
KLASA: 021-04/18-01/135 

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

 

ZAPISNIK 
 

 sa 8. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 4. srpnja 2018. godine u Dvorani 

za sastanke (soba broj15), ul. A. Vraniczanya 4/I, Karlovac. 

 

Nazočni članovi - mr.sc. VLADO JELKOVAC, JOSIP BENČIĆ, MARTINA MARUŠIĆ 

BRITVEC, STJEPAN MREŽAR, IVAN MILAŠINČIĆ, VESNA 

RIBAR 

   

Odsutni članovi - MARIO ŽELJEŽNJAK  

   

Ostali nazočni -  MARTINA FURDEK HAJDIN, zamjenica župana  

MIRKO MARTINOVIĆ, zamjenik župana  

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije, 

MARIJA MEDIĆ, pročelnica Upravnog odjela za školstvo 

KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine 

SLAVICA KLARIĆ, viša referentica za analitičko planske poslove  

   

ZAPOČETO U 10.00 SATI. 

 

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

predložio dnevni red. U odnosu na predloženi dnevni red u pozivu, zamoljen je od strane 

izvjestitelja točke 6. „Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za kupnju nekretnine  - 

poslovnog prostora u Ul. A. Vraniczaya 2, na k.č.br. 1415 k.o. Karlovac II“ da se ista uvrsti 

odmah iza točke 1.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je  

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora  

2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za kupnju nekretnine – poslovnog prostora   

u Ul. A. Vraniczanya 2, na k.č.br. 1415 k.o. Karlovac II 

3. 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   

4. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Ceste Karlovac d.d.  

b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.  

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.  

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva Ceste 

Karlovac d.d.  
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5. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d.  

b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d.  

6. a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za poslovni udio Hrvatskog radija Karlovac 

d.o.o.  

b) Prijedlog Programa prodaje poslovnog udjela javnim pozivom za prikupljanje ponuda za 

kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.  

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 

poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.  

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji poslovnog udjela trgovačkog 

društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o.  

7. Razno  

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika sa 7. sjednice Odbora 

 

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je zapisnik sa 7. sjednice Odbora.   

 

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti županu za kupnju nekretnine – poslovnog prostora 

u Ul. A. Vraniczanya 2, na k.č.br. 1415 k.o. Karlovac II 

 

Uvodno obrazloženje dao je Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine.  

 

Gospodin Josip Benčić upitao je zna li se namjena prostora i koje službe će biti 

smještene u tom prostoru? 

Gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine odgovorio je kako to još nije 

definirano, a prostor je prikladan za održavanje sastanaka i primanje stranaka.  

 

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 županu za kupnju nekretnine – 

poslovnog prostora u Ul. A. Vraniczanya 2, na k.č.br. 1415 k.o. Karlovac II.  
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TOČKA 3.  

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   

 

 

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

financije. 

 

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

GEMERI.   

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac upitao je što bi se desilo kad se ne bi išlo u ovaj 

proračun sada.  

Gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije 
odgovorila je kako se ne bi smjelo ići u postupak javne nabave i sklapanje ugovora jer je to 

suprotno propisu ako nisu osigurana sredstva.  

 

Gospodin Josip Benčić upitao je na stranici 2. ovim rebalansom povećanje prihoda bez 

proračunskih korisnika  iznosi 1.740.000,00 kn dok kod korisnika povećanje iznosi 1.220.000,00 

kuna, zanima ga koji su to korisnici i da li će ta sredstva biti raspoređena na njih. Također ga 

zanima kod Upravnog odjela za gospodarstvo smanjenje rashoda za 1.490.000,00 kuna odnosno 

za šta su bila namijenjena ta sredstva.  

 

Gospođa Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije 
odgovorila je kako se radi o 53 proračunska korisnika i to 18 osnovnih škola, 15 srednjih škola, 

učenički domovi, 13 zdravstvenih ustanova, starački dom, centre za socijalnu skrb. Promjene se 

odnose na nekoliko korisnika, njihova učešća i planiranje investicija što je razlog korekcije. Kod 

Upravnog odjela za gospodarstvo sredstva su bila namijenjena za Razvojni fond.  

 

 Jednoglasno, 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 2018. 

godinu  

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

županije za 2018. godinu. 
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TOČKA 4.  

a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Ceste Karlovac d.d.  

b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za 

kupnju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.  

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za 

kupnju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.  

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog 

društva Ceste Karlovac d.d.  

 

Predsjednik Odbora gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac predložio je da se objedini 

rasprava po točci 4., 5. i 6. te da se pojedinačno glasa o svakoj točci, a što su jednoglasno 

prihvatili svi članovi Odbora.  

