
KLASA: 021-04/20-03/26 
URBROJ: 2133/1-01/06-20-04 

ZAPISNIK 
s 23. sjednice Odbora za Statut i Poslovnik održane, dana 2. rujna 2020. godine u dvorani za sastanke 
Ureda župana, A. Vraniczanya 2/II, Karlovac.  
PRISUTNI ČLANOVI: mr.sc. VLADO JELKOVAC, ŽELJKO LIPOŠĆAK, HRVOJE HOFFMAN, KRISTINA BAKIN 
MLAČAK, JOSIPA ŠKRTIĆ PUCAREVIĆ 
 
ODSUTNI ČLANOVI: NIKŠA ANTICA, NIKOLA PAULIĆ 
 
Ostali prisutni:  KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine 
  ZLATIBOR TOMAS, vijećnik Županijske skupštine 
 
ZAPOČETO U 13:00 SATI.  
   

Sjednicom predsjeda mr. sc. Vlado Jelkovac, predsjednik Odbora, utvrđuje kako je na sjednici 
prisutno 5 članova Odbora. Ispričali su se gospodin Nikša Antica i Nikola Paulić.  

Za sjednicu predlaže  sljedeći 
 

D n e v n i  r e d :  
 

1. Usvajanje zapisnika s 20., 21. i 22. sjednice Odbora 
2. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 

Karlovačke županije 
3. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije  
4. Razno 

 
Dnevni red jednoglasno je prihvaćen uz nazočnost 5 članova Odbora.  
 
 

TOČKA 1. 
Usvajanje zapisnika s 20., 21. i 22. sjednice Odbora 

 
Zapisnik s 20. sjednice Odbora jednoglasno je prihvaćen uz nazočnost 5 članova Odbora.  
Zapisnik s 21. sjednice Odbora jednoglasno je prihvaćen uz nazočnost 5 članova Odbora.  
Zapisnik s 22. sjednice Odbora jednoglasno je prihvaćen uz nazočnost 5 članova Odbora.  
 
 

TOČKA 2. 
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 
Karlovačke županije 

 
Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine.  
U raspravi su sudjelovali: HRVOJE HOFFMAN, KRISTINA BAKIN MLAČAK, ŽELJKO LIPOŠĆAK i KRISTIJAN 
ČUJKO.  
 
Gospodin Hrvoje Hoffman ističe kako ne podržava prijedlog ove odluke jer nije jasno što se s time 
dobiva.  
Gospođa Kristina Bakin Mlačak upitala je dolazi li do povećanja broja izvršitelja u odjelima te da 
podržava ovaj prijedlog Odluke. 
Gospodin Željko Lipošćak ističe kako se ova odluka donosi u okviru organizacijskog oblika te da istu 
podržava.  
Gospodin Kristijan Čujko odgovara kako ne dolazi do povećanja broja izvršitelja.  
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Uz nazočnost 5 članova Odbora, sa 4 glasa ZA i 1 SUZDRŽANIM donesen je sljedeći  

 
Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 
upravnih tijela Karlovačke županije.  
 
 

TOČKA 3. 
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Karlovačke županije  

 
Uvodno obrazloženje dao je gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine.  
 
Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  
 
Uz nazočnost 5 članova Odbora jednoglasno je donesen je sljedeći  
 
 

Z A K LJ U Č A K 
Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Karlovačke županije. 
 

TOČKA 4. 
Razno 

 
Predsjednik Odbora gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac navodi kako pod ovom točkom imamo 
inicijativu od strane vijećnika gospodina Zlatibora Tomasa te predlaže da uvodni dio obrazloži 
gospodin Kristijan Čujko, a nakon toga da svoju inicijativu kratko obrazloži i gospodin Tomas.  
Gospodin Kristijan Čujko ističe kako se gospodin Tomas obratio ovom Odboru te predlaže izmjenu 
Poslovnika Županijske skupštine na način da se omogući osnivanje Kluba vijećnika i u slučaju manjeg 
broja od tri vijećnika. Stranka MOST-a u Županijskoj skupštini Karlovačke županije ima dva vijećnika i 
koliko mu je poznato takva praksa do sada nije bila da manje od tri vijećnika mogu formirati klub.  
Kada bi takav prijedlog formalno došao, Županija, odnosno tijelo župana takav prijedlog ne bi 
podržalo, ali stavljamo Odboru na raspravu i moramo poslušati i ostala mišljenja. Također smatra da 
je bila prilika za formiranjem kluba s vijećnicom Helenom Stojković dok je još bila nezavisna vijećnica.  
Gospodin Zlatibor Tomas ističe kako nije cilj da klub vijećnika bude sa dva člana, citira članak 14.  
Poslovnika  Županijske skupštine u kojem piše: „da Klub vijećnika mogu osnovati politička stranka 
koja ima najmanje tri vijećnika“ te navodi neke primjere i kako su time i nezavisni vijećnici stavljeni u 
neravnopravni položaj. Traži da se klub može osnovati u bilo kojoj kombinaciji od tri člana, odnosno 
predlaže da se u članku 14. stavku 1. Poslovnika Županijske skupštine doda odjeljak koji glasi: „- jedan 
ili dva nezavisna vijećnika sa jednom, dvije ili više političkih stranaka s time da imaju zajedno 
najmanje 3 vijećnika.“. 
Gospodin mr. sc. Vlado Jelkovac ističe kako razumije njegovu inicijativu te predlaže da se dalje ne ide 
u raspravu kako bi u međuvremenu stručne službe i odbor proanalizirao postojeći Poslovnik šta nam 
on omogućuje ili što bi se eventualno moglo korigirati ako se takav stav zauzme da ova ideja bude 
ostvarena jer ne vidi smisao u prijedlogu, između ostalog i obzirom da su iduće godine izbori.  
Gospodin Hrvoje Hoffman navodi da što se tiče prijedloga i opravdanja da su iduće godine izbori, 
smatra da je to opravdanje irelevantno.  
 
ZAVRŠENO U 13:45 sati.  

 
PREDSJEDNIK 
 

                                                                                                                mr.sc. Vlado Jelkovac 




