
KLASA: 021-04/18-01/130 

URBROJ: 2133/1-01-03/01-18-01 

 

ZAPISNIK 

 

 s 9. sjednice Odbora za Statut i Poslovnik održane 3. srpnja 2018. godine u Dvorani za 

sastanke, A. Vraniczanya 4/I, Karlovac.  

 

Nazočni članovi - mr.sc. VLADO JELKOVAC, NIKŠA ANTICA, ŽELJKO LIPOŠĆAK, 

JOSIPA ŠKRTIĆ PUCAREVIĆ, KRISTINA BAKIN MLAČAK, 

NIKOLA PAULIĆ, HRVOJE HOFFMAN   

Odsutni članovi -  

   

Ostali nazočni -  VIKTOR ŠEGRT, privremeni ravnatelj Javne ustanove Razvojne 

agencije Karlovačke županije  

KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske skupštine.  

 

   

ZAPOČETO U 11.00 SATI. 

 

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

predložio dnevni red sjednice.  

  

Uz nazočnost 7 članova, jednoglasno je usvojen je sljedeći 

 
 

D n e v n i  r e d :  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 7. i 8. sjednice Odbora  

2. Davanje suglasnosti na pročišćeni tekst Statuta Opće bolnice Karlovac 

3. Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove 

Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije  

4. Davanje suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne ustanove 

Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije 

5. Razno.  

 

 

TOČKA 1.  

Usvajanje zapisnika sa 7. i 8. sjednice Odbora 

 

  Gospodin Hrvoje Hoffman dao je prigovor na zapisnik sa 7. sjednice Odbora za Statut i 

Poslovnik kako u njemu nema ništa što je govoreno i što se raspravljalo te da treba unijeti sadržaj 

rasprave.  

  Uz nazočnost 7 članova, sa 6 glasova ZA i 1 glasom PROTIV usvojen je zapisnik sa 7. 

sjednice Odbora za Statut i Poslovnik.  
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  Vezano za zapisnik sa 8. sjednice Županijske skupštine gospodin Hrvoje Hoffman iznio je 

primjedbe te navodi kako su njegovi navodi  ispremiješani i netočno preneseni te moli korekciju.  

  Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac predlaže da gospodin Hrvoje Hoffman u pismenom 

obliku dostavi primjedbe na zapisnik i da se zapisnik usvoji na sljedećoj sjednici o čemu je 

jednoglasno donesena odluka svih članova Odbora.  

 

TOČKA 2.  

Davanje suglasnosti na pročišćeni tekst Statuta Opće bolnice Karlovac 

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

 

Gospodin Hrvoje Hoffman iznio je primjedbe na sadržaj izmjena i dopuna Statuta OB 

Karlovac koja je usvojena na sjednici Skupštine i to su razlozi zbog kojih neće podržati ovu 

točku.  

Gospodin Željko Lipošćak smatra da je dobro što su povećane ovlasti ravnatelja i 

Upravnog vijeća zbog brzine odlučivanja. 

 

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

  Daje se suglasnost na pročišćeni tekst Statuta Opće bolnice Karlovac koji je donijelo 

Upravno vijeće Opće bolnice Karlovac na 30. sjednici održanoj dana 23. svibnja 2018. godine, 

Broj:02-01-8/6-18.  

 

 

TOČKA 3.  

Davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove 

Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije 

 

  Uvodno obrazloženje dao je gospodin dr.sc. Viktor Šegrt, privremeni ravnatelj Javne 

ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije. 

  Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

  Predlaže se davanje suglasnosti na Odluku o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne 

ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije.  
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TOČKA 4.  

 

Davanje suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Javne 

ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije 

 

  Uvodno obrazloženje dao je gospodin dr.sc. Viktor Šegrt, privremeni ravnatelj Javne 

ustanove Regionalne razvojne agencije Karlovačke županije 

  Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

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

 

Z A K L J U Č A K 

 

  Predlaže se davanje suglasnosti na Statutarnu Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Javne ustanove Regionalna razvojna agencija Karlovačke županije.  

 

TOČKA 5.  

Razno. 

 

  Gospodin Hrvoje Hoffman dao je prigovor na  zapisnik sa posljednje sjednice 

Županijske skupštine, smatra da Odbor nije dao tumačenje u pogledu sadržaja zapisnika, a što je 

bila osnovna primjedba.  

  Gospodin Kristijan Čujko, tajnik Županijske skupštine navodi kako Ured državne 

uprave u Karlovačkoj županiji nadzire zakonitost rada županije i povodom dostavljenih i 

pregledanih materijala nije bilo nikakvih primjedbi na sadržaj zapisnika.  

  Gospodin mr.sc. Vlado Jelkovac ističe kako se na 7. sjednici raspravljalo o primjedbama 

Hrvoja Hoffmana i o tome kako Odbor vidi ovu problematiku. Dao je prijedlog da se prije 

jesenskog zasjedanja sazove Odbor, pokušati do 20. srpnja, kako bi se donio pročišćeni tekst 

Poslovnika i onda tiskati knjižicu.   

 

 

DOVRŠENO U 11.55 SATI. 

PREDSJEDNIK 

 

mr. sc. Vlado Jelkovac 




