
KLASA: 021-04/17-01/105 

URBROJ: 2133/1-08/01-17-01 

 

ZAPISNIK 

 

 sa 1. sjednice Odbora za Statut i Poslovnik održane 6. srpnja 2017. godine u Maloj 

vijećnici Grada Karlovca, Banjavčićeva 9, Karlovac.  

 

Nazočni članovi - VLADO JELKOVAC, ŽELJKO LIPOŠĆAK, NIKŠA ANTICA, 

JOSIPA ŠKRTIĆ PUCAREVIĆ, KRISTINA BAKIN MLAČAK, 

LIDIJA DOMITROVIĆ 

   

Odsutni članovi - NIKOLA PAULIĆ 

   

Ostali nazočni -  IRENA GEROVAC ZRNIĆ, pročelnica Tajništva, pravnih i općih 

poslova, SLAVICA KLARIĆ, viša referentica za pripremu sjednica i 

analitičko planske poslove 

 

ZAPOČETO U 10:45 SATI. 

 

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

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, usvojen je  

 

Dnevni red 

 

1. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije 

2. Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika 

župana  

3. Tekuća problematika 

 

TOČKA 1.  

Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa IRENA GEROVAC ZRNIĆ, pročelnica Tajništva, 

pravnih i općih poslova.  

 

U raspravi je sudjelovala gospođa LIDIJA DOMITROVIĆ koja je upitala da li će 

donošenjem ove Odluke doći i do smanjenja radnih mjesta.  

Gospođa IRENA GEROVAC ZRNIĆ, pročelnica Tajništva, pravnih i općih poslova 
odgovorila je da ovom odlukom ne, ali nakon usvajanja iste župan Karlovačke županije je u 

obvezi sa novonastalom situacijom u roku od 30 dana donijeti Pravilnik o unutarnjem redu 

odnosno sistematizaciju.  

 

Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova, prihvaćena je  
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ODLUKA O USTROJSTVU I DJELOKRUGU 

UPRAVNIH TIJELA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
 

         I TEMELJNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Karlovačke županije (dalje u tekstu 

Odluka) osnivaju se upravna tijela Karlovačke županije te se utvrđuje njihov djelokrug rada u 

obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga kao i poslova državne uprave prenijetih na 

Karlovačku županiju, u skladu sa zakonom i Statutom Karlovačke županije.  

 

Članak 2. 

 Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije regulirat će se 

unutarnje ustrojstvo upravnih tijela, nazivi radnih mjesta, opis poslova radnih mjesta, stručni i 

drugi uvjeti za raspoređivanje na radna mjesta, broj izvršitelja i druga pitanja značajna za rad 

upravnih tijela Karlovačke županije. 

 U upravnim tijelima mogu se ustrojavati odsjeci i pododsjeci kao unutarnje ustrojstvene 

jedinice, a određuju se Pravilnikom o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije. 

 

Članak  3. 
 Upravna tijela Karlovačke županije odgovorna su Županijskoj skupštini i županu za 

zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svog djelokruga rada. 

 Rad upravnih tijela usmjerava župan u obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog 

djelokruga te nadzire njihov rad. 

 Sredstva za rad upravnih tijela osiguravaju se u Proračunu Karlovačke županije. 

 

Članak 4. 
 Na zgradi u kojoj su smještena upravna tijela Karlovačke županije mora biti istaknuta 

natpisna ploča s nazivom upravnog tijela, sa sadržajem utvrđenim posebnim propisima. 

 Upravna tijela Karlovačke županije imaju svoj pečat sadržaja utvrđenog posebnim 

propisima. 

