
KLASA: 021-04/19-01/213 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-05 

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 6. sjednice ODBORA ZA SOCIJALNU POLITIKU održane 22. veljače 2019. godine u 

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

 

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

PAHLJINA, IVONA PIRŠIĆ, AMIRUDIN TALAKIĆ 

 

Odsutni članovi:  ANITA BOLARIĆ 

 

Ostali nazočni:  PREDRAG KORAĆ, pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo 

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik za pravna pitanja u Uredu župana 

 

ZAPOČETO U 14:15 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedala je gospođa Mirjana Pogačić, predsjednica Odbora. Utvrđuje da 

je na sjednici nazočno 6 članova te predlaže dnevni red.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 6 članova usvojen je sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora  

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

osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini  

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

Karlovačkoj županiji u 2019. godini  

4. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima koji se 

griju na drva za 2019. godinu  

5. Razno 

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 5. sjednice Odbora 

 

Zapisnik s 5. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen uz nazočnost 6 članova Odbora.  

 

 

 

 

 

 

 



 

TOČKA 2. 

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

nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini  

 

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

te napomenuo da se u materijalima dogodila nenamjerna pogreška odnosno nije naznačen potreban 

financijski iznos, ali je u samoj odluci isti naznačen.  

 

 U raspravi su sudjelovali: KRISTINA MIHELJ i PREDRAG KORAĆ.  

 

 Gospođa Kristina Mihelj upitala je što je s povećanjem cijene Doma Sv. Antun.  

 Gospodin Predrag Korać odgovara kako Dom isplaćuje plaće djelatnicima iz vlastitih 

sredstava, a s obzirom da je u ovom sektoru djelatnosti došlo do povećanja plaće na razini države, 

učinjene su određene korekcije.  

  

  Uz nazočnost 6 članova, sa 5 glasa ZA i 1 glas PROTIV 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 „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini.  

 

   

 

TOČKA 3. 

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

Karlovačkoj županiji u 2019. godini  

 

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

Gospođa Mirjana Pogačić objasnila je ulogu Centra za socijalnu skrb.  

 

   Uz nazočnost 6 članova, sa 5 glasa ZA i 1 glas PROTIV donesen je sljedeći: 

 

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 2019. godini.  

 

 

 

 

 



TOČKA 4. 

 

Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva korisnicima koji se 

griju na drva za 2019. godinu  

 

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

 

U raspravi su sudjelovale: MIRJANA POGAČIĆ, KRISTINA MIHELJ i IVONA PIRŠIĆ.  

 

 Gospođa Mirjana Pogačić navodi kako je u zadnjih godinu dana primijećen manji broj 

korisnika zajamčene minimalne naknade.  

 Gospođa Kristina Mihelj upitala je može li se pratiti način korištenja dodijeljenog novčanog 

iznosa.  

 Gospođa Mirjana Pogačić ističe kako jedinice lokalne samouprave utvrđuju na koji način se 

korisnici griju, a Centar za socijalnu skrb im dostavlja popis korisnika.  

 Gospođa Ivona Piršić napominje kako je na području na kojem živi 900,00 kuna čak i premalo 

pa ističe kako bi bilo dobro da dođe do određenog povećanja iznosa ovog davanja.  

 

   Uz nazočnost 6 članova, sa 5 glasa ZA i 1 glas PROTIV donesen je sljedeći: 

 

Z A K L J U Č A K  

 

Prihvaća se Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima za financiranje troškova ogrijeva 

korisnicima koji se griju na drva za 2019. godinu.  

 

 

TOČKA 5. 

Razno  

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

 

 

DOVRŠENO U 14:40 SATI. 

PREDSJEDNICA 

 

Mirjana Pogačić, dipl. soc. radnik 




