
KLASA: 021-04/19-01/142 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-06 

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 9. sjednice ODBORA ZA SOCIJALNU POLITIKU održane 5. studenog 2019. godine u 

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

 

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

SRAKOČIĆ, IVONA PIRŠIĆ, AMIRUDIN TALAKIĆ 

 

Odsutni članovi: LIDIJA DOMITROVIĆ 

 

Ostali nazočni:  MARTINA KOSTOLANJI, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za  

zdravstvo 

MARIJA GEMERI, pročelnica Upravnog odjela za financije 

BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik u Uredu župana 

 

ZAPOČETO U 08:30 SATI. 

 

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

je na sjednici nazočno 5 članova te predlaže dnevni red.  

 

 Jednoglasno, uz nazočnost 5 članova usvojen je sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora 

2. a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 

godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu  

3. Druga izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i 

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

4. Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva 

korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini  

5. Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za 

socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini  

6. Razno 

 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika s 8. sjednice Odbora 

 

Zapisnik s 8. sjednice Odbora jednoglasno je usvojen uz nazočnost 5 članova Odbora.  

 

 



TOČKA 2. 

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu  

 

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

U međuvremenu se sjednici Odbora pridružila gospođa Katarina Srakočić. 

U raspravi su sudjelovali: Mirjana Pogačić, Katarina Srakočić, Marija Gemeri, Martina Kostolanji. 

 

Gospođa Mirjana Pogačić upitala je koliko se od navedenog odnosi na zdravstvo i socijalnu skrb. 

Gospođa Katarina Srakočić primjećuje da se naknade i pomoći nešto smanjuju. 

Gospođa Marija Gemeri daje obrazloženje navodeći kako su propisani standardi veći, ali se nikada 

ne ispune pa dolazi do smanjenja. 

Gospođa Martina Kostolanji pojašnjava kriterije i visinu naknade. 

 

  Uz nazočnost 6 članova, s 4 glasa ZA, 1 glasom PROTIV i 1 SUZDRŽANIM glasom donesen 

je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se: 

 

a) Prijedlog Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu 

b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Karlovačke županije za 2020. godinu  

 

TOČKA 3. 

Druga izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za starije i 

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

 

Uvodno obrazloženje dala je Martina Kostolanji, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za 

zdravstvo.  

U raspravi su sudjelovali: Anita Bolarić, Martina Kostolanji. 

 

Gospođa Anita Bolarić navodi kako je u razgovoru sa štićenicima došla do saznanja kako se žale na 

hranu u domu, a pogotovo na male porcije večere, moli da se o tome povede računa kako ljudi ne bi 

bili gladni. 

Gospođa Martina Kostolanji odgovara kako će provjeriti o čemu se radi. 

 

Uz nazočnost 6 članova, s 5 glasova ZA i SUZDRŽANIM glasom donesen je sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Druga izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja Doma za 

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

 

 



TOČKA 4. 

Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima, mjerilima te načinu financiranja troškova ogrijeva 

korisnicima koji se griju na drva u 2019. godini 

Uvodno obrazloženje dala je Martina Kostolanji, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za 

zdravstvo.  

U raspravi su sudjelovali: Mirjana Pogačić, Katarina Srakočić. 

 

Gospođa Mirjana Pogačić daje komentar sredstava koja svake godine ostanu pa se vraćaju u 

proračun, a resorno Ministarstvo je naredilo uvođenje zaštitarske službe pa će se ta sredstva 

prenamijeniti za materijalne izdatke CZSS Karlovac. 

Gospođa Katarina Srakočić upitala je nije li taj iznos malo previsok za zaštitare. 

Gospođa Mirjana Pogačić daje obrazloženje postupka javnog natječaja i cijene. 

 

TOČKA 5. 

Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za 

socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini 

Uvodno obrazloženje dala je Martina Kostolanji, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za 

zdravstvo. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 6 članova, jednoglasno je donesen sljedeći 

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prva izmjena i dopuna Odluke o kriterijima i mjerilima te načinu financiranja Centara za 

socijalnu skrb u Karlovačkoj županiji u 2019. godini. 

 

 

 

TOČKA 6. 

Razno  

 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

DOVRŠENO U 09:00 SATI. 

PREDSJEDNICA 

 

Mirjana Pogačić, dipl. soc. radnik 




