
KLASA: 021-04/19-01/124 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-04 

ZAPISNIK 

s 17. sjednice Odbora za Statut i Poslovnik održane 17. rujna 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, NIKOLA PAULIĆ 

 

Odsutni članovi: - 

Ostali članovi:  PREDRAG KORAĆ, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo 

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

 

 

ZAPOČELO U 10:00 SATI. 

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

utvrđuje kvorum od 7 nazočnih članova i predlaže Dnevni red. 

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen sljedeći 

Dnevni red: 

1. Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora 

2. Davanje suglasnosti na prijedlog pročišćenog teksta Statuta Opće bolnice Karlovac  

3. Davanje suglasnosti na prijedlog pročišćenog teksta Statuta Opće bolnice i bolnice 

branitelja domovinskog rata Ogulin  

4. Razno 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 16. sjednice Odbora 

Uz nazočnost 7 članova jednoglasno je usvojen zapisnik sa 16. sjednice Odbora.  

 

TOČKA 2. 

Davanje suglasnosti na prijedlog pročišćenog teksta Statuta Opće bolnice Karlovac 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za 

zdravstvo. 

U raspravi su sudjelovali: Hrvoje Hoffman, Vlado Jelkovac, Predrag Korać, Nikša Antica. 

Gospodin Hrvoje Hoffman konstatira kako mu je poznato da se ovdje radi o pravnoj 

formalnosti, ali napominje da ovakav prijedlog ne može podržati zbog stavke o zbrinjavanju 

medicinskog otpada za koju nigdje nije napravljena analiza koliko se time štedi odnosno što 

se time dobiva. 
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Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac odgovara kako pretpostavlja da su upravna vijeća ustanova 

i njihov menadžment analizirali navedenu stavku. 

Gospodin Hrvoje Hoffman ponavlja kako o tome nije dana niti jedna informacija. 

Gospodin Predrag Korać daje pojašnjenje te ističe kako se radi o normativnoj pripremi za 

javljanje na natječaje i pozive za dobivanje europskih sredstava. 

Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac daje komentar na članak 23. Statuta OB Karlovac. 

Gospodin Nikša Antica se nadovezuje te ističe kako je navedeni članak u skladu s Hrvatskim 

kvalifikacijskim okvirom. 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donesen je sljedeći  

Z AK L J U Č A K 

Daje se suglasnost na prijedlog pročišćenog teksta Statuta Opće bolnice Karlovac koji je 

donijelo Upravno vijeće Opće bolnice Karlovac na sjednici održanoj 29. srpnja 2019. godine.  

 

TOČKA 3. 

Davanje suglasnosti na prijedlog pročišćenog teksta Statuta Opće bolnice i bolnice 

branitelja domovinskog rata Ogulin 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za 

zdravstvo. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV donesen je sljedeći  

Z AK L J U Č A K 

Daje se suglasnost na prijedlog pročišćenog teksta Statuta Opće bolnice i bolnice branitelja 

domovinskog rata Ogulin koji je donijelo Upravno vijeće Opće bolnice i bolnice branitelja 

domovinskog rata Ogulin  na sjednici održanoj 20. kolovoza 2019. godine.  

 

TOČKA 4. 

Razno 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

ZAVRŠENO U 10:30 SATI. 

                                                                                                                              

PREDSJEDNIK 

                                                                                                       mr.sc. Vlado Jelkovac 




