
KLASA: 021-04/17-01/128 

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

 

ZAPISNIK 
 

 s 2. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 17. srpnja 2017. godine u Dvorani 

za sastanke Ureda župana, A. Vraniczanya 2/II, Karlovac.  

 

Nazočni članovi - VLADO JELKOVAC, VESNA RIBAR, MARTINA MARUŠIĆ 

BRITVEC, STJEPAN MREŽAR, IVAN MILAŠINČIĆ, JOSIP 

BENČIĆ, MARIO ŽELJEŽNJAK 

   

Odsutni članovi - / 

   

Ostali nazočni -  VESNA HAJSAN DOLINAR, zamjenica župana 

BERNARDO PAHOR, privremeni pročelnik Ureda župana, 

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije,  

STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj ŽUC-a 

IRENA GEROVAC ZRNIĆ, tajnica Županijske skupštine 

 

 

ZAPOČETO U 14.30 SATI. 

 

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

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, usvojen je  

 

D n e v n i   r e d:  

   

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Odbora  

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2016. godinu  

3. a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu  

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu  

4. Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Karlovačke županije  

5. Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu Karlovačke županije za 

razdoblje od 2017.-2021. godine 

6. Tekuća problematika 
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TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Odbora 

 

Zapisnik s 1. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen sa sedam nazočnih članova Odbora. 

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvještaj o izvršenju 

financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj ŽUC-a. 

 

U raspravi su sudjelovali: JOSIP BENČIĆ, mr.sc. VLADO JELKOVAC, STJEPAN 

MREŽAR, VESNA RIBAR. 

Gospodin Josip Benčić iznio je mišljenje o promjeni izričaja iz razloga što gospodin 

Turković nije u izvještajnom razdoblju bio ravnatelj pa smatra da ne može dogovoriti u izričaju 

„mi smo“ jer na čelu iste ustanove nije bio. 

Mr.sc. Vlado Jelkovac ističe da se njemu upravo taj izričaj baš sviđa jer se gospodin 

Turković poistovjetio sa svojom tvrtkom. 

Gospodin Stjepan Mrežar postavio je pitanje na što se ovih 4 milijuna kuna vezano uz 

Grad Karlovac odnosi? Da li je taj iznos zapravo dvostruko evidentiran. Izvršenje tih sredstava je 

u gradu Karlovcu pa ne zna kako se onda slaže plan ŽUC-a jer su one u Proračunu Grada 

definirane kao takve.  

Gospođa Vesna Ribar izrazila je zadovoljstvo da u rebalansu Proračuna ima sredstava 

kojim će se realizirati sanacija mosta Tomašnica.  

Ravnatelj ŽUC-a Stjepan Turković odgovorio je na postavljena pitanja. 

 

Uz šest glasova za i jednim suzdržanim, uz nazočnost 7 članova, usvojen je sljedeći:  

 

ZAKLJUČAK 

 

  Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na izvještaj o izvršenju financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2016. godinu. 

 

 

TOČKA 3.  

a) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu  

b) Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. Izmjene i dopune Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu  

 

Uvodno obrazloženje dao je STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj ŽUC-a. 

 

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, Josip Benčić. 

Mr.sc. Vlado Jelkovac ističe da mu je bilo malo neobično drugi pa treći rebalans, ali sada 

su stvari puno jasnije, pogotovo vezano uz sanaciju mosta Gornje Bukovlje, jer se omogućava 

investitoru da krene u posao, ali inače je to mali iznos za rebalans, ali objašnjenje je logično. 
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Gospodin Josip Benčić iznosi stajalište da očekuje da se ubuduće ruke dižu za veće 

investicije koje će biti obuhvaćene rebalansom. 

 

Jednoglasno, uz nazočnost sedam članova, usvojen je sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 

   

Prihvaća se  

a) prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu  

b) prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na III. izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu. 

 

 

TOČKA 4.  

Prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika 

i namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije 

 

Uvodno obrazloženje dala je IRENA GEROVAC ZRNIĆ, tajnica Županijske skupštine. 

 

U raspravi je sudjelovao Josip Benčić. 

Gospodin Josip Benčić upitao je koliko je to točan iznos smanjenja i povećanja. Molio je 

točne iznose i tražio je da se za Županijsku skupštinu pripreme točni iznosi jer ako se nešto 

smanjilo onda se time treba pohvaliti, ali nije jer nikada zapravo i ne dolazi do smanjena. 

 

Uz šest glasova za i jednim suzdržanim, uz nazočnost sedam članova, usvojen je sljedeći: 

 

ZAKLJUČAK 
 

  Prihvaća se prijedlog Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika 

u upravnim tijelima Karlovačke županije.  

 

 

TOČKA 5.  

Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Karlovačke županije za razdoblje od 2017.-2021. godine 

 

Uvodno obrazloženje dao je BERNARDO PAHOR, privremeni pročelnik Ureda župana. 

 

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac. 

Mr.sc. Vlado Jelkovac predlaže da na trećoj stranici, ostali su nazivi upravnih odjela iz 

dosadašnjih odjela pa smatra da bi to trebalo ispraviti u vidu amandmana ispred predlagatelja.  

Privremeni pročelnik Bernardo Pahor prihvatio je sugestiju mr.sc. Vlade Jelkovca te će 

izmijeniti nazive upravnih odjela u skladu sa novim ustrojem. 

 

Uz šest glasova za i jednim suzdržanim, uz nazočnost sedam članova, usvojen je sljedeći: 
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Z A K L J U Č A K 

 

  Prihvaća se Nacrt Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom u vlasništvu 

Karlovačke županije za razdoblje od 2017. – 2021. godine.  

 

TOČKA 6. 

Tekuća problematika 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

 

ZAVRŠENO U 15.20 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 




