
KLASA:021-04/18-01/211 

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

ZAPISNIK 

s 13. sjednice Odbora za Statut i Poslovnik održane 05. prosinca 2018. godine u Dvorani za 

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

Nazočni članovi: mr.sc. Vlado Jelkovac, Željko Lipošćak, Josipa Škrtić Pucarević, Hrvoje 

Hoffman, Kristina Bakin Mlačak 

Odsutni članovi: Nikola Paulić, Nikša Antica 

Ostali članovi: Bruno Bajac, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana 

Karlovačke županije 

ZAPOČELO U 11:30 SATI. 

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

dnevni red sjednice. 

Uz nazočnost 4 člana, jednoglasno je usvojen sljedeći 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora 

2. Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima dodjele javnih priznanja Karlovačke županije 

za 2018. godinu 

3. Prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2019. godinu 

4. Razno 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 12. sjednice Odbora 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac iznosi sugestiju da se u točki 2. zapisnika na početak stavi 

rečenica: „Uvodno obrazloženje predmetne točke dao je Kristijan Čujko, tajnik Županijske 

skupštine.“ 

Gospodin Hrvoje Hoffman traži da se u točki 2. zapisnika, u dijelu koji se odnosi na njegovo 

izlaganje, dio rečenice „se pretpostavlja da su to“ promijeni i glasi „smatra da to moraju biti“. 

Uz nazočnost 4 člana jednoglasno je usvojen zapisnik s 12. sjednice Odbora, uz napomenu da 

se unesu gore navedene korekcije. 

 

TOČKA 2. 

Prijedlog Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu javnih priznanja  

Karlovačke županije za 2018. godinu 

Uvodno obrazloženje predmetne točke dao je Bruno Bajac, viši stručni suradnik za pravna 

pitanja u Uredu župana Karlovačke županije. 

U međuvremenu se sjednici Odbora pridružila gospođa Josipa Škrtić Pucarević. 



Gospodin Hrvoje Hoffman smatra da se člankom 10. predložene Odluke župan stavlja iznad 

Županijske skupštine jer mu je dana mogućnost da temeljem osobne prosudbe dodjeljuje 

javno priznanje „Medalja župana Karlovačke županije“. Ističe kako zbog toga neće podržati 

predloženu Odluku. 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac odgovara kako je predložena Odluka provedbeni akt 

Odluke o javnim priznanjima Karlovačke županije koja je donesena na prethodnoj 12. sjednici 

Županijske skupštine. 

Uz nazočnost 5 članova, sa 4 glasa za i 1 glasom protiv donesen je zaključak kojim se 

prihvaća prijedlog Odluke o načinu i kriterijima za dodjelu javnih priznanja Karlovačke 

županije za 2018. godinu. 

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2019. godinu 

Uvodno obrazloženje predmetne točke dao je Bruno Bajac, viši stručni suradnik za pravna 

pitanja u Uredu župana Karlovačke županije. 

Uz nazočnost 5 članova, sa 4 glasa za i 1 suzdržanim glasom donesen je zaključak kojim se 

prihvaća prijedlog Programa rada Županijske skupštine za 2019. godinu. 

 

TOČKA 4. 

Razno 

Gospodin Hrvoje Hoffman iznio je primjedbu kako lektura Poslovnika Županijske skupštine 

Karlovačke županije nije dobra te je u članku 27. stavak 1. točka 2. „Odbor za Statut i 

poslovnik“ riječ „poslovnik“ napisana malim slovom, a trebala bi biti napisana velikim 

slovom. Navodi kako je o tome poslao upit Karlovačkoj županiji i nije dobio odgovor pa traži 

da mu se dostavi odgovor. 

 

ZAVRŠENO U 11:50 SATI. 

 

                                                                                                                              

PREDSJEDNIK 

                                                                                                       mr.sc. Vlado Jelkovac 

 

 




