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KLASA: 021-04/17-01/157 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-17-02 

 

Z A P I S N I K  
 

s 4. sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 19. rujna 2017. godine u dvorani 

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

 

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

MAGDIĆ, IVICA GLÖCKNER, STJEPAN MIKULANDRIĆ, 

BRANKO EREMIĆ i HELENA STOJKOVIĆ. 

  

Ostali nazočni:    IVAN UĐBINAC, pročelnik Ureda župana,  

IRENA GEROVAC ZRNIĆ, tajnica Županijske skupštine  

     

  

ZAPOČETO U 8.00 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 s 3. sjednice Odbora  

2. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika policijske uprave u 

Policijskoj upravi karlovačkoj   

3. Razno  
 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 3. sjednice Odbora 
 

 Zapisnik s 3. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen. 
 

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika policijske uprave u 

Policijskoj upravi karlovačkoj 

 

 Uvodno obrazloženje dala je gospođa mr. sc. HRVOJKA BOŽIĆ, predsjednica 

Odbora.  

 

Gospodin Ivica Glöckner pozdravlja predmetnu odluku i predlaže da se prihvati. 

Ističe da je u svom radnom vijeku surađivao sa gospodinom Ćelićem te da je dobro i korektno 

obavljao svoj posao i zaslužuje ovo imenovanje. Smatra da je on dobar kandidat koji će 

donijeti svježinu.  

Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac navodi da se pridružuje mišljenju gospodina 

Glöcknera. Može reći samo da temeljem svog iskustva i suradnje sa gospodinom Ćelićem ima 
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pozitivno mišljenje o njemu i podržava ovaj prijedlog.  

Gospodin Stjepan Mikulandrić postavlja pitanje da li uopće ova formalnost davanja 

mišljenja ove Županijske skupštine ima smisla jer ista nije obvezujuća. Ostat će suzdržan, ne 

toliko zbog natpisa u novinama o predloženom novom načelniku već zbog poruka, odnosno 

najava njegovog dolaska i kako će se ponašati, a poruke koje su odaslane nisu dobre.  

Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac ističe koliko je on upoznat, iste nisu bile od 

budućeg načelnika već od drugih ljudi.  

Gospodin Ivica Glöckner navodi da budući načelnik nikada, niti kad je radio, pa ni 

sada nije odašiljao nikakve poruke, smatra da su te priče predimenzionirane.  

Gospodin Stjepan Mikulandrić bi volio da ga se demantira.  

 

Uz nazočnost 7 članova Odbora, sa 5 glasova ZA i 2 SUZDRŽANA glasa usvojen je  

 

 

Z A K L J U Č A K  

o davanju mišljenja za imenovanje načelnika policijske uprave u  

Policijskoj upravi karlovačkoj   

  
I.  

 Daje se pozitivno mišljenje o prijedlogu glavnog ravnatelja policije za imenovanje 

Josipa Ćelića, načelnikom Policijske uprave karlovačke. 

  

  

II.  
Ovaj Zaključak stupa na snagu drugi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke 

županije.  

 

 

 

TOČKA 3.  

Razno 

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

 

DOVRŠENO U 8.20 SATI.  

 

PREDSJEDNICA 

 

mr. sc. Hrvojka Božić 

 


	Uvodno obrazloženje dala je gospođa mr. sc. HRVOJKA BOŽIĆ, predsjednica Odbora.