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana.  

 

Gospodin Josip Benčić upitao je vezano za članak 16. Programa prodaje dionica odnosno  

zanima ga što ako se ponuda preda 24. kolovoza u 10 sati na poštu, a to dođe tek u ponedjeljak.   

Također ga zanima drugi stavak u točki 14. i točki 17. Programa koji je isti te da li se radi o 

grešci. Upitao je zašto županijski vijećnici nisu dobili Elaborat o procjeni vrijednosti dionica 

trgovačkog društva. 

Gospođa Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana odgovorila je kako mora doći bez 

obzira na način dostave što i piše u članku 16. Programa prodaje. Vezano uz Elaborat zamjenica 

je pojasnila da izrađivač Elaborata će biti prisutan na sjednici Skupštine i moći će mu se postaviti 

pitanja, a procjena je bila na Povjerenstvu. 

Gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine pojasnio je da članak 17. 

definira sadržaj javnog poziva, a članak 14. uvjete.  

Gospodin Stjepan Mrežar upitao je vezano uz članak 4. Programa prodaje dionica, 

odnosno da li je nužno da pravo prvokupa imaju dioničari.  

Gospođa Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana predlaže da se kod Cesta i 

Vodoprivrede ide bez prava prvokupa kako se ne bi destimuliralo vanjske ponuditelje.  

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac podržava prijedlog zamjenice župana te će se u formi 

amandmana na prijedlog Odbora ići u izmjenu materijala na način da se ukloni pravo prvokupa, a 

s kojim je suglasan predlagatelj, za što se zadužuju stručne službe. Slijedom toga predsjednik 

Odbora mr.sc. Vlado Jelkovac dao je prijedlog na glasanje.  

 

Uz nazočnost 6 članova, sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojeno je 

sljedeće: 

Z A K L J U Č A K 

 Prihvaća se:  

a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Ceste Karlovac d.d.  

b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.  

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.  

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva 

Ceste Karlovac d.d.  
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Z A K L J U Č A K 

 

1. Predlaže se Program prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d. izmijeniti na način da za dionice koje su 

predmetom prodaje izuzme pravo prvokupa postojećih dioničara te se u tom smislu predlaže 

izmijeniti članak 2., članak 5. i članak 9. Programa, kao i brisati članak 4. Programa, uz 

prilagođavanje numeracije ostalih članaka Programa.  

 

2. Predlaže se stručnim službama Karlovačke županije da za sjednicu Županijske skupštine 

pripreme izmijenjene materijale.  

 

 

 

 TOČKA 5.  

a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d.  

b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za 

kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za 

kupnju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d.  

 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana.  

 

Nakon rasprave 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 utvrđivanju početne cijene za dionice Vodoprivrede Karlovac d.d.  

b) Prijedlog Programa prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d.  

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d.  
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Z A K L J U Č A K 

 

1. Predlaže se Program prodaje dionica javnim pozivom za prikupljanje ponuda za kupnju 

dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac d.d. izmijeniti na način da za 

dionice koje su predmetom prodaje izuzme pravo prvokupa postojećih dioničara te se u 

tom smislu predlaže izmijeniti članak 2., članak 5. i članak 9. Programa, kao i brisati 

članak 4. Programa, uz prilagođavanje numeracije ostalih članaka Programa.  

 

2. Predlaže se stručnim službama Karlovačke županije da za sjednicu Županijske skupštine 

pripreme izmijenjene materijale.  

 

 

TOČKA 6.  

a) Prijedlog Odluke o utvrđivanju početne cijene za poslovni udio Hrvatskog radija 

Karlovac d.o.o.  

b) Prijedlog Programa prodaje poslovnog udjela javnim pozivom za prikupljanje 

ponuda za kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac 

d.o.o.  

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za 

kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.  

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji poslovnog udjela 

trgovačkog društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o.  

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Martina Furdek Hajdin, zamjenica župana.  

 

Nakon rasprave 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 utvrđivanju početne cijene za poslovni udio Hrvatskog radija 

Karlovac d.o.o.  

b) Prijedlog Programa prodaje poslovnog udjela javnim pozivom za prikupljanje ponuda za 

kupnju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.  

c) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Javnog poziva za prikupljanje ponuda za kupnju 

poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.  

d) Prijedlog Odluke o prihvaćanju teksta Ugovora o prodaji poslovnog udjela trgovačkog 

društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o.  
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TOČKA 7.  

Razno  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

 

ZAVRŠENO U 10.46 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 




