
KLASA: 021-04/17-01/195 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-17-01 

 

ZAPISNIK 
 

 s 4. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 28. studenog 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 

   

Odsutni članovi - MARIO ŽELJEŽNJAK 

   

Ostali nazočni -  MARTINA FURDEK HAJDIN, zamjenica župana 

MIRKO MARTINOVIĆ, zamjenik župana  

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije, 

MARIJA BRAZDIČIĆ, pročelnica Službe za unutarnju reviziju 

ŽELJKO FANJAK, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo 

STJEPAN TURKOVIĆ, ravnatelj ŽUC-a 

IRENA GEROVAC ZRNIĆ, tajnica Županijske skupštine 

   

ZAPOČETO U 15.00 SATI. 

 

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

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je  

 

Dnevni red: 

 

1. Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Odbora  

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. 

godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke 

županije za 2017. godinu  

3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu  

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu  

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave 

za ceste za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu  

6. Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih 

manjina na području Karlovačke županije u 2018. godini  

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih 

financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke 

županije u 2018. godini   
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8. Informacija o pokretanju postupka zajedničke javne nabave za usluge osiguranja  

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije 

10. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti  za opterećivanje imovine Osnovnoj školi 

Vladimir Nazor, Duga Resa, Osnovnoj školi Barilović, Barilović, Osnovnoj školi Ivana Brlić 

Mažuranić, Ogulin 

11. Razno 

 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Odbora 

 

Zapisnik s 3. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen uz nazočnih 6 članova Odbora. 

 

 

TOČKA 2.  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. 

godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna 

Karlovačke županije za 2017. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dala ja gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za 

financije. 

 

Pod ovom točkom nije bio rasprave. 

 

Uz 5 glasova za i 1suzdržan glas, uz nazočnost 6 članova, usvojen je sljedeći:  

 

Z A K L J U Č A K 

 Prihvaća se  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2017. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke 

županije za 2017. godinu  

 

 

TOČKA 3.  

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 

2020. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dala ja gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za 

financije. 

U raspravi su sudjelovali: JOSIP BENČIĆ, STJEPAN MREŽAR. 

 

Gospodin Josip Benčić moli da se iznese obrazloženje o projekcijama za 2020. godinu. 

Navodi da bi Razvojni fond trebao biti multiplikator određene vrste pa bi se očekivalo više 
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novaca. Ističe da novac nije projiciran. Nitko ne voli čuti da će za tri godine imati manje novaca. 

Zanima ga šta je sa Centrom za gospodarenje otpada. 

Gospodin Stjepan Mrežar upitao je vezano uz smanjenje iznosa od 50.038.000,00 kuna u 

2018. godini te moli pojašnjenje o čemu se to radi.  

Zamjenica župana Martina Furdek-Hajdin i pročelnica Gemeri odgovorile su na 

postavljena pitanja. 

 

Sa 5 glasova za i 1 glasom protiv, uz nazočnost 6 članova, usvojen je sljedeći:  

 

Z A K L J U Č A K 

 Prihvaća se  

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. 

godinu  

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu  

 

 

TOČKA 4.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Stjepan Turković, ravnatelj Županijske uprave za 

ceste.  

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac ističe, barem što se tiče ovog Odbora, važne su financije 

jer je sadržajni dio važan za Odbor za gospodarstvo. Navodi da prihodi od Hrvatskih cesta i voda 

se povećavaju kao i kod registriranih vozila, prodana su tri stara automobila, Karlovcu je zbog 

povećano prihoda dano 135.000,00 kuna i kupit će te nove automobile. 

 

Uz nazočnost 6 članova, sa 6 glasova za usvojen je sljedeći:  

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu.  

 

 

TOČKA 5.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave 

za ceste za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Stjepan Turković, ravnatelj Županijske uprave za 

ceste.  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 6 članova, sa 6 glasova za usvojen je sljedeći:  
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Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2018. godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu.  

 

 

TOČKA 6.  

Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 

nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2018. godini 

 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Marija Gemeri. 

