
KLASA: 021-04/18-01/164 

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

 

ZAPISNIK 
 

 sa 9. sjednice Odbora za Proračun i financije održane 25. rujna 2018. godine u Dvorani 

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

 

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

BRITVEC, STJEPAN MREŽAR, IVAN MILAŠINČIĆ, VESNA 

RIBAR, MARIO ŽELJEŽNJAK 

   

Odsutni članovi -  

   

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 

SONJA ŠKRGATIĆ, stručni suradnik za računovodstvene, financijske i 

ekonomske poslove Županijske uprave za ceste 

   

ZAPOČETO U 10.30 SATI. 

 

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

predložio dnevni red.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, usvojen je  

 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora 

2. Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje siječanj-lipanj 2018. 

godine  

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

namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije  

5. Izvješće Povjerenstva za prodaju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac 

d.d. o postupku prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.  

6. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva Ceste 

Karlovac d.d. 

7. Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju poslovnog udjela trgovačkog društva 

Hrvatski radio Karlovac d.o.o.  
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8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu    

9. Razno  

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora 

 

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova, usvojen je zapisnik s 8. sjednice Odbora.   

 

 

TOČKA 2.  

Izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za razdoblje  

siječanj-lipanj 2018. godine 

 

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

financije. 

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac upitao je koji je razlog za slabo izvršenje u Upravnom 

odjelu za gospodarstvo.  

Gospodin Željko Fanjak, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo odgovorio je da 

se radi o unapređenju poljoprivrede i turizma, izvršenje je prema pristiglim zahtjevima, a sve će 

biti realizirano do kraja godine.  

 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 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 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. 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  
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Uz nazočnost 7 članova, sa 6 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 4.  

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

namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine.  

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac upitao je koliko je povećanje u konkretnoj plaći? 

Gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine odgovorio je da u ovom 

trenutku ne može dati izračun, jer on ovisi o više faktora, ali da će se pripremiti za sjednicu 

Skupštine.  

Gospodin Josip Benčić ističe da bi trebalo biti poznato koliki je financijski iznos.  

 

Jednoglasno uz nazočnost 7 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 5.  

Izvješće Povjerenstva za prodaju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda Karlovac 

d.d. o postupku prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.  

 

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

 

Po ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen je sljedeći 

 

Z A K L J U Č A K 

Prihvaća se Izvješće Povjerenstva za prodaju dionica u trgovačkom društvu Vodoprivreda 

Karlovac d.d. o postupku prodaje dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.. 
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TOČKA 6.  

Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog društva Ceste 

Karlovac d.d. 

 

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

 

Gospodin Josip Benčić moli pojašnjenje za korekciju odluke.  

Gospodin Kristijan Čujko naveo je da se korigirala pogreška u pisanju odluke te 

objasnio detalje korekcije. 

 

Nakon rasprave uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen je sljedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju dionica trgovačkog 

društva Ceste Karlovac d.d.. 

 

 

TOČKA 7.  

Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju poslovnog udjela trgovačkog društva 

Hrvatski radio Karlovac d.o.o.  

 

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

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen je sljedeći 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o odabiru ponuditelja za kupnju poslovnog udjela 

trgovačkog društva Hrvatski radio Karlovac d.o.o..  

 

 

TOČKA 8. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog 

plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Sonja Škrgatić, stručni suradnik za 

računovodstvene, financijske i ekonomske poslove Županijske uprave za ceste.  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  
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Uz nazočnost 7 članova, sa 6 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju 

Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2018. godinu. 

 

 

TOČKA 9.  

Razno  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

 

ZAVRŠENO U 10.46 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 




