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KLASA: 021-04/19-01/21 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-01 

 

ZAPISNIK 
 

 

s 13. sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 14. veljače 2019. 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:  -  KRISTIJAN ČUJKO, pročelnik Ureda župana  

- JOSIP RIBAR, viši stručni suradnik za poslove zaštite na radu, 

vatrogastvo i razminiranje  

- BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana     

 

ZAPOČETO U 13:00 SATI.  

 

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

utvrđuje kvorum od 7 nazočnih članova i predlaže dopunu dnevnog reda točkom Prijedlog 

Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Procjene ugroženosti od požara 

i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za područje „Slovinja“.   

 

 Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

 

D n e v n i    r e d : 

 

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora 

2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova:  

a) Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu 

b) Odbora za Proračun i financije 

c) Odbora za turizam 

d) Odbora za zaštitu ljudskih prava  

3. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica 

trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.  

4. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Procjene ugroženosti 

od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za područje „Slovinja“ 

5. Razno  
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TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora 

 

 

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 12. sjednice Odbora.  

 

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova:  

a) Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu 

b) Odbora za Proračun i financije 

c) Odbora za turizam 

d) Odbora za zaštitu ljudskih prava  

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa mr.sc Hrvojka Božić, predsjednica Odbora.  

  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova usvojeni su zaključci o kojima se pojedinačno glasalo 

i to kako slijedi:  

 

Z AK L J U Č A K 

 Prihvaća se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za 

međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu.  

 

Z AK L J U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za Proračun 

i financije.   

 

Z AK L J U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za turizam.    

 

Z AK L J U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu 

ljudskih prava.     

 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica 

trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.  

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, pročelnik Ureda župana.  
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 Gospođa Helena Stojković govori kako će kod glasanja po ovoj točki biti suzdržana 

te napominje kako se u navedeno Povjerenstvo moglo imenovati i nekoga od članova Živog 

zida.  

 Gospodin Kristijan Čujko odgovara kako se pri utvrđivanju prijedloga članova 

Povjerenstva naročito obratilo pažnju na struku predloženih članova radi doprinosa kvaliteti 

samog procesa prodaje dionica.  

 

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

sljedeći  

 

Z AK L J U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za 

prodaju dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.. 

 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu Procjene 

ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za područje 

„Slovinja“ 

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Josip Ribar, viši stručni suradnik za poslove 

zaštite na radu, vatrogastvo i razminiranje u Uredu župana.  

 

 Gospodin Stjepan Mikulandrić upitao je što je to „Slovinj“? 

 Gospodin Kristijan Čujko objasnio je povijest naziva „Slovinj“ i naglasio kako je 

navedeni pojam vezan uz „Slovinjsku deklaraciju“. 

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 7 članova usvojen je sljedeći  

 

 

Z AK L J U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Radne skupine za izradu 

Procjene ugroženosti od požara i tehnološke eksplozije te Plana zaštite od požara za područje 

„Slovinja“.  

 

TOČKA 5. 

Razno 

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

DOVRŠENO U 13:20 SATI.  

 

PREDSJEDNICA 

 

mr. sc. Hrvojka Božić 


	Pod ovom točkom nije bilo rasprave.



