
KLASA: 021-04/18-01/186 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-03 

 

ZAPISNIK 

 

 s 12. sjednice Odbora za Statut i Poslovnik održane 24. listopada 2018. godine u 

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

 

Nazočni članovi - mr.sc. VLADO JELKOVAC, NIKŠA ANTICA, ŽELJKO LIPOŠĆAK,  

JOSIPA ŠKRTIĆ PUCAREVIĆ, HRVOJE HOFFMAN   

 

Odsutni članovi - NIKOLA PAULIĆ, KRISTINA BAKIN MLAČAK 

   

Ostali nazočni -  Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine   

 

   

ZAPOČETO U 11.00 SATI. 

 

 Sjednicom je predsjedao gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac, predsjednik Odbora te 

predložio dnevni red sjednice.  

  

Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen je sljedeći 

 
 

D n e v n i  r e d :  

 

 

1. Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora 

2. Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Karlovačke županije  

3. Razno 

 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika s 11. sjednice Odbora 

Uz nazočnost 5 članova, jednoglasno je usvojen zapisnik s 4. sjednice Odbora.  

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Karlovačke županije  

 

  Uvodno obrazloženje predmetne točke dao je Kristijan Čujko, tajnik Županijske 

skupštine.    

  Gospodin Hrvoje Hoffman moli popis Županija koje imaju medalje župana s naznakom 

pravne osnove odnosno akta. Upitao je da li novčane nagrade ostaju na snazi? Ističe da nema 

smisla da se nagrada za životno djelo dodjeljuje strancima jer se smatra da to moraju biti osobe 

koje su ovdje odrasle i potekle.  
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  Gospodin Kristijan Čujko odgovorio je kako novčane nagrade ovim prijedlogom nisu 

predviđene.  

  Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac istaknuo je kako kod nagrada za životno djelo ne bi 

ograničavao strancima, jer je moguće da i stranac učini nešto bitno i korisno za Karlovačku 

županiju. Napominje da povelja sakriva činjenicu da je netko proglašen počasnim građaninom te 

da su joj bliži izrazi počasni građanin, nagrada za životno djelo i godišnja nagrada. Nelogično je 

da se za proglašenje počasnog građanina raspisuje javni natječaj. Predlaže da se ostavi slično kao 

do sada, ali isključivo na prijedlog župana ili 1/3 vijećnika uz pismeno obrazloženje ili Odbora za 

dodjelu javnih priznanja. 

  Gospodin Hrvoje Hoffman napominje da predložene izmjene trebaju proći kroz 

proceduru, tj. trebaju biti u formi amandmana. Također smatra da je 1/3 previše vijećnika te da 

udio vijećnika koji može dati prijedlog treba biti manji, najviše 1/4. 

  Gospodin Željko Lipošćak se slaže sa prijedlozima gospodina Vlade Jelkovca te nije za 

diskriminaciju stranaca, treba županu ostaviti mogućnost autonomne dodjele medalje.  

  Gospodin Hrvoje Hoffman navodi da mu nije jasan odnos povelje i počasnog građana. 

Traži da se Odbor očituje o prijedlogu da se nagrada za životno djelo ne dodjeljuje strancima.  

  Uz nazočnost 5 članova sa 1 glasom za, prijedlog gospodina Hoffmana nije usvojen.  

  Odbor predlaže da se formulira novi prijedlog s izmjenama i dostavi županu o čemu se 

glasalo, s tim da se uvaži i primjedba vijećnika Hoffmana o 1/4 vijećnika kao potrebnom broju 

vijećnika za davanje prijedloga nagrade. Prijedlog Odbora je usvojen sa 4 glasa za i 1 glasom 

protiv. Slijedom toga formuliran je sljedeći  

   

Z A K L J U Č A K 

 

  Prijedlog Odluke o javnim priznanjima Karlovačke županije predlaže se izmijeniti na 

način: 

 U članku 2., toč. 1., iza riječi „Povelja“ dodati riječi „o proglašenju počasnim građaninom“. 

 Brisati članak 3. 

 Članci 4. i 5. postaju članci 3. i 4. 

 Naslov iznad članka 6., koji postaje članak 5., dopunjava se tako da se iza riječi „Povelja“ 

dodaju riječi „o proglašenju počasnim građaninom“, a isti članak se mijenja i glasi: 

 „Povelja o proglašenju počasnim građaninom Karlovačke županije dodjeljuje se fizičkoj 

osobi koja bude proglašena počasnim građaninom Karlovačke županije. 

 Počasnim građaninom Karlovačke županije može se proglasiti fizička osoba posebno 

zaslužna za promicanje vrijednosti demokratskog društva te osoba koja je trajno 

doprinijela razvitku Karlovačke županije, njenom ugledu i afirmaciji u zemlji i 

inozemstvu. 
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 Odluku o proglašenju počasnim građaninom i dodjeli Povelje donosi Skupština 

Karlovačke županije na prijedlog župana ili najmanje 1/4 vijećnika Županijske skupštine, 

ili posebnog odbora iz članka 15. stavka 3. ove Odluke. Prijedlog mora biti pismeno 

obrazložen. 

 Dodjeljivanje Povelje je znak počasti i njome se ne stječu nikakva posebna prava.“ 

 Članci 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13., 14. i 15. postaju članci 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. i 14. 

 U članku 16., koji postaje članak 15., briše se riječ „Povelju“ i zarez. 

 Članci 17., 18. i 19. postaju članci 16., 17. i 18. 

    

TOČKA 3.  

Razno 

  Gospodin Hrvoje Hoffman iznio je primjedbu kako lektura Poslovnika Karlovačke 

županije nije dobra te je u članku 27. pod točkom 2. Odbor za Statut i Poslovnik, riječ 

„Poslovnik“ napisana malim slovom.  

 

 

ZAVRŠENO U 12.15 SATI.  

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr. sc. Vlado Jelkovac 




