
KLASA: 021-04/18-01/29 

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

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 2. sjednice ODBORA ZA SOCIJALNU POLITIKU održane 23. veljače 2018. godine u 

Dvorani za sastanke, Ureda župana, A. Vraniczanya 2/II, Karlovac.                        

 

Nazočni članovi: MIRJANA POGAČIĆ, KRISTINA MIHELJ, KATARINA SRAKOČIĆ, ANITA 

BOLARIĆ 

 

Odsutni članovi:      IVONA PIRŠIĆ, VANJA PAHLJINA, AMIRUDIN TALAKIĆ 

 

Ostali nazočni:  PREDRAG KORAĆ, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo 

   KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske Skupštine 

   MIRJANA PINUŠIĆ, referent za pripremu sjednica   

 

ZAPOČETO U 10.00 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedala je gospođa Mirjana Pogačić, predsjednica. 

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 4 člana usvojen je sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

 

1. Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Odbora  

2. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne 

osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini  

3. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u 

Karlovačkoj županiji u 2018. godini  

4. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima 

koji se griju na drva u 2018. godini  

5. Razno 

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 1. sjednice Odbora 

 

Zapisnik s 1. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen.  

 

TOČKA 2. 

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i nemoćne 

osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini 

 

 

Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo.  

 

 U raspravi su sudjelovali ANITA BOLARIĆ, MIRJANA POGAČIĆ i PREDRAG KORAĆ. 



 

 Gospođa Anita Bolarić upitala je koja je konkretna razlika za štićenike doma vezano uz 

povećanje za 4%.  

 Gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo odgovorio je na 

postavljeno pitanje.  

 Gospođa Mirjana Pogačić, predsjednica pojasnila je da to nije komercijalna cijena te da ima 

trideset sličnih domova u Karlovačkoj županiji i nisu cijenom dostupni.  

 

  Uz nazočnost 4 člana, jednoglasno je donesen je sljedeći: 

 

Z A K L J U Č A K  

Prihvaća se Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Doma za starije i 

nemoćne osobe „Sveti Antun“ Karlovac u 2018. godini.  

 

  TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za socijalnu skrb u 

Karlovačkoj županiji u 2018. godini 

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za 

zdravstvo.  

         U raspravi su sudjelovali KATARINA SRAKOČIĆ, ANITA BOLARIĆ i MIRJANA POGAČIĆ. 

  

 Gospođa Katarina Srakočić upitala je koliko je povećanje po centru.  

 Gospođa Mirjana Pogačić, predsjednica pojasnila je vezano uz rashode centara.  

  Gospođa Anita Bolarić izjasnila se da će biti suzdržana.  

 

 Uz nazočnost 4 člana, sa 3 glasa ZA i 1 SUZDRŽANIM glasom usvojen je  

 

Z A K L J U Č A K 

 Prihvaća se Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za 

socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2018. godini.  

 

TOČKA 4. 

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva korisnicima 

koji se griju na drva u 2018. godini 

 

 Uvodno obrazloženje dao je gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za 

zdravstvo.  

 

 U raspravi su sudjelovali ANITA BOLARIĆ, MIRJANA POGAČIĆ, KATARINA SRAKOČIĆ 

i PREDRAG KORAĆ.  

 



 Gospođa Anita Bolarić upitala je koja je razlika od prijašnjih godina te koju dokumentaciju 

moraju priložiti korisnici te zašto institucije međusobno ne povuku potrebne podatke, nego ih se šalje u 

FINA-u.  Ističe kako puno ljudi se žali da ih centar šalje u FINA-u i da većina tih ljudi su na socijali i 

ovršeni te zašto centar ne pomogne tim ljudima koji imaju dug da besplatno dođu do tih podataka. 

Također je upitala da li se pomaže ljudima koji se griju na Toplanu.  

 Gospođa Mirjana Pogačić, predsjednica odgovorila je da u Centru imaju aplikaciju i svaki 

centar je umrežen i vide se podaci iz FINA-e i kolika je blokada korisnika odnosno dugovanje, popis 

svih računa otvorenih u banci. Na osnovu tog ispisa su ovlašteni da od banke donesu stanje računa, te 

da nitko neovlašten ne može provjeriti podatke. Istaknula je kako je lokalna samouprava dužna 

osigurati novčana sredstva te da svaki korisnik koji je dobio rješenje o zajamčenoj minimalnoj 

naknadi, po Zakonu o socijalnoj skrbi, ima pravo na troškove ogrijeva. Navodi kako je centrima 

osnivač ministarstvo.  

 Gospođa Katarina Srakočić upitala je vezano uz povećanje 4% koliko ima korisnika socijalne 

skrbi.  

 Gospodin Predrag Korać, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo odgovorio je na 

postavljeno pitanje te istaknuo kako novaca ima dovoljno. 

  

 Uz nazočnost 4 člana, jednoglasno je usvojen  

 

Z A K L J U Č A K 

 

 Prihvaća se Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva 

korisnicima koji se griju na drva u 2018. godini 

 

 

TOČKA 5. 

Razno  

 

 Gospođa Anita Bolarić upitala je da li postoji nužni smještaj za one koji izgube primanja i 

nađu se na ulici te navela primjer iz Ogulina.  

 Gospodin Predrag Korać odgovorio je da su to pojedini slučajevi i kako je upoznat tim 

slučajem. Moli da se ljudi kojima je potrebna pomoć obrate za pomoć.  

 Gospođa Anita Bolarić iznijela je svoj osobni slučaj te razumije ljude koji prolaze kroz takvu 

situaciju i da takvih slučajeva ima puno.  

 Gospođa Katarina Srakočić istaknula je da ima puno neusklađenosti i propusta, a da ljudi 

pate.  

 Gospođa Mirjana Pogačić pojasnila je vezano uz alimentaciju  kako je to stvar suda i iznijela 

određena prava koja se ostvaruju preko Centra za socijalnu skrb. Također je pojasnila vezano uz nužni 

smještaj kod deložacije kako je Centar dužan pružiti smještaj do godine dana i zahtjev se predaje 

Centru te do sada nije dobila niti jedan zahtjev. Privremeni ili krizni smještaj pruža se i osigurava 

djeci, invalidima, starijima od 63 godine, a radno sposobnim ne, za to se koristi sklonište za 

beskućnike kao privremeno rješenje. Na pravomoćnu sudsku odluku centar je dužan pružiti smještaj. 

Istaknula je da se godišnje može odobriti 3.500,00 kuna jednokratne pomoći.  

 

DOVRŠENO U 10.55 SATI. 

PREDSJEDNICA 

 

Mirjana Pogačić, dipl. soc. radnik 




