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KLASA: 021-04/17-01/190 

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

 

Z A P I S N I K  
 

s 5. sjednice Odbora za izbor i imenovanje održane 28. studenog 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,  

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

SNJEŽANA JEREMIĆ, Ured župana   

     

  

ZAPOČETO U 7.30 SATI.  

 

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

i dopunu dnevnog reda i to Prijedlog Rješenja o imenovanju radnih tijela Županijske 

skupštine.  

 

 Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D n e v n i    r e d : 

 

 

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora  

2. a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica u 

trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.  

b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica 

trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.  

c) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju poslovnog 

udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.   

3. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Odbora 

za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu  

4. Prijedlog rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Karlovačke županije  

5. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 

Slunj  

6. Prijedlog Rješenja o imenovanju radnih tijela Županijske skupštine  

7. Razno  
 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora 
 

 Zapisnik s 4. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen. 
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TOČKA 2.  

a) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica 

u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d.  

b) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju dionica 

trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.  

c) Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva za prodaju 

poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.   

 

 

 Uvodno obrazloženje dala je gospođa MARTINA FURDEK HAJDIN, zamjenica 

župana.  

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova jednoglasno je usvojena sljedeća   

 

ODLUKA  

o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva  

za prodaju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d. 

 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za prodaju dionica u trgovačkom društvu  

Ceste Karlovac d.d., određuju mu se zadaci i imenuju članovi.  

 

Članak 2. 

U Povjerenstvo za prodaju dionica Ceste Karlovac d.d. imenuju se:  

 

1. Martina Furdek Hajdin – za predsjednicu 

2. Ivan Vuković – za zamjenika predsjednice  

3. Stjepan Mrežar – za člana  

4. Zlatibor Tomas – za člana  

5. Nikša Antica – za člana  

Članak 3. 

Zadaci Povjerenstva za prodaju dionica u trgovačkom društvu Ceste Karlovac d.d. su:  

- raspraviti sve prijedloge župana o odabiru revizora za procjenu vrijednosti predmeta 

prodaje, sadržaju ponudbene dokumentacije (uvjete za podnošenje ponuda, modele  

ponuda, ponudbene garancije, ugovora o prodaji, osiguranja plaćanja po ugovoru o 

prodaji itd.) 

- obavlja ostale poslove nužne za postupak prodaje dionica kao tijelo nadležno za 

prodaju, u smislu propisa o privatizaciji  

- predložiti Županijskoj skupštini izvješće o prodaji dionica nakon dovršetka postupka i 

uplate kupovne cijene dionica. 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke 

županije.  
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ODLUKA  

o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva  

za prodaju dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.  

 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za prodaju dionica trgovačkog društva 

Vodoprivreda Karlovac d.d., određuju mu se zadaci i imenuju članovi.  

 

Članak 2. 

U Povjerenstvo za prodaju dionica trovačkog društva Vodoprivreda Karlovac d.d.  

imenuju se:  
 

1. Martina Furdek Hajdin – za predsjednicu 

2. Ivan Vuković – za zamjenika predsjednice  

3. Stjepan Mrežar – za člana  

4. Zlatibor Tomas – za člana  

5. Nikša Antica – za člana  

 

Članak 3. 

Zadaci Povjerenstva za prodaju dionica trgovačkog društva Vodoprivreda Karlovac 

d.d. su:  

- raspraviti sve prijedloge župana o odabiru revizora za procjenu vrijednosti predmeta 

prodaje, sadržaju ponudbene dokumentacije (uvjete za podnošenje ponuda, modele  

ponuda, ponudbene garancije, ugovora o prodaji, osiguranja plaćanja po ugovoru o 

prodaji itd.) 

- obavlja ostale poslove nužne za postupak prodaje dionica kao tijelo nadležno za 

prodaju, u smislu propisa o privatizaciji  

- predložiti Županijskoj skupštini izvješće o prodaji dionica nakon dovršetka postupka i 

uplate kupovne cijene dionica. 

 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke 

županije.  

 

 

ODLUKA  

o osnivanju i imenovanju članova Povjerenstva  

za prodaju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o.  

 

 

Članak 1.  

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za prodaju poslovnog udjela u trgovačkom 

društvu Hrvatski radio Karlovac d.o.o., određuju mu se zadaci i imenuju članovi.  

