
KLASA: 021-04/18-01/78 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01 

 

ZAPISNIK 
 

 s 6. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 11. travnja 2018. godine u Dvorani 

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

 

Nazočni članovi - mr.sc.VLADO JELKOVAC, VESNA RIBAR, MARTINA MARUŠIĆ 

BRITVEC, STJEPAN MREŽAR, IVAN MILAŠINČIĆ, MARIO 

ŽELJEŽNJAK 

   

Odsutni članovi - JOSIP BENČIĆ 

   

Ostali nazočni -  MIRKO MARTINOVIĆ, zamjenik župana  

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije, 

KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine 

STJEPAN TURKOVIĆ, direktor ŽUC-a 

BRANKA ŠEKETA, stručni suradnik u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo   

 

   

ZAPOČETO U 9.00 SATI. 

 

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

predložio da se točka 5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju 

Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu stavi pod točku 2, a sve ostale 

točke se pomiču.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je  

 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora  

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu  

3. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu  

4. Prijedog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava 

Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu  

5. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. 

godinu 

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

2018. godinu   

6. Razno 
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TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora 

 

 

 Uz nazočnost 6 članova zapisnik s 5. sjednice Odbora usvojen je sa 5 glasova ZA i 1 

PROTIV.  

 

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste za 2017. godinu  

 

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

ceste.  

U raspravi su sudjelovali: STJEPAN MREŽAR, VESNA RIBAR i STJEPAN 

TURKOVIĆ.  

Gospodin Stjepan Mrežar upitao je ima li nenaplaćenih potraživanja krajem 2017. godine 

i kakve su obveze prema dobavljačima.  

Gospodin Stjepan Turković odgovorio je kako nenaplaćenih potraživanja nema, a sve 

obveze prema dobavljačima će se isplatiti tijekom travnja.  

Gospođa Vesna Ribar upitala je vezano za štete na prometnicama od elementarnih 

nepogoda.  

Gospodin Stjepan Turković odgovorio je kako su trenutno dva aktivna klizišta i to 

Skupica – 600.000,00 – 1 mil. i Dvorište minimalno 1 mil. kuna te da bi se ove godine sanirala 

Skupica.  

 

Uz nazočnost 6 članova sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen je sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

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

Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2017. godinu.   

 

 

TOČKA 3.  

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. godinu  

 

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

financije. 

 

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

GEMERI.  

Gospodin Stjepan Mrežar istaknuo je kako je vidljivo da su manji prihodi od poreza na 

dohodak nakon porezne reforme.  

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac istaknuo je kako ukupan iznos rashoda nije razdvojen na 

Županiju i na proračunske korisnike. 
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Gospođa Marija Gemeri pojasnila je da su rashodi Županije oko 135.000.000,00 kuna te 

kako se to može iščitati iz materijala.   

 

Uz nazočnost 6 članova sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen je sljedeći  

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2017. 

godinu.  

 

  

TOČKA 4.  

Prijedog Odluke o utvrđivanju rezultata poslovanja i rasporedu neutrošenih sredstava 

Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu 

 

  

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

financije. 

 

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

GEMERI.  

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac upitao je zašto je ovo posebna točka dnevnog reda.  

Gospođa Marija Gemeri pojasnila je da zakon upućuje na postupak te kako bi moglo 

eventualno biti pod istom točkom a) i b), ali u svakom slučaju mora se glasati odvojeno.    

Gospodin Stjepan Mrežar istaknuo je da bi se raspored mogao raditi, mora se prvo 

prihvatiti Godišnji izvještaj.  

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac istaknuo je kako su veća proračunska sredstva kod 

korisnika. Upitao je zašto se kod njih ne pristupa istom logikom i zašto ne raspravljamo o 

njihovom višku. 

Gospođa Marija Gemeri pojasnila je kako su korisnici po tom pitanju autonomni, te oni 

sami moraju donijeti odluku o raspodjeli.  

 

Uz nazočnost 6 članova sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen je sljedeći  

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 

 Prihvaća se prijedlog Odluke o utvrđivanju rezulatata poslovanja i rasporedu 

neutrošenih sredstava Karlovačke županije po Godišnjem obračunu za 2017. godinu.   
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TOČKA 5.  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. 

godinu 

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

županije za 2018. godinu   

 

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

financije. 

 

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. VLADO JELKOVAC, VESNA RIBAR i MARIJA 

GEMERI.  

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac istaknuo je kako sve više su proračunske stavke vanjske 

na koje nemamo utjecaja npr. HZZO, ali na to se ne može utjecati jer je propisano. Podržava 

prijedlog, no predlaže da se zasebno iskazuje županijski proračun, a zasebno proračun 

županijskih korisnika.   

Gospođa Marija Gemeri pojasnila je kako se ova metodologija mora poštivati.  

Gospođa Vesna Ribar posebno pohvaljuje programski dio.  

 

Uz nazočnost 6 članova sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom 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 2018. 

godinu  

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

županije za 2018. godinu.  

 

  

TOČKA 6.  

Razno  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

ZAVRŠENO U 10.30 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 




