
KLASA: 021-04/19-01/70 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-07 

 

ZAPISNIK 
 

 

s 15. sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 29. svibnja 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, TOMISLAV MAGDIĆ, BRANKO EREMIĆ, HELENA STOJKOVIĆ  

 

Odsutni članovi:  STJEPAN MIKULANDRIĆ 

 

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

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

 

ZAPOČETO U 10.00 SATI.  

 

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

utvrđuje kvorum od 6 nazočnih članova i predložila dnevni red.  

 

 Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

 

D n e v n i    r e d : 

 

 

1. Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora 

2. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Županijske skupštine 

Karlovačke županije: 

a) Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata 

b) Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu 

c) Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu  

d) Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje  

e) Odbora za predstavke i pritužbe 

f) Odbora za zdravstvo  

g) Odbora za turizam  

h) Odbora za zaštitu ljudskih prava  

i) Mandatnog povjerenstva   

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Karlovcu  

4. Prijedlog Rješenja o imenovanju dodatnih sudaca porotnika Općinskog suda u Karlovcu 

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju suca porotnika za pri Općinskom sudu u 

Karlovcu     
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6. Prijedlog Rješenja o razrješenju i  imenovanju člana Školskog odbora Mješovito industrijsko 

- obrtničke škole Karlovac 

7. Razno  

 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 14. sjednice Odbora 

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 14. sjednice Odbora.  

 

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Županijske 

skupštine Karlovačke županije: 

a) Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata 

b) Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu 

c) Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu  

d) Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje  

e) Odbora za predstavke i pritužbe 

f) Odbora za zdravstvo  

g) Odbora za turizam  

h) Odbora za zaštitu ljudskih prava  

i) Mandatnog povjerenstva   

 

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

 

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, Branko Eremić. 

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac pojasnio je kriterije kojima se stranka Hrvatska 

demokratska zajednica vodila prilikom predloženih izmjena u sastavu radnih tijela skupštine 

posebno vodeći računa o pravilu da predsjednik i većina članova odbora moraju biti iz redova 

vijećnika županijske skupštine. 

 

Gospodin Branko Eremić iznosi svoje iznenađenje i mišljenje da se neće postići kvaliteta 

rada odbora već samo zadovoljenje forme. Smatra da je gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac 

kvalitetno obavljao dužnost, ali to je stranačka stvar i neće se miješati. 

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac pojašnjava kako je stav stranke da nijedan vijećnik ne 

može biti član više od dva odbora, a što se tiče podizanja kvalitete slaže se s gospodinom 

Eremićom jer se nakon dvije godine kvalitetno uđe u tematiku kojom se odbor bavi. 

 

Uz nazočnost 6 članova, većinom glasova od 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom 

usvojen je sljedeći  
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ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Županijske 

skupštine Karlovačke županije: 

a) Odbora za branitelje i stradalnike Domovinskog rata 

b) Odbora za gospodarstvo, razvoj i obnovu 

c) Odbora za međunarodnu i regionalnu suradnju i lokalnu samoupravu  

d) Odbora za obrazovanje, kulturu, sport i informiranje  

e) Odbora za predstavke i pritužbe 

f) Odbora za zdravstvo  

g) Odbora za turizam  

h) Odbora za zaštitu ljudskih prava  

i) Mandatnog povjerenstva   

 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u 

Karlovcu  

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Bruno Bajac, viši stručni suradnik za pravna pitanja u 

Uredu župana. 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 6 članova, većinom glasova od 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom 

usvojen je sljedeći   

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u 

Karlovcu. 

 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Rješenja o imenovanju dodatnih sudaca porotnika Općinskog suda u 

Karlovcu 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Bruno Bajac, viši stručni suradnik za pravna pitanja u 

Uredu župana. 

 

U raspravi su sudjelovali: Helena Stojković, Ivica Glockner, Bruno Bajac. 
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Gospođa Helena Stojković upitala je zašto se dodatno imenuje samo pet sudaca porotnika 

ako je sud tražio imenovanje dodatnih deset sudaca porotnika. 

 

Gospodin Bruno Bajac odgovara kako veći interes za ovu dužnost nije iskazan te je takav 

prijedlog pristigao od Gradskog vijeća Grada Karlovca. 

 

Gospodin Ivica Glockner primjetio je da se pojedine osobe imenuju za suce porotnike u 

različitim sudovima pa ga zanima je li to dopušteno. 

 

Gospodin Bruno Bajac daje obrazloženje. 

 

Uz nazočnost 6 članova, većinom glasova od 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom 

usvojen je sljedeći   

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Prijedlog Rješenja o imenovanju dodatnih sudaca porotnika Općinskog suda u 

Karlovcu. 

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju suca porotnika pri Općinskom sudu u 

Karlovcu     

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Bruno Bajac, viši stručni suradnik za pravna pitanja u 

Uredu župana. 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 6 članova, većinom glasova od 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom 

usvojen je sljedeći  

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju suca porotnika pri Općinskom 

sudu u Karlovcu. 

 

TOČKA 6. 

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Mješovito 

industrijsko - obrtničke škole Karlovac 

 

Uvodno obrazloženje dala je mr.sc. Marija Medić, pročelnica Upravnog odjela za školstvo. 

 

U raspravi su sudjelovali: mr.sc. Vlado Jelkovac, mr.sc. Marija Medić. 

 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac upitao je je li predloženi gospodin isti onaj iz područja 

lovstva. 
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Gospođa mr.sc. Marija Medić odgovara da jest. 

 

Uz nazočnost 6 članova, većinom glasova od 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom 

usvojen je sljedeći 

 

ZAKLJUČAK 

 

Prihvaća se Prijedlog Rješenja o razrješenju i  imenovanju člana Školskog odbora Mješovito 

industrijsko - obrtničke škole Karlovac. 

 

 

TOČKA 7. 

 

Razno  
 

Gospodin Tomislav Magdić poziva sve članove Odbora da dana 30.05.2019. godine 

prisustvuju obilježavanju Dana hrvatskih branitelja. 

 

 

DOVRŠENO U 10.30 SATI.  

 

PREDSJEDNICA 

 

mr. sc. Hrvojka Božić 




