REPUBLIKA HRV ATSKA
VARAZDINSKA ZUPA IJA
Zupanijska skupstina
KLASA: 021-02/20-01/8
URBROJ: 2 186/1 -01-20-2
Varazdin, 25. svibnja 2020.
IZVJESCE
sa 13. sjednice Komisije za financije i proracun Zupanijske skupstine
Varazdinske zupanije - odrfane dana 25. svibnja 2020.-elektronickim putem

Sjedni caje odrzana elektronickim putem.
Pris u t n i:
1. Martina Bistrovic- predsjednica Komisije
2. Anita Rep-zamjenica predsjednice Komisije
3. Viktorija Horg-clanica Komisije
4. Roman Strelec- clan Komisije
5. Hrvoje Kovac-clan Komisije
6. Darko Markovic-clan Komisije
Izo s ta l a: Jadranka Bahlen
Dnevni red:

1. a) Prijedlog godi snjeg izvjestaja o izvrsenju Proracuna Varazdinske zupanije za 2019.
godinu
b) Prijedlog odluke o raspodjeli rezultata Varazdinske zupanije za 2019. godinu
2. a) Prijedlog II. izmjena i dopuna Proracuna Varazdinske zupanij e za 2020. godinu i
projekcije za 2021. i 2022. godinu
b) Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvrsavanju Proracuna Varazdinske zupanije
za 2020. godinu
3. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za zaduzivanje Opce bolnice Varazdin za
energetsku obnovu zgrada poliklinike, psihijatrije, mikrobiologije i rentgena
4. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju trgovackog drustva BUKOTERMAL
d.o.o.
5. Prijedlog zakljucka o davanju suglasnosti na Godisnji izvjestaj o izvrsenju
Financijskog plana Zupanijske uprave za ceste za 2019. godinu i Odluku o raspodjeli rezultata
i pokricu manjka iz prethodnog razdoblja

6. Izvjesce o koristenju sredstava proracunske zalihe za razdoblje :
- sijecanj - veljaca 2020.
- sijecanj - ozujak 2020.
- sijecanj - travanj 2020

Komisija za financije i proracun raspravila je tocke od 1. do S. predlozenog
Dnevnog reda.
Tocke 1. do 4. Dnevnog reda prihvacene su sa 4 glasa ZA i 2 SUZDRZANA.
Tocka S. Dnevnog reda prihvacena je sa 3 glasa ZA, dok su 2 bila SUZDRZANA.
Predsjednica Komisije za financije i proracun izuzela se od rasprave i glasovanja kod
tocke S.
Tocka 6. primljena je na znanje.

SJEDNICA
Bistrovic v.r.