    

       II UPRAVNA TIJELA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 

                                               

Članak 5. 
Upravna tijela Karlovačke županije su: 

1. Ured župana 

2. Upravni odjel za gospodarstvo 

3. Upravni odjel za školstvo 

4. Upravni odjel za zdravstvo 

5. Upravni odjel za financije 

6. Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš 

7. Služba za unutarnju reviziju. 
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Članak 6. 
 Ured župana obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: 

- protokol i odnose s javnošću 

- unapređenje rada lokalne samouprave i suradnje s državnim tijelima, jedinicama lokalne i 

područne (regionalne) samouprave  

- informatizaciju upravnih tijela 

- provođenje postupaka jednostavne nabave i javne nabave za potrebe Upravnih tijela  

Županije 

- provođenje postupka javne nabave za proračunske korisnike u postupcima zajedničke   

nabave  

- poslovi savjetovanja i sudjelovanja u izradi dokumentacije o nabavi, poziva za dostavu  

ponuda i pregledu i ocjeni ponuda kod proračunskih korisnika Županije pravne i  ekonomske 

poslove za potrebe župana 

- gospodarenje imovinom Županije 

- pravne, administrativne i pomoćno tehničke poslove za područje rada Županije i njenih tijela  

(Županijska skupština s radnim tijelima i župan) 

- izdavanje službenog glasila 

- radne odnose zaposlenika 

- uredsko poslovanje 

- vođenje i rješavanje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama na upravne akte  

jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima 

- razminiranje, nadzor i praćenje investicija iz djelokruga Županije i korisnika Proračuna 

- civilnu zaštitu, zaštitu na radu, zaštitu od požara te zaštitu od elementarnih nepogoda 

- druge stručne i pomoćno tehničke poslove kojima se osigurava redovno funkcioniranje  

predstavničkog tijela i izvršne vlasti Županije te upravnih tijela Županije (prijepis,    

umnožavanje, čišćenje, čuvarska služba, prijevoz, dostava i slično). 

 

Članak 7. 

 Upravni odjel za gospodarstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: 

- gospodarstvo 

- malo i srednje poduzetništvo 

- obrtništvo 

- turizam 

- vodno gospodarstvo 

- komunalnu infrastrukturu 

- promet 

- energetsku učinkovitost 

- brigu o održivom i ravnomjernom razvoju ruralnog područja Županije 

- vođenje i rješavanje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama na upravne akte   

jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima 

- poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i veterinarstvo. 

 

Članak 8. 
 Upravni odjel za školstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: 

- školstvo i predškolski odgoj 

- visoko školstvo 

- mladež 



4 

 

- kulturu  

- tehničku kulturu 

- sport 

- informiranje 

- odnose s vjerskim zajednicama, kao i udruge građana iz navedenih područja. 

 

Članak 9. 
 Upravni odjel za zdravstvo obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: 

- zdravstvo i zdravstvenu zaštitu 

- socijalnu skrb 

- stradalnike Domovinskog rata i udruge proistekle iz Domovinskog rata, humanitarne   

udruge, kao i udruge građana iz navedenih područja. 

 

                                                                         Članak 10. 
 Upravni odjel za financije obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: 

- planiranje praćenja i izvršavanja financijskih dokumenata Županije 

- izrada akata u pripremi donošenja proračuna, odluke o izvršavanju proračuna, godišnjeg i 

polugodišnjeg obračuna proračuna 

- uspostavu i razvoj sustava financijskog upravljanja i kontrola 

- platni promet 

- lokalnu riznicu 

- vođenje odgovarajućih evidencija iz oblasti računovodstva, knjigovodstva te naplate prihoda 

Županije. 

                                                                                          

Članak 11. 
 Upravni odjel za graditeljstvo i okoliš obavlja upravne i stručne poslove koji se odnose na: 

- prostorno uređenje 

- upravne poslove graditeljstva 

- procjenu vrijednosti nekretnina 

- zaštitu okoliša i prirode te gospodarenja otpadom, a koji su mu resornim zakonima i 

posebnim propisima stavljeni u nadležnost i/ili koje mu povjeri nadležno tijelo sukladno 

Zakonu, iz djelokruga rada u Karlovcu, Duga Resi, Ogulinu, Ozlju i Slunju te za cijelo 

područje Županije (ili mjesno nadležno, prema odluci župana). 

