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KLASA: 021-04/18-01/167 

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

Z A P I S N I K  
 

s 11. sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 25. rujna 2018. godine u 

dvorani za sastanke Ureda župana, A. Vranicznya br. 2/II, Karlovac. 

 

Sjednici nazočni:  mr. sc. HRVOJKA BOŽIĆ, mr. sc. VLADO JELKOVAC, IVICA 

GLÖCKNER, STJEPAN MIKULANDRIĆ, TOMISLAV MAGDIĆ, BRANKO EREMIĆ, 

HELENA STOJKOVIĆ  

 

Odsutni članovi:  - 

 

Ostali nazočni:  - mr.sc. MARIJA MEDIĆ, pročelnica Upravnog odjela za školstvo 

   - PREDRAG KORAĆ, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo    

- KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine     

    

ZAPOČETO U 11.45 SATI.  

 

 Sjednicom Odbora predsjedala je gospođa mr. sc. HRVOJKA BOŽIĆ, predsjednica.  

 

 Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D n e v n i    r e d : 

 

1. Usvajanje zapisnika sa 10. sjednice Odbora 

2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole 

Josipdol 

3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje 

zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije  

4. Razno  

 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 10. sjednice Odbora 

 

 

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je prihvaćen zapisnik s 10. sjednice Odbora.  

 

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora  

Osnovne škole Josipdol 

 

 Uvodno obrazloženje dala je gospođa mr.sc. Marija Medić te istaknula da se članovi 

razrješuju radi isteka mandata.  
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 Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac dao je napomenu za ubuduće da bi bilo korisno u 

obrazloženju navesti „zbog isteka mandata“ jer je ovako nejasno. 

 Gospođa Helena Stojković napominje da joj predloženi članovi nisu poznati pa ne 

može biti „za“ ili „protiv“.  

 Gospođa mr.sc. Marija Medić upozorava na zaštitu osobnih podataka te da su svi 

životopisi predloženih članova dostupni na uvid.  

 

 Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom prihvaćeno je 

sljedeće 

 

RJEŠENJE 

o razrješenju i imenovanju članova Školskog odbora  

Osnovne škole Josipdol 

 

I 

 Razrješavaju se dužnosti članova Školskog odbora Osnovne škole Josipdol, Josipdol 

prema Rješenju o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Josipdol, Josipdol 

(Glasnik Karlovačke županije broj 42/14; 06/16) sljedeći članovi: g. Vedran Jagnjić, gđa 

Ivanka Turkalj i g. Davor Vuković. 

 

II 

 Kao predstavnici osnivača imenuju se sljedeći članovi Školskog odbora Osnovne škole 

Josipdol: g. Vedran Jagnjić, s prebivalištem na adresi Kolodvorska 22, Josipdol; Ivanka 

Turkalj, s prebivalištem na adresi Karlovačka 29, Josipdol; Davor Vuković, s prebivalištem 

na adresi Skradnik 140, Ogulin. 

 Imenovanim članovima mandat traje četiri (4) godine. 

 

III 

 Ovo Rješenje stupa na snagu prvi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke 

županije.  

 

 

 

TOČKA 3.  

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje 

zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije 

 

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Željko Fanjak, pročelnik Upravnog odjela za 

gospodarstvo. Dodatno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske 

skupštine.  

 

 Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom  prihvaćena je 

sljedeća 
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ODLUKA 

o izmjeni Odluke o imenovanju Stručne komisije  

za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Karlovačke županije 

 

 

I 

U Odluci o imenovanju Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na 

području Karlovačke županije (Glasnik Karlovačke županije broj 8a/18) u točki I podtočka 1. 

mijenja se i glasi: 

- za predsjednika: 

1. ALBERT OFNER, univ. spec. silv.,  

licenca Hrvatske komore inženjera šumarstva i drvne tehnologije broj: 769.  

 

II 

Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke 

županije. 

 

 

TOČKA 4. 

Razno 

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

DOVRŠENO U 12.10 SATI.  

 

 

PREDSJEDNICA 

 

mr. sc. Hrvojka Božić 

 


	Pod ovom točkom nije bilo rasprave.



