
KLASA: 021-04/19-01/04 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-04 

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 7. sjednice ODBORA ZA SOCIJALNU POLITIKU održane 12. travnja 2019. godine u 

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

 

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

SRAKOČIĆ, VANJA PAHLJINA, IVONA PIRŠIĆ,  

 

Odsutni članovi:  AMIRUDIN TALAKIĆ 

 

Ostali nazočni:  KSENIJA CVITKOVIČ JAMBROŠIĆ, viša stručna suradnica za socijalnu skrb  

u Upravnom odjelu za zdravstvo 

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

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

 

ZAPOČETO U 9.30 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 sa 6. sjednice Odbora 

2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu  

3. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu 

financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini  

4. Razno 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Odbora 

 

Zapisnik sa 6. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen uz nazočnost 6 članova Odbora.  

 

 

TOČKA 2. 

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu 

 

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

 

 U raspravi su sudjelovali: Mirjana Pogačić i Ivona Piršić. 

 



 Gospođa Mirjana Pogačić ističe kako Centar za socijalnu skrb Karlovac ima sve manje 

korisnika zajamčene minimalne naknade, a sve više korisnika doplatka za pomoć i njegu te osobne 

invalidnine. 

 Gospođa Ivona Piršić zatražila je pojašnjenje programa „Zaželi“ odnosno ima li osoba koja 

koristi doplatak za pomoć i njegu i osobnu invalidninu pravo na korištenje programa „Zaželi“. 

 Gospođa Mirjana Pogačić odgovara kako se prema odgovorima iz Ministarstva može 

zaključiti da se ne može koristiti oboje u isto vrijeme već se takve osobe moraju odreći doplatka da bi 

sudjelovali u programu „Zaželi“. Napominje da se ne slaže s takvim stavom jer 600 kuna nije 

dovoljno, ali treba se informirati kod onih koji provode taj program. 

 

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

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Karlovačke županije za 2018. godinu.  

   

 

TOČKA 3. 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu 

financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini 

 

 Uvodno obrazloženje dala je Ksenija Cvitkovič Jambrošić, viša stručna suradnica Upravnog 

odjela za zdravstvo. 

 Gospođa Kristina Mihelj komentirala je povezanost predmetne odluke s odustajanjem od 

projekta Centra za Alzheimer. 

 

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

 

Z A K LJ U Č A K 

 

Prihvaća se prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu 

financiranja Doma za starije i nemoćne osobe „Sv. Antun“ Karlovac u 2019. godini.  

 

TOČKA 4. 

Razno  

 

 Pod ovom točkom nije bilo rasprave.  

 

DOVRŠENO U 9.50 SATI. 

PREDSJEDNICA 

 

Mirjana Pogačić, dipl. soc. radnik 




