
KLASA: 021-04/19-01/97 

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

 

Z A P I S N I K 

 

s 4. sjednice Odbora za zaštitu ljudskih prava održane 5. srpnja 2019. godine u Dvorani za 

sastanke Ureda župana, ul. A. Vraniczanya br. 2/II, Karlovac.  

 

Nazočni članovi: JOVAN MARAVIĆ,  MIRJANA POGAČIĆ, MARIJAN BABIĆ, HRVOJE 

ZORETIĆ, ČEDOMIR TATALOVIĆ, MARINKO MARINOVIĆ 
 

Odsutni članovi: NIKOLA PAULIĆ 
 

Ostali nazočni: MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

KRISTIJAN ČUJKO, pročelnik Ureda župana  

 

ZAPOČETO U 14.30 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedao je gospodin JOVAN MARAVIĆ, predsjednik. 

Uz nazočnost 6 članova Odbora, predsjednik Odbora utvrđuje postojanje kvoruma te predlaže 

dnevni red.  

 

 Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  
 

1. Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Odbora 

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije 

za 2019. godinu 

3. Razno 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 3. sjednice Odbora 

Gospodin Čedomir Tatalović daje primjedbu da bi se sjednice odbora trebale zakazivati izvan  

radnog vremena, s tim da se zaposlenicima plati prekovremeno.  

 

Uz nazočnost 6 članova, zapisnik sa 3. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

 

TOČKA 2. 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke 

županije za 2019. godinu 

 

 Uvodno obrazloženje dala je Marija Gemeri, pročelnica Upravnog odjela za financije. 

 

U raspravi su sudjelovali Čedomir Tatalović, Marinko Marinović i Marija Gemeri. 



Gospodin Marinko Marinović postavlja pitanje koliko iznosi planirana stavka za ljudska 

prava.  

Gospođa Marija Gemeri odgovara kako nemamo takvu stavku, ali se mnoge stavke neizravno 

reflektiraju na ljudska prava.  

Gospodin Čedomir Tatalović postavlja pitanje da li će povećanje od 5 mil. kuna biti 

specificirano na Skupštini? 

Gospođa Marija Gemeri odgovorila je potvrdno.  

  

 

Uz nazočnost 6 članova Odbora, jednoglasno je donesen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 Prihvaća se  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke 

županije za 2019. godinu  

 

 

 

 

 

 

TOČKA 3. 

Razno 

Gospodin Čedomir Tatalović navodi da je gospodin Branko Škrtić (HDZ) na svom FB profilu 

napisao da je izbjeglicama dato 50 gradskih stanova te moli komentar.  

Gospođa Mirjana Pogačić odgovorila je kako projekt provodi Središnji državni ured za 

obnovu i stambeno zbrinjavanje.  

Gospodin Marinko Marinović smatra da je to pozitivan primjer, ali da bi trebalo voditi računa 

i o hrvatskim državljanima.  

Gospođa Mirjana Pogačić ističe kako se ne radi o ilegalnim migrantima već o ljudima kojima 

je odobren azil i koji su prešli sve procedure sustava, koji su registrirani i provjereni.  

Gospodin Marinko Marinović ističe kako su daleko veći problem neregistrirani i 

neevidentirani prelasci granice koji rade štetu.  

 

 

 

DOVRŠENO U 15.30  SATI 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

Jovan Maravić 