 

Članak 2. 

U Povjerenstvo za prodaju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski radio 
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Karlovac d.o.o. imenuju se:  

 

1. Martina Furdek Hajdin – za predsjednicu 

2. Ivan Vuković – za zamjenika predsjednice  

3. Stjepan Mrežar – za člana  

4. Zlatibor Tomas – za člana  

5. Nikša Antica – za člana  

 

Članak 3. 

Zadaci Povjerenstva za prodaju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Hrvatski 

radio Karlovac d.o.o. su:  

- raspraviti sve prijedloge župana o odabiru revizora za procjenu vrijednosti predmeta 

prodaje, sadržaju ponudbene dokumentacije (uvjete za podnošenje ponuda, modele  

ponuda, ponudbene garancije, ugovora o prodaji, osiguranja plaćanja po ugovoru o 

prodaji itd.) 

- obavlja ostale poslove nužne za postupak prodaje poslovnog udjela kao tijelo 

nadležno za prodaju, u smislu propisa o privatizaciji  

- predložiti Županijskoj skupštini izvješće o prodaji poslovnog udjela nakon dovršetka 

postupka i uplate kupovne cijene dionica. 

 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke 

županije.  

 

TOČKA 3.  

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova 

Odbora za dodjelu javnih priznanja Županije za 2017. godinu 

  

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin IVAN UĐBINAC, pročelnik Ureda župana.  

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova Odbora jednoglasno je donesena sljedeća  

 

O D L U K A 

o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja 

Županije za 2017. godinu 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se način i kriteriji za dodjelu javnih priznanja Županije za 

2017. godinu kao i druga pitanja u svezi provedbe ove Odluke. 

Članak 2. 

 Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje, korišteni u Odluci odnose se jednako na 

muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. 
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Članak 3. 

Postupak dodjele javnih priznanja provodi Odbor za dodjelu javnih priznanja 

Županije (dalje Odbor). 

Odbor ima predsjednika, zamjenika predsjednika i devet (9) članova. 

Članove odbora imenuje Županijska skupština na prijedlog župana. 

Predsjednik Odbora je predsjednik Županijske skupštine, a najmanje pet (5) članova 

bira se iz reda vijećnika Županijske skupštine.  

 

Članak 4. 

Odbor je obvezan odmah po imenovanju objaviti javni poziv za dostavu prijedloga za 

dodjelu javnih priznanja Županije posebno za pojedine oblike javnih priznanja, u skladu sa 

kriterijima utvrđenim ovom Odlukom. 

Rok za dostavu prijedloga ne može biti kraći od 15 dana od dana objave u tisku i na 

mrežnim stranicama Karlovačke županije.  

 

Članak 5. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja mogu podnijeti vijećnici Županijske skupštine, 

župan, upravna tijela Županije, gradonačelnici i načelnici s područja Županije, političke 

stranke na razini Županije te ostale pravne i fizičke osobe sa područja Županije. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja dostavlja se Odboru, u propisanom roku. 

Prije početka glasovanja o odabiru kandidata za dodjelu javnih priznanja prijedlog za 

dodjelu javnih priznanja može dati i Odbor, na način propisan Poslovnikom o svom radu. 

 

Članak 6. 

Godišnje javno priznanje dodjeljuje se domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama 

za naročite zasluge i uspjehe u promicanju stvaralaštva i ukupnih društvenih i gospodarskih 

odnosa na području Županije. 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja može se dati i posmrtno, sukladno utvrđenim 

kriterijima. 

Prijedlog za dodjelu javnih priznanja može se dati i za grupu pojedinaca ukoliko je 

određeno ostvarenje rezultat njihovog zajedničkog rada u 2017. godini. 

 

Članak 7. 

Javno priznanje dodjeljuje se i za naročite zasluge i uspjehe te ostvarene rezultate u 

stručnom, umjetničkom, znanstvenom i drugom radu tijekom životnog vijeka pojedinca sa 

područja Županije (javno priznanje za životno djelo). 

Javno priznanje za životno djelo može se dodijeliti i posmrtno. 

 

Članak 8. 

Za 2017. godinu može se dodijeliti najviše pet (5) javnih priznanja za ostvarene 

rezultate u tekućoj godini.  