 

Članak 12. 

 Služba za unutarnju reviziju obavlja slijedeće upravne i stručne poslove koji se odnose na: 

- procjenu sustava unutarnjih kontrola, davanje neovisnog i objektivnog stručnog mišljenja i 

savjeta za unapređenje poslovanja u upravnim tijelima Karlovačke županije, u korisnicima 

proračuna u nadležnosti županije te trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama u 

vlasništvu ili većinskom vlasništvu Karlovačke županije 

- izradu strateškog i godišnjeg plana revizije 

- unutarnju reviziju i izradu izvješća o obavljenim unutarnjim revizijama i davanje preporuke 

u svrhu postizanja veće učinkovitosti i djelotvornosti sustava te praćenje provedbe 

preporuka, 

- posebne revizije na zahtjev župana ili po potrebi 

- druge poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim propisom ili po nalogu 

župana. 
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Članak 13. 

Upravnim tijelima upravljaju pročelnici koje na temelju javnog natječaja imenuje župan. 

 

 III  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 14. 
 Ovom Odlukom ustrojava se upravno tijelo Služba za unutarnju reviziju. 

 Župan će imenovati privremenog pročelnika u novo ustrojenoj Službi za unutarnju reviziju 

do imenovanja pročelnika temeljem javnog natječaja koji će u skladu s ovom Odlukom biti 

proveden nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Karlovačke županije. 

 

Članak 15. 

 Ovom Odlukom ukida se Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i turizam.  

 Upravni odjel za gospodarstvo obavljat će poslove dosadašnjeg Upravnog odjela za 

poljoprivredu, šumarstvo i turizam. 

 Za službenike koji su zatečeni na poslovima ukinutog upravnog tijela po donošenju 

Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije donijet će se rješenja o 

rasporedu na druga radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete odnosno rješenja o stavljanju na 

raspolaganje sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

 Župan će imenovati privremenog pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo do 

imenovanja pročelnika temeljem javnog natječaja koji će u skladu s ovom Odlukom biti proveden 

nakon stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Karlovačke županije. 

 

Članak 16. 

Ovom Odlukom ukida se Upravni odjel za europske poslove, međunarodnu i regionalnu 

suradnju.  

Za službenike koji su zatečeni na poslovima ukinutog upravnog tijela po donošenju 

Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije donijet će se rješenja o 

rasporedu na druga radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete odnosno rješenja o stavljanju na 

raspolaganje sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

 

Članak 17. 

  Ovom Odlukom ukida se Tajništvo, pravni i opći poslovi. 

    Ured župana preuzima poslove Tajništva, pravnih i općih poslova. 

 Za službenike koji su zatečeni na poslovima ukinutog upravnog tijela po donošenju 

Pravilnika o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije donijet će se rješenja o 

rasporedu na druga radna mjesta za koja ispunjavaju uvjete odnosno rješenja o stavljanju na 

raspolaganje sukladno Zakonu o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi. 

 

Članak 18. 

  Pročelnik imenovan rješenjem župana temeljem provedenog javnog natječaja Upravnom 

odjelu za financije ostaje na službeničkom radnom mjestu pročelnika tog upravnog odjela. 

 Privremeni pročelnici imenovani rješenjem župana u Uredu župana, Upravnom odjelu za 

školstvo, Upravnom odjelu za zdravstvo, Upravnom odjelu za graditeljstvo i okoliš ostaju na 
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službeničkim radnim mjestima privremenih pročelnika tih upravnih odjela do imenovanja 

pročelnika temeljem javnih natječaja koji će u skladu s ovom Odlukom biti provedeni nakon 

stupanja na snagu Pravilnika o unutarnjem redu Karlovačke županije. 

 

Članak 19. 

 Župan Karlovačke županije će najkasnije u roku od 30 dana nakon stupanja na snagu ove 

Odluke donijeti Pravilnik o unutarnjem redu upravnih tijela Karlovačke županije. 

