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KLASA: 021-04/19-01/177 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-06 

 

Z A P I S N I K   

 

sa 17. sjednice ODBORA ZA OBRAZOVANJE, KULTURU, SPORT I INFORMIRANJE 

održanog 18. prosinca 2019. godine u sobi za sastanke, ul. A. Vraniczanya br. 4/I, Karlovac. 

 

Nazočni članovi: mr.sc. HRVOJKA BOŽIĆ,  VEDRANA ČOP NOVAKOVIĆ, MIHOVIL 

BIĆANIĆ, MIRJANA BREGAR, DUBRAVKA VUKOVIĆ, GORAN 

GLAVURTIĆ, MARINKO MARINOVIĆ  
 

Odsutni članovi:      - 
 

Ostali nazočni:         MARIA STOJKOVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za financije 

MARIJA MEDIĆ, pročelnica Upravnog odjela za školstvo 

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

     

     

 ZAPOČETO U 08:00 SATI. 

 

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

Utvrđuje kvorum od 7 nazočnih članova te predlaže dnevni red.  

 

 Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 
 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora  

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke  

županije za 2019. godinu  

3. Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke 

županije u školskoj godini 2018./2019. 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Josipdol" kojoj je 

Karlovačka županija osnivač 

5. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Osnovnih škola radi obavljanja programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja  

6. Razno  

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 16. sjednice Odbora. 
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TOČKA 2. 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke  

županije za 2019. godinu  

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa Maria Stojković, pročelnica Upravnog odjela za financije. 

U raspravi su sudjelovali: Marinko Marinović, Dubravka Vuković, Mihovil Bićanić, Maria Stojković. 

 

Gospodin Marinko Marinović smatra da su česte promjene proračuna znak lošeg planiranja. Lošim 

smatra smanjenje prihoda iz EU i povećanje sredstava za Ured župana jer treba razmišljati o smanjenju 

birokracije. 

Gospođa Dubravka Vuković podržava komentar gospodina Marinovića te ističe da od strane 

županijske vlasti dolazi do kočenja projekata u Ogulinu iako ne konkretno u školstvu. Stoga će biti 

protiv. 

Gospodin Mihovil Bićanić ističe kako se ne radi previše rebalansa već je takav priljev sredstava. Što 

se tiče županijske strukture, kamo sreće da svi tako kvalitetno rade, a pogotovo državna struktura koja 

je prespora. 

Gospođa Maria Stojković pojašnjava razloge rebalansa i povećanja sredstava kod Ureda župana jer 

se radi o novom projektu putem kojeg će županija davati sredstava jedinicama lokalne samouprave. 

 

Uz nazočnost 7 članova, s 4 glasa ZA i 3 glasa PROTIV usvojen je sljedeći  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se: 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke  županije 

za 2019. godinu  

 

TOČKA 3. 

Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola Karlovačke 

županije u školskoj godini 2018./2019. 

 

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

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o održanim županijskim natjecanjima učenika osnovnih i srednjih škola 

Karlovačke županije u školskoj godini 2018./2019. 
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TOČKA 4. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Josipdol" 

kojoj je Karlovačka županija osnivač 

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

U raspravi su sudjelovali: Dubravka Vuković, Marija Medić, Mihovil Bićanić. 

Gospođa Dubravka Vuković pita je li otvoren vrtić. 

Gospođa Marija Medić odgovara da je. 

Gospodin Mihovil Bićanić prelaže dodavanje njege u djelatnost. 

Gospođa Marija Medić odgovara da će prenijeti sugestiju školi. 

Gospodin Mihovil Bićanić upitao je kada će se steći mogućnost za jaslice. 

Gospođa Marija Medić odgovara kako za sada nema mogućnosti te se čekaju informacije. 

 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Osnovne škole "Josipdol" 

kojoj je Karlovačka županija osnivač. 

 

TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Osnovnih škola radi obavljanja programa predškolskog 

odgoja i obrazovanja 

 

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

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti Osnovnih škola radi obavljanja programa 

predškolskog odgoja i obrazovanja. 

TOČKA 6. 

Razno 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

ZAVRŠENO U 08:40 SATI. 

 

PREDSJEDNICA 

 
 

mr. sc. Hrvojka Božić 