Odbor može odrediti u okviru broja iz prethodnog stavka koliko će se javnih priznanja 

dodijeliti fizičkim osobama odnosno pravnim osobama. 

Za 2017. godinu dodijelit će se jedno (1) javno priznanje za životno djelo. 

 

Članak 9. 

 Kriteriji za dodjelu javnih priznanja su slijedeći 
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 a) za pojedince za životno djelo 

- da se radi o istaknutim pojedincima koji su svojim kontinuiranim i izuzetno 

značajnim znanstvenim, stručnim, umjetničkim, pedagoškim ili drugim javnim 

radom dali trajan doprinos te ostvarili rezultate trajne vrijednosti na 

unapređenju stanja i razvitku pojedinih područja odnosno međunarodnoj 

promidžbi i ugledu Županije 

 

b) za pojedince za godišnje javno priznanje 

- da se radi o pojedincima koji su u 2017. godini ostvarili izuzetne radne 

rezultate ili dali doprinos unapređenju stanja odnosno promicanju pojedinih 

područja društvenog i gospodarskog života Županije odnosno doprinos 

međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije 

- da se radi o pojedincima koji u svojoj radnoj i životnoj sredini uživaju ugled 

uzornog djelatnika i stručnjaka te čestitog i vrijednog čovjeka i građanina 

 

c) za pravne osobe 

- da su u 2017. godini ostvarile izuzetne poslovne i druge rezultate trajne 

vrijednosti u gospodarskom ili društvenom razvitku Županije i Republike 

Hrvatske kao i međunarodnoj promidžbi i ugledu Županije 

 

Članak 10. 

Prijedlog za dodjelu javnog priznanja mora biti pismeno obrazložen i sadržavati 

slijedeće: 
 

a) za pojedince 

- životopis 

- tijek rada i ostvarenih rezultata u 2017. godini odnosno tijekom životnog 

vijeka 

- temeljito obrazloženje razloga predlaganja 
 

b) za pravne osobe 

- osnovne podatke o ustroju i djelatnosti 

- ostvarene rezultate rada i poslovanja u 2017. godini 

- temeljito obrazloženje razloga predlaganja 

 

Članak 11. 

Odbor je dužan prigodom utvrđivanja prijedloga za dodjelu javnih priznanja uvažiti 

samo prijedloge koji ispunjavaju utvrđene kriterije iz ove Odluke pri čemu se u pojedinim 

područjima gospodarskog i društvenog života može dodijeliti i više javnih priznanja, a u 

okviru ukupnog broja iz članka 7. ove Odluke. 

 

Članak 12. 

Odbor utvrđuje prijedlog Odluke o dodjeli javnih priznanja većinom glasova od 

ukupnog broja članova Odbora i upućuje ga Županijskoj skupštini na usvajanje sa izvješćem 

o prispjelim prijedlozima na javni poziv, načinom rada Odbora i obrazloženjem prijedloga 

Odluke. 

Na sjednici Županijske skupštine na kojoj se raspravlja o prijedlogu Odbora ne mogu 

se davati novi prijedlozi za dodjelu javnih priznanja izvan utvrđene liste kandidata po javnom 

pozivu. 
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Pisani prijedlog za dodjelu javnog priznanja može na sjednici Županijske skupštine 

dati najmanje 1/5 vijećnika i to isključivo sa liste kandidata utvrđene po Odboru za dodjelu 

javnih priznanja za 2017. godinu. 

O predloženim kandidatima glasa se pojedinačno. 

 

Članak 13. 

Poslovnikom o radu Odbora detaljnije će se propisati način rada i odlučivanja 

Odbora. 

Poslovnik iz prethodnog stavka utvrđuje Odbor na svojoj prvoj sjednici, a objavljuje 

se u Glasniku Karlovačke županije 

 

Članak 14. 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Glasniku Karlovačke 

županije. 

 

 

TOČKA 4.  

Prijedlog Rješenja o imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Karlovačke županije 

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Ivan Uđbinac, pročelnik Ureda župana.  

  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova Odbora usvojeno je sljedeće   

 

 

R J E Š E N J E 

 o imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova  

Karlovačke županije  

 

I 

  U Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova imenuju se:  

 

1. ANA ŽUPANČIĆ ŽUNAC, predsjednica 

2. JASMINA DRAŠKOVIĆ, zamjenica predsjednice 

3. NADA GERBER 

4. JOSIPA RIBAR 

5. dr. MIODRAG MARJANOVIĆ 

6. SNJEŽANA BRITVEC 

7. dr. sc. MILAN KRUHEK 

 

Članice/ovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri (4) godine.  

