
KLASA:021-04/19-01/101 

URBROJ:2133/1-01/01-19-07 

ZAPISNIK 

s 16. sjednice Odbora za Statut i Poslovnik održane 8. srpnja 2019. 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, 

NIKŠA ANTICA 

 

Odsutni članovi: NIKOLA PAULIĆ  

Ostali članovi:  MARIJA MEDIĆ, pročelnica Upravnog odjela za školstvo  

KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine 

FRAN ĐURĐEVIĆ,  viši stručni suradnik za zdravstvo u Upravnom odjelu 

za    

zdravstvo  

 

 

ZAPOČELO U 13:30 SATI. 

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

utvrđuje kvorum od 6 nazočnih članova i predlaže Dnevni red. 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Odbora 

2. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta srednjih škola kojima je 

Karlovačka županija osnivač 

3. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Opće bolnice i bolnice branitelja 

Domovinskog rata Ogulin za djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno 

zaraznog medicinskog otpada 

4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin  

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zavoda za hitnu medicinu 

Karlovačke županije  

6. Prijedlog Odluke o načinu izdavanja službenog glasila Karlovačke županije  

7. Razno 

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 15. sjednice Odbora 

Uz nazočnost 6 članova jednoglasno je usvojen zapisnik s 15. sjednice Odbora.  
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TOČKA 2. 

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune statuta srednjih škola kojima je 

Karlovačka županija osnivač 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa mr.sc. Marija Medić, pročelnica Upravnog 

odjela za školstvo.  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je donesen sljedeći  

Z AK L J U Č A K 

   Prihvaća se prijedlog odluka o davanju prethodne suglasnosti na prijedloge statuta 

srednjih škola kojima je Karlovačka županija osnivač kako slijedi:  

1. prijedlog Statuta Gimnazije Karlovac usvojen na sjednici Školskog odbora  održanoj 

22. 5. 2019. godine.  

2. prijedlog Statuta Medicinske škole Karlovac usvojen na sjednici Školskog odbora  

održanoj 22. 5. 2019. godine. 

3. prijedlog Statuta Ekonomsko-turističke škole Karlovac usvojen na sjednici Školskog 

odbora, održanoj 21. 5. 2019. godine. 

4. prijedlog Statuta Trgovačko-ugostiteljske škole Karlovac usvojen na sjednici 

Školskog odbora, održanoj 23. 5. 2019. godine. 

5. prijedlog Statuta Prirodoslovne škole Karlovac usvojen na sjednici Školskog odbora, 

održanoj 22. 5. 2019. godine. 

6. prijedlog Statuta Mješovito industrijsko-obrtničke škole Karlovac usvojen na sjednici 

Školskog odbora, održanoj 23. 5. 2019. godine. 

7. prijedlog Statuta Tehničke škole Karlovac usvojen na sjednici Školskog odbora, 

održanoj 24. 5. 2019. godine. 

8. prijedlog Statuta Šumarske i drvodjeljske škole Karlovac usvojen na sjednici 

Školskog odbora, održanoj 23. 5. 2019. godine. 

9. prijedlog Statuta Gimnazije i strukovne škole Bernardina Frankopana Ogulin 

usvojen na sjednici Školskog odbora, održanoj 22. 5. 2019. godine. 

10. prijedlog Statuta Obrtničke i tehničke škole Ogulin usvojen na sjednici Školskog 

odbora, održanoj 21. 5. 2019. godine. 

11. prijedlog Statuta Srednje škole Duga Resa usvojen na sjednici Školskog odbora 

održanoj 23. 5. 2019. godine. 

12. prijedlog Statuta Srednje škole Slunj usvojen na sjednici Školskog odbora, održanoj 

23. 5. 2019. godine. 

13. prijedlog Statuta Glazbene škole Karlovac usvojen na sjednici Školskog odbora, 

održanoj 21. 5. 2019. godine.  
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TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog 

rata Ogulin za djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i potencijalno zaraznog 

medicinskog otpada 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Fran Đurđević, viši stručni suradnik za 

zdravstvo u Upravnom odjelu za zdravstvo.  

 

Gospodin Hrvoje Hoffman ističe isti prigovor kao i prošli put te koliko mu je 

poznato navodi da je to naputak, a ne nešto obvezujuće. Navodi kako u Odluci nema elaborata 

niti računice koja bi pokazala ekonomsku opravdanost takve odluke te da li postoji kakva 

analiza što će se time dobiti, koji segment otpada se time sanira te koliko je to ekonomski 

opravdano i  koliko je opravdano s osnova zbrinjavanja i ugrožavanja zdravlja ljudi. 

