
KLASA: 021-04/18-01/213 

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

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 5. sjednice ODBORA ZA SOCIJALNU POLITIKU održane 11. prosinca 2018. godine u 

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

 

Nazočni članovi: KRISTINA MIHELJ, KATARINA SRAKOČIĆ, ANITA BOLARIĆ, VANJA 

PAHLJINA, IVONA PIRŠIĆ, AMIRUDIN TALAKIĆ 

 

Odsutni članovi: MIRJANA POGAČIĆ  

 

Ostali nazočni:  MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije,  

KSENIJA CVITKOVIČ JAMBROŠIĆ, viša stručna suradnicu u Upravnom  

odjelu za zdravstvo 

   KRISTIJAN ČUJKO, tajnik Županijske Skupštine 

 

ZAPOČETO U 15.00 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedao je gospodin Amirudin Talakić, zamjenik predsjednice Odbora. 

Utvrđuje da je na sjednici nazočno 6 članova i predlaže dnevni red.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova usvojen je sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora  

2. a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i  

    projekcija za 2019. i 2020. godinu  

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

županije za 2018. godinu   

3. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 

godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

4. Razno 

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 4. sjednice Odbora 

 

Zapisnik s 4. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen.  

 

 

 

 

 

 



TOČKA 2. 

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. 

godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu  

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

županije za 2018. godinu   

 

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

 

 Gospođa Ivona Piršić upitala je da li je broj paketa socijalne pomoći ostao isti.  

 Gospođa Ksenija Jambrošič Cvitković odgovorila je kako je vrijednost paketa ostala ista, a 

broj se nešto smanjio. Istaknula je da će se do Božića podijeliti 462 paketa putem Crvenog križa, a 

Crveni križ dalje krajnjim korisnicima.   

 Gospođa Anita Bolarić ističe da neće podržati proračun.  

 

  Uz nazočnost 6 članova, sa 4 glasa ZA i 2 glasa PROTIV donesen je sljedeći: 

 

Z A K L J U Č A K  

Prihvaća se:  

a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu i 

projekcija za 2019. i 2020. godinu 

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

županije za 2018. godinu.   

 

   

 

TOČKA 3. 

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. 

godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu  

 

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

 

 Gospođa Katarina Srakočić upitala je koja je razlika u socijalnom programu u proračunu u 

odnosu na 2018. godinu.  

 Gospođa Marija Gemeri odgovorila je kako se radi o iznosu 3.300.000,00 kuna iz županijskih 

sredstava od toga je nešto manje za cca 100.000,00 kn u odnosu na postojeći proračun, ali zadržane su 

one pozicije koje se tiču pomoći obiteljima za rođenu djecu, paketi za socijalno potrebite osobe, 

sredstva za funkcioniranje udruga građana iz Domovinskog rata planirano je za 100.000,00 kuna 

manje u odnosu na prošlu godinu zbog nedostatka novca i procjene jer ove godine su se udruge mogle 

javiti putem javnog poziva s određenim projektima i programima. Također su smanjena sredstva i za 

proširenje Doma Sv. Antun Karlovac. Ostale stvari su na nivou ovogodišnjeg plana i nije došlo do 

nekih ozbiljnih korekcija.  

 

 



 

 Gospođa Katarina Srakočić upitala je vezano uz stipendije zašto se dijele na tri dijela 

darovite, deficitarne i socijalno osjetljive, a kod darovitih ima imovinski cenzus koji prije nije bio.  

 Gospođa Marija Gemeri odgovorila kako je riječ o nedovoljnim financijskim sredstvima i 

treba podmiriti broj potreba i broj korisnika.  

 Gospođa Anita Bolarić upitala je zašto se radno sposobnima na socijalnoj skrbi ne pomogne 

pronaći posao i da ih se u tome više motivira.  

 Gospođa Ivona Piršić ističe da ima iskustva u Centru za socijalnu skrb te da je teško pronaći 

radnika, ako se već i utvrdi da osoba ne želi raditi, oduzima mu se pravo na zajamčenu minimalnu 

naknadu.  

 Gospođa Ksenija Cvitković Jambrošić istaknula je kako se radi o manjem broju ljudi koji se 

odlučuju dobrovoljno da ne žele raditi, a znaju da će ostati bez naknade sa Zavoda za zapošljavanje ili 

bez zajamčene minimalne naknade.  

 Gospođa Katarina Srakočić izjasnila se da će biti protiv ovakvog proračuna.  

 

 Uz nazočnost 6 članova, sa 3 glasa ZA i 3 glasa PROTIV nije prihvaćen zaključak o prijedlogu 

Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu i Prijedlog Odluke 

o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2019. godinu.  

 

TOČKA 4. 

Razno  

 

 Gospođa Vanja Pahljina istaknula je kako joj se sviđaju ovakve rasprave i kako bi ih trebalo 

biti više. Također je iznijela svoj osobni primjer vezano uz prihvaćanje posla i kako se to treba gledati 

individualno. 

 Gospođa Katarina Srakočić također je istaknula svoj osobni primjer te iznijela kako osobe s 

kroničnim bolestima spadaju u kategoriju koja nije zakonom zaštićena nigdje, niti ima potporu 

poslodavca, a invalid koji ima oznaku invalidnosti je zaštićen.   

 

 

DOVRŠENO U 15.40 SATI. 

PREDSJEDNICA 

 

Mirjana Pogačić, dipl. soc. radnik 




