao je Bruno Bajac, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana. 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
Uz nazočnost 6 članova, s 4 glasa ZA i 2 glasa PROTIV, usvojen je sljedeći 
 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 
nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2020. godini. 

 

TOČKA 7. 

Razno  
 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
 
ZAVRŠENO U 13:00 SATI. 

PREDSJEDNIK 
 

mr.sc. Vlado Jelkovac 




