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URBROJ: 2133/1-01/06-20-04 

ZAPISNIK 

 

s 21. sjednice Odbora za Statut i Poslovnik održane elektroničkim putem, dana 25. ožujka 2020. 

godine. 

Razlog održavanja sjednice Odbora za Statut i Poslovnik elektroničkim putem je situacija vezana uz 

epidemiju korona virusom COVID-19. 

Članovi koji su sudjelovali u glasovanju:  

mr.sc. VLADO JELKOVAC, ŽELJKO LIPOŠĆAK, HRVOJE HOFFMAN, KRISTINA BAKIN MLAČAK. 

 

Ostali članovi koji nisu pristupili elektroničkom glasovanju:  

NIKŠA ANTICA,  JOSIPA ŠKRTIĆ PUCAREVIĆ, NIKOLA PAULIĆ. 

 

Ostali uključeni:  KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine. 
   

 
Za elektroničku sjednicu predložen je sljedeći 
 

Dnevni red: 
 

1. Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije  

2. Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine 
Karlovačke županije  

 

Članovima Odbora e-mailom su dana 25. ožujka 2020. godine dostavljeni materijali vezani uz dnevni 
red i zatražena je njihova povratna elektronička informacija jesu li suglasni s predloženim 
prijedlozima.  

 

TOČKA 1. 

Prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije  

 

Pod ovom točkom nije bilo komentara.  

Od ukupno 7 članova Odbora, elektroničkom glasovanju pristupilo je njih 4.  

ZA prihvaćanje prijedloga predmetne odluke izjasnila su se 4 člana.  

Protiv i suzdržanih glasova nije bilo.  

Slijedom iznesenog Odbor je većinom glasova donio sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 
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Prihvaća se prijedlog Statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Karlovačke županije.  

 

TOČKA 2. 

Prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Karlovačke 
županije  

 

Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac dao je svoj komentar vezano uz članak 3. prijedloga Poslovničke 
odluke, a odnosi se na obvezu dostave općih akata nadležnom tijelu državne uprave. Smatra kako je 
nelogično da se obveza dostave općih akata nadležnom tijelu državne uprave regulira u članku koji 
govori o predsjedniku radnog tijela, tj. odbora te predlaže da se to riješi dodavanjem novog članka. 
Njegov prijedlog je uvažen te će se napraviti izmjena Poslovničke odluke. 

Od ukupno 7 članova Odbora, elektroničkom glasovanju pristupilo je njih 4.  

ZA prihvaćanje prijedloga predmetne odluke izjasnila su se 4 člana.  

Protiv i suzdržanih glasova nije bilo.  

Slijedom iznesenog Odbor je većinom glasova donio sljedeći  

 
Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se prijedlog Poslovničke odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine 

Karlovačke županije.  

 

 
                                                                                                                              

PREDSJEDNIK 

                                                                                                         mr.sc. Vlado Jelkovac 