 

II 

 Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se van snage Rješenje KLASA:010-01/13-

01/424, URBROJ:2133/1-08/01-13-01 od 2. rujna 2013. godine.   
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III 

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

županije.  

  

 

TOČKA 5.  

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 

Slunj  

  

Uvodno obrazloženje dala je gospođa HRVOJKA BOŽIĆ, predsjednica Odbora.  

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova Odbora, glasa usvojeno je  

 

R J E Š E N J E 

o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora 

Osnovne škole  Slunj   

 

I 

 Nikola Živčić razrješava se dužnosti člana Školskog odbora Osnovne škole Slunj 

danom smrti 3. rujna 2017. godine.   

 

II 

Ivan Bogović iz Slunja, Knezova Blagajskih 14 imenuje se za člana Školskog odbora 

Osnovne škole Slunj, kao predstavnik osnivača.  

 

Imenovanom članu mandat traje do isteka mandata Školskog odbora Osnovne škole 

Slunj konstituiranog 18. travnja 2017. godine.  

 

III 

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

županije.  

 

 

 

TOČKA 6.  

Prijedlog Rješenja o imenovanju radnih tijela Županijske skupštine 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa HRVOJKA BOŽIĆ, predsjednica Odbora.  

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 7 članova Odbora, glasa usvojena je sljedeće 
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R J E Š E N J E 

o imenovanju Županijske koordinacije za ljudska prava  

 

 

I 

  U Županijsku koordinaciju za ljudska prava imenuju se:  

 

1. DRAŽENKA SILA LJUBENKO, za predsjednicu 

2. MARTINA MIŠKIRIĆ, za članicu  

3. VESNA BRITVEC, za članicu  

4. INES PAVLAČIĆ, za članicu  

5. VERONIKA LENDLER, za članicu  

6. dr. PETAR MILOŠEVIĆ, za člana  

7. MARIJANA PAVIČIĆ, za članicu  

8. SREĆKO ŠESTAN, za člana  

9. NADA OMRČEN, za članicu   

 

II 

 Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju 

Županijske koordinacije za ljudska prava od 17. rujna 2013. godine (Glasnik Karlovačke 

županije 36b/13), Rješenje o izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju Županijske koordinacije 

za ljudska prava od 16. prosinca 2015. godine (Glasnik Karlovačke županije 38b/15).  

 

III 

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

županije.  

  

 

 

R J E Š E N J E 

 o imenovanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije   

 

I 

  U Savjet za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije imenuju se:  

 

1. DUBRAVKO GALIĆ, predsjednik  

2. VEDRAN ŽUNIĆ, zamjenik predsjednika 

3. DAVOR BOLJKOVAC, član 

4. MARIO VRABAC, član  

5. JURAJ PALAJSA, član 

6. MARIJA MEDIĆ, članica 
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7. DARKO BEBIĆ, član 

8. STJEPAN TURKOVIĆ, član  

9. ANTON RADMAN, član  

 

  Za tajnicu Savjeta imenuje se BRANKA ŠEKETA, viši stručni suradnik za komunalne 

poslove i infrastrukturu u Upravnom odjelu za gospodarstvo.  

 

II 

 Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Savjeta 

za sigurnost prometa na cestama Karlovačke županije od 17. rujna 2013. godine (Glasnik 

Karlovačke županije 36b/13).  

 

III 

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

županije.  

  

 

R J E Š E N J E 

 o imenovanju Savjeta za zdravlje Karlovačke županije   

 

 

I 

  U Savjet za zdravlje Karlovačke županije imenuju se:  

 