Uz nazočnost 6 članova, sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen je sljedeći  

 

Z AK L J U Č A K 

   Prihvaća se prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Opće bolnice i bolnice 

branitelja Domovinskog rata Ogulin za djelatnost sterilnog zbrinjavanja zaraznog i 

potencijalno zaraznog medicinskog otpada.  

 

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i 

dopunama Statuta Opće bolnice i bolnice branitelja Domovinskog rata Ogulin 

 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Fran Đurđević, viši stručni suradnik za 

zdravstvo u Upravnom odjelu za zdravstvo. 

  

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 6 članova, sa 5 glasova ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen je sljedeći  

 

Z AK L J U Č A K 

   Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju prethodne suglasnosti na prijedlog 

Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Opće bolnice i bolnice branitelja 

Domovinskog rata Ogulin.  
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TOČKA 5. 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zavoda za hitnu medicinu 

Karlovačke županije  

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Fran Đurđević, viši stručni suradnik za 

zdravstvo u Upravnom odjelu za zdravstvo.  

 

U raspravi su sudjelovali: mr. sc. Vlado Jelkovac, Kristina Bakin Mlačak, Nikša Antica, 

Željko Lipošćak, Hrvoje Hoffman. 

Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac ima jedno terminološko pitanje, hoće li muški pomoćnik 

za sestrinstvo biti „glavna sestra“.  

Gospodin Nikša Antica odgovorio je da je takva zakonska terminologija. 

Gospođa Kristina Bakin Mlačak upitala je da li su pragovi za nabavu isključivo po Zakonu 

o javnoj nabavi te jesu li za jednostavnu nabavu preko 2.000,00 kuna propisana i predviđena 

povjerenstva?  

Gospodin Nikša Antica odgovorio je potvrdno.  

Gospodin Željko Lipošćak postavio je pitanje da li je Objedinjeni hitni bolnički prijem 

(OHBP) kompatibilan s Hitnom? 

Gospodin Nikša Antica odgovorio je kako je sustav reforme Hitne medicine 2009. godine  

definirao objedinjene hitne bolničke prijame i izvanbolničku hitnu medicinu. Izvanbolnička 

Hitna  medicina služi da ugroženog pacijenta čim prije preveze u najbliži OHBP i da ga tamo 

nastave zbrinjavati. Zavod za hitnu medicinu se fizički nalazi u prostoru Bolnice, to je 

kompatibilno jer potrebite pacijente odmah zbrinjavaju u OHBP-u Bolnice. OHBP ustrojeni 

su u okviru bolnica i bolničkog sustava kao sekundarna zdravstvena zaštita, a izvanbolnička 

hitna medicina je definira zakonom kao primarna zdravstvena zaštita. 

Gospodin Hrvoje Hoffman upitao je gospodina Anticu da objasni kako je moguće da se 

unatoč organizaciji dogodi slučaj kao u Zaprešiću? 

Gospodin Nikša Antica odgovorio je kako timovi uskaču u pomoć u hitnim situacijama čak i 

ako nisu na svojem području i ako su nadležni timovi onemogućeni djelovati. Ako nema 

doktora, to ne znači da ne komunicira s medicinskim tehničarem.  

Gospodin Nikša Antica se izuzima od glasanja.  

Jednoglasno s 5 glasova ZA donesen je sljedeći  

 

Z AK L J U Č A K 

   Prihvaća se prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prijedlog Statuta Zavoda za 

hitnu medicinu Karlovačke županije.  
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TOČKA 6. 

Prijedlog Odluke o načinu izdavanja službenog glasila Karlovačke županije 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine.  

Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac upitao je vezano uz članak 6. Odluke, da li je potrebno 

normirati dinamiku izdavanja?  

Gospodin Kristijan Čujko odgovorio je da je količina materijala dovoljna i da možemo 

poštivati propisanu dinamiku.  

Gospodin Hrvoje Hoffman predlaže da materijali za Skupštinu budu dostupni na webu.  

Gospodin Kristijan Čujko odgovara kako će to biti uskoro, nakon redizajna web stranice.  

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je donesen sljedeći  

 

Z AK L J U Č A K 

   Prihvaća se prijedlog Odluke o načinu izdavanja službenog glasila Karlovačke 

županije.  

 

TOČKA 7. 

Razno 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

 

ZAVRŠENO U 14:30 SATI. 

                                                                                                                              

PREDSJEDNIK 

                                                                                                       mr.sc. Vlado Jelkovac 

 

 