 Do donošenja Pravilnika iz prethodnog stavka i pojedinačnih rješenja o rasporedu na 

radna mjesta odnosno rješenja o stavljanju na raspolaganje sukladno Zakonu o službenicima i 

namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, službenici i namještenici 

ostvaruju prava i obveze iz službe temeljem dosadašnjih rješenja rasporedu. 

 

Članak 20. 
 Ovom Odlukom stavljaju se van snage: Odluka o ustrojstvu upravnih tijela Karlovačke 

županije (Glasnik Karlovačke županije 34/01), pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu upravnih 

tijela Županije (Glasnik Karlovačke županije br. 45/05), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o 

ustrojstvu upravnih tijela Županije (Glasnik Karlovačke županije br. 39/07), Odluka o izmjeni i 

dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Županije (Glasnik Karlovačke županije br. 51/09), 

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Županije (Glasnik Karlovačke 

županije br. 20/10), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Županije 

(Glasnik Karlovačke županije br. 33/10), pročišćeni tekst Odluke o ustrojstvu upravnih tijela 

Županije (Glasnik Karlovačke županije br. 42/12), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu 

upravnih tijela Županije (Glasnik Karlovačke županije br. 7/14), Odluka o izmjeni i dopuni 

Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Županije (Glasnik Karlovačke županije br. 50b/14), Odluka o 

izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Županije (Glasnik Karlovačke županije br. 

27/15), Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ustrojstvu upravnih tijela Županije (Glasnik 

Karlovačke županije br. 6/16).  

 

Članak 21. 
  Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 

 

 

 

 

TOČKA 2.  

Prijedlog Odluke o određivanju osnovice i koeficijenata  

za obračun plaća župana i zamjenika župana 

 

Uvodno obrazloženje dala je gospođa IRENA GEROVAC ZRNIĆ, pročelnica  Tajništva, 

pravnih i općih poslova.  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

Uz nazočnost 6 članova, sa 5 glasova ZA i 1 glasom PROTIV, prihvaćena je  
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ODLUKA 

o određivanju osnovice i koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana 

 

Članak 1. 

 Ovom Odlukom određuje se osnovica i koeficijenti za obračun plaća župana i zamjenika 

župana Karlovačke županije za vrijeme profesionalnog obavljanja ove dužnosti. 

 

Članak 2. 

 Osnovica za obračun plaća župana i zamjenika župana određuje se u iznosu od 3.890,00 

kuna sukladno Odluci o određivanju o visini osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika (NN 

br. 151/14). 

 

Članak 3. 

 Plaća u smislu ove Odluke utvrđuje se množenjem osnovice za obračun plaće s 

koeficijentom određenim za pojedinu dužnost: 

1. župan                           6,15 

2. zamjenik župana         4,82 

 

Članak 4. 

Plaća župana i zamjenika župana uvećava se za 0,5 % za svaku navršenu godinu radnog 

staža, a najviše za 20 %. 

 

Članak 5. 

 Za vrijeme profesionalnog obavljanja dužnosti župan i zamjenici župana imaju pravo na 

naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti. 

 

Članak 6. 

 Na ostala prava iz rada odnosno u svezi prestanka dužnosti na odgovarajući način 

primjenjuju se odredbe Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te pripadajuće 

Odluke Županijske skupštine. 

 

Članak 7. 

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju osnovice i 

koeficijenata za obračun plaća župana i zamjenika župana (Glasnik Karlovačke županije br. 

20/2010, 18a/2016). 

    

Članak 8. 

 Ova Odluka stupa na snagu drugi dan od dana objave u Glasniku Karlovačke županije, a 

primjenjuje se na obračun plaće počevši od srpnja 2017. godine. 
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TOČKA 3 

Tekuća problematika 

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

 

ZAVRŠENO U 10:55 SATI. 

 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

mr.sc. Vlado Jelkovac 