1. MIRO VUKIĆ, predsjednik – koordinator 

2. PREDRAG KORAĆ, zamjenik predsjednika – koordinatora  

3. ERVIN JANČIĆ, član  

4. MARIJETA ĆELIĆ, članica  

5. MIRJANA LONČARIĆ KATUŠIN, članica  

6. IVANKA MAGDIĆ, članica  

7. LUKA NIKOLIĆ, član  

8. DARIO KEČA, član  

9. BISERKA HRANILOVIĆ, članica  

10. JOSIP ŽUNIĆ, član  

11. DAVOR HORVAT, član 

12. PETAR MIŠKOVIĆ, član  

13. KAROLINA VIŽINTIN, članica 

14. SAMIJA ROPAR, članica 

15. VIŠNJA MIHALIĆ MIKULJAN, članica 
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R J E Š E N J E 

 o imenovanju Savjeta za socijalnu skrb Karlovačke županije   

 

I 

  U Savjet za socijalnu skrb Karlovačke županije imenuju se:  

 

1. MIRJANA POGAČIĆ, predsjednica  

2. PREDRAG KORAĆ, zamjenik predsjednice 

3. MIRJANA PUŠKARIĆ, članica  

4. BRANKA HASTOR, članica  

5. ZVONKA ČURJAK, član  

6. DAVOR GRDOŠIĆ, član  

7. MARINKO PLESKINA, član  

8. IVAN DELIĆ, član  

9. MARTINA BRAJDIĆ MANOJLOVIĆ, članica  

10. ALEN KRISTOVIĆ, član  

11. VIŠNJA JOVIĆ, članica   

 

II 

  Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju 

Savjeta za socijalnu skrb Karlovačke županije od 9. lipnja 2014. godine (Glasnik Karlovačke 

Županije 36b/13).  

 

III 

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

županije.  

  

 

RJEŠENJE   

o imenovanju članova Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera 

suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji    

 

 

I 

 U Antikorupcijsko povjerenstvo  za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja 

korupcije u Karlovačkoj županiji imenuju se:  

 

1. GORDANA KRIŽANIĆ, predsjednica  

2. fra KRUNOSLAV ALBERT, zamjenik predsjednice 

3. IVAN BENKOVIĆ, član  

4. VLADO BOŽIČEVIĆ, član 

5. MATIJA PRIGORAC, član  
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6. MARIJA BRAZDIČIĆ, članica  

7. GORAN MEJAŠKI, član 

8. ŽARKO LATKOVIĆ, član  

 

II 

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

županije.  

 

  

 

R J E Š E N J E 

 o imenovanju Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata  

 

I 

  U Županijsko povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata imenuju se:  

 

1. Dr. IVAN TONŽETIĆ, predsjednik   

2. ŠTEFICA JURAŠIĆ, zamjenica predsjednika   

3. DRAŽEN FURAČ, član 

4. DUBRAVKO DELIĆ, član  

5. DUBRAVKO HALOVANIĆ, član   

 

II 

  Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju 

Županijskog povjerenstva za zaštitu prava pacijenata od 27. veljače 2014. godine (Glasnik 

Karlovačke županije 07/14).  

 

III 

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

županije.  

 

 R J E Š E N J E 

 o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika 

na području Karlovačke županije  

 

 

I 

  U Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije 

imenuju se:  

 

1. MIRA MLINAC LUCIJANIĆ, predsjednica   

2. BISERKA HRANILOVIĆ, zamjenica predsjednice   

3. VLADIMIR BAKALAR, član 

4. FRAN ĐURĐEVIĆ, član  
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II 

  Danom stupanja na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju 

Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Karlovačke županije od 13. 

rujna 2012. godine (Glasnik Karlovačke županije broj 31/12). 

 

III 

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

županije.  

  

R J E Š E N J E 

 o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda u Karlovačkoj županiji 

 

I 

  Za predsjednika Službeničkog suda u Karlovačkoj županiji imenuje se:  

TOMISLAV MARAS, dipl. iur.  

 

 Za članove Službeničkog suda u Karlovačkoj županiji imenuju se:   

 

1. JASMINA ŠTRUCELJ, dipl. iur.  

2. JASNA RADMAN, dipl. iur.  

3. NIKŠA ANTICA, dipl. iur.  

4. IVANA HORVAT, dipl. iur.  

5. SANDRA MODRUŠAN, dipl. iur.  

6. VJEKOSLAV BITUNJAC, dipl. iur.  

 

II 

  Predsjednik i članovi Suda imenuju se na vrijeme od 4 (četiri) godine.  

 

III 

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

županije.  

  

 

 

DOVRŠENO U 7.55 SATI.  

 

PREDSJEDNICA 

 

mr. sc. Hrvojka Božić 
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