 

Gospodin Josip Benčić molio je da se pojasne kriteriji po kojoj osnovi se došlo do 

predmetnih iznosa.  

Zamjenik župana Mirko Martinović odgovorio je na postavljeno pitanje. 

 

Uz nazočnost 6 članova, sa 6 glasova za usvojen je sljedeći:  

 

 

Z A K L J U Č A K 

 Prihvaća se Prijedlog Odluke o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i 

predstavnika nacionalnih manjina na području Karlovačke županije u 2018. godini.  

 

 

TOČKA 7.  

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije namijenjenih 

financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine Karlovačke 

županije u 2018. godini 

 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Marija Gemeri. 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 6 glasova, sa 6 glasova za usvojen je sljedeći: 

 

Z A K L J U Č A K 

 Prihvaća se Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava Proračuna Karlovačke županije 

namijenjenih financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika Županijske skupštine 

Karlovačke županije u 2018. godini.  

 

 

TOČKA 8.  

Informacija o pokretanju postupka zajedničke javne nabave za usluge osiguranja 

 

Uvodno obrazloženje dala je Marija Brazdičić, pročelnica službe za unutarnju reviziju. 

Uvodnom obrazloženju priključio se zamjenik župana Mirko Martinović. 
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U raspravi su sudjelovali: JOSIP BENČIĆ i mr.sc. VLADO JELKOVAC. 

Gospodin Josip Benčić upitao je tko će birati osiguravajuća društva te tko je odabrao 

Interomniu. Postavio je pitanje da li postoje posljedice ako odustanemo od postupka. 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac upitao je da li postoji mogućnost prekidanja postupka 

ako utvrdimo da nam to nije isplativo. Upitao je ako Županija odustane tko će isplatiti 

Interomniu. 

Pročelnica službe za unutarnju reviziju Marija Brazdičić odgovorila je na postavljena 

pitanja. 

 

Prima se na znanje sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 Prihvaća se Informacija o pokretanju postupka zajedničke javne nabave za usluge 

osiguranja.   

 

 

TOČKA 9.  

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije 

 

Uvodno obrazloženje dala je pročelnica Marija Gemeri. 

 

Gospodin Josip Benčić upitao je koja je osnovica i zašto nije napravljen financijski efekat 

na materijal. 

 

Sa  5 glasova za i 1 suzdržan glas, uz nazočnost 6 članova, usvojen je sljedeći:  

 

 

Z A K L J 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 10. 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za opterećivanje imovine Osnovnoj školi 

Vladimir Nazor Duga Resa, Osnovnoj školi Barilović, Barilović,  

Osnovnoj školi Ivana Brlić Mažuranić Ogulin 

 

 Uvodno obrazloženje dala je Marija Gemeri pročelnica Upravnog odjela za financije. 

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 
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 Uz nazočnost 6 članova, sa 6 glasova za usvojen je sljedeći:  

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Predlaže se davanje suglasnosti za opterećivanje imovine škole odnosno izdavanje bjanko 

zadužnice na iznos od 1.000.000,00 kuna i iznos od 1.000.000,00 kuna, kao jamstvo za uredno 

izvršenje ugovornih obveza Osnovnoj školi Vladimir Nazor, Duga Resa.     

 

 

     Z A K L J U Č A K 

 

 Predlaže se davanje suglasnosti za opterećivanje imovine škole odnosno izdavanje bjanko 

zadužnice na iznos od 500.000,00 kuna kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza 

Osnovnoj školi Barilović, Barilović.    

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Predlaže se davanje suglasnosti za opterećivanje imovine škole odnosno izdavanje bjanko 

zadužnice na iznos od 500.000,00 kuna kao jamstvo za uredno izvršenje ugovornih obveza 

Osnovnoj školi Ivane Brlić Mažuranić, Ogulin.  

  

 

TOČKA 11. 

Razno  

 

 Pod ovom točkom gospođa Vesna Ribar iznijela je prijedlog da se ne dostavljaju Glasnici 

Karlovačke županije pošto se isti nalaze na stranicama Karlovačke županije. 

 

 

 

ZAVRŠENO U 16.30 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 




