
KLASA: 021-04/20-03/13 

URBROJ: 2133/1-01/03-20-06 

 

Z A P I S N I K 

 

sa 7. sjednice Odbora za zaštitu ljudskih prava održane 11. veljače 2020. godine u sobi za 

sastanke, ul. A. Vraniczanya br. 4/I, Karlovac.  

 

Nazočni članovi: JOVAN MARAVIĆ,  MIRJANA POGAČIĆ, MARIJAN BABIĆ, HRVOJE 

ZORETIĆ, ČEDOMIR TATALOVIĆ, MARINKO MARINOVIĆ, NIKOLA 

PAULIĆ 
 

Odsutni članovi: - 
 

Ostali nazočni: MIRKO MARTINOVIĆ, zamjenik župana 

   MARIJA BRAZDIČIĆ, pročelnica Službe za unutarnju reviziju 

MAJA VUČINIĆ-KNEŽEVIĆ, pročelnica Upravnog odjela za hrvatske 

branitelje i zdravstvo 

DUBRAVKO DELIĆ, predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 

Karlovačke županije. 

ANA ŽUPANČIĆ ŽUNAC, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Karlovačke županije 

BRUNO BAJAC, viši stručni suradnik u Uredu župana  

 

ZAPOČETO U 11:00 SATI. 

 

 Sjednicom Odbora predsjedao je gospodin JOVAN MARAVIĆ, predsjednik. 

Uz nazočnost 7 članova Odbora, predsjednik Odbora utvrđuje kvorum te predlaže dnevni red.  

 

 Jednoglasno je usvojen sljedeći: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

1. Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Odbora 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Karlovačke županije u 2019. godini  

3. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 2019. godini  

4. Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja 

korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2018.- 2019. godine 

5. Izvješće o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 

2018. – 2019. godine 

6. Razno 

 

TOČKA 1. 

Usvajanje zapisnika sa 6. sjednice Odbora 

Uz nazočnost 7 članova, zapisnik sa 6. sjednice jednoglasno je prihvaćen. 

 

 



 

TOČKA 2. 

 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Karlovačke županije u 2019. godini 

 

Uvodno obrazloženje dala je Ana Župančić Žunac, predsjednica Povjerenstva za ravnopravnost 

spolova Karlovačke županije. 

 

U raspravi su sudjelovali: Čedomir Tatalović, Ana Župančić Žunac, Jovan Maravić. 

 

Gospodin Čedomir Tatalović upitao je je li otkrivena kakva napravilnost u poštivanju ravnopravnosti 

spolova. 

Gospođa Ana Župančić Žunac odgovara kako povjerenstvo nije zaprimilo prijave te kako aktivno 

surađuju sa Ženskom grupom Korak i Policijskom upravnom Karlovačkom. Ističe kako je zadaća 

povjerenstva osvješćivanje o ravnopravnosti spolova. 

Gospodin Jovan Maravić upitao je postoji li statistika o kršenju ravnopravnosti spolova. 

Gospođa Ana Župančić Žunac odgovara kako povjerenstvo nije radilo analize. 

 

Uz nazočnost 7 članova Odbora, sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN, usvojen je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za ravnopravnost spolova 

Karlovačke županije u 2019. godini. 

 

TOČKA 3. 

Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 2019. godini 

 

Uvodno obrazloženje dao je Dubravko Delić, predsjednik Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 

Karlovačke županije. 

U raspravi su sudjelovali: Čedomir Tatalović, Marinko Marinović, Jovan Maravić, Dubravko Delić. 

 

Gospodin Čedomir Tatalović konstatira kako su gužve kod liječnika opće prakse te su duge liste 

čekanja. 

Gospodin Marinko Marinović isiče kako je Udruga za zaštitu prava pacijenata koju vodi gđa 

Matanić kvalitatna pa stoga predlaže da ju se pozove na sjednicu Odbora ili da se od nje pribavi 

izvješće radi šire slike. 

Gospodin Jovan Maravić ističe kako je usluga u bolnicama na zadovoljavajućoj razini s obzirom na 

sredstva, ali naravno da uvijek postoje iznimke. 

Gospodin Dubravko Delić konstatira kako mu iskustvo govori da su ljudi zadovoljni zdravstvenim 

djelatnicima a liste čekanja su stvar nacionalne politike. 

 

Uz nazočnost 7 članova Odbora, sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN, usvojen je sljedeći  

 

 

 

 

 



Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 2019. godini 

 

TOČKA 4. 

Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera suzbijanja 

korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2018.- 2019. godine 

 

Uvodno obrazloženje dala je Marija Brazdičić, predsjednica Antikorupcijskog povjerenstva 

Karlovačke županije. 

U raspravi su sudjelovali: Čedomir Tatalović, Marija Brazdičić, Marinko Marinović. 

 

Gospodin Čedomir Tatalović komentira kako je posao povjerenstva uzaludan jer sve što mogu je 

prijavu proslijediti DORH-u ili MUP-u. 

Gospođa Marija Brazdičić daje pojašnjenje ovlasti povjerenstva. 

Gospodin Čedomir Tatalović upitao je je li imenovana povjerljiva osoba. 

Gospođa Marija Brazdičić odgovora kako je u tijeku postupak imenovanja povjerljive osobe. 

Gospodin Marinko Marinović daje osvrt na klijentelizam u društvu i predlaže predsjednici 

povjerenstva da pribavi od nadzornih tijela izvješća o tome koliko je otkriveno, neotkriveno ili 

sankcionirano korupcije u posljednjih godinu dana. 

 

Uz nazočnost 7 članova Odbora, sa 6 glasova ZA i 1 glasom SUZDRŽAN, usvojen je sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o radu Antikorupcijskog povjerenstva za izradu, provedbu i praćenje mjera 

suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 2018.- 2019. godine. 

 

TOČKA 5. 

Izvješće o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za razdoblje 

2018. – 2019. godine 

 

Uvodno obrazloženje dala je Marija Brazdičić, predsjednica Antikorupcijskog povjerenstva 

Karlovačke županije. 

Pod ovom točkom nije bilo rasprave. 

 

Uz nazočnost 7 članova Odbora, jednoglasno je usvojen sljedeći  

 

Z A K LJ U Č A K 

Prihvaća se Izvješće o provedbi Akcijskog plana suzbijanja korupcije u Karlovačkoj županiji za 

razdoblje 2018. – 2019. godine. 

 

TOČKA 6. 

Razno 

 

Gospodin Marinko Marinović ističe kako bi članovi Odbora u suradnji s ostalim odborima trebali 

usvojiti odluku o obilježavanju dana holokausta u Karlovcu. 



Gospodin Čedomir Tatalović konstatira kako je prijedlog dobar ali je mali broj pripadnika židova u 

cijelog županiji. 

 

DOVRŠENO U 12:05 SATI 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

Jovan Maravić 




