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KLASA: 021-04/19-01/135 

URBROJ: 2133/1-01/01-19-02 

 

Z A P I S N I K   

 

 

s 5. sjednice ODBORA ZA BRANITELJE I STRADALNIKE DOMOVINSKOG RATA 

održane 22. listopada 2019. godine u Dvorani za sastanke Ureda župana, ul. A. Vraniczanya 2/II, 

Karlovac.                        

 

Nazočni članovi: TOMISLAV MAGDIĆ, IVAN MILAŠINČIĆ, IVAN KNEZOVIĆ, 

VJEKOSLAV BITUNJAC, ZLATKO MRVOŠ, DRAŽEN MATIČIĆ, GORAN 

GLAVURTIĆ,  ZDENKO BOGUT 

 

Odsutni članovi:     BORO MATIJEVIĆ 

 

Ostali nazočni:  KRISTIJAN ČUJKO, pročelnik Ureda župana  

DRAŽEN CVITEŠIĆ, voditelj projekta Braniteljsko socijalno radne zadruge 

LAMARINA  

 

 

ZAPOČETO U 14:00 SATI. 

 

Sjednicom Odbora predsjedao je gospodin Tomislav Magdić, predsjednik te utvrdio kvorum uz 

nazočnost 6 članova Odbora.  

 

 Predlaže sljedeći dnevni red koji je jednoglasno usvojen: 

 

D n e v n i   r e d:  

 

 

1. Rasprava o zahtjevu Braniteljske socijalno radne zadruge LAMARINA  

     

 

Gospodin Tomislav Magdić pozdravlja sve nazočne otvara raspravu po dnevnom redu te daje riječ 

gospodinu Ivi Beniću, upravitelju zadruge LAMARINA i Draženu Cvitešiću, voditelju projekta. 

Gospodin Kristijan Čujko pozdravlja sve nazočne u ime Ureda župana.  

Gospodin Dražen Cvitešić izvijestio je nazočne kako je Braniteljska socijalno radna zadruga (BSRZ) 

Lamarina – Karlovac kao nosilac projekta pokrenula i već realizira projekt Braniteljskog centra (BC) 

na Lastovu, čija provedba pretpostavlja korištenje bivših vojnih nekretnina. Navodi kako projekt BC 

objedinjuje socijalno rehabilitacijsku komponentu sa aktivnostima neophodnim za dugoročnu dobrobit 

braniteljsko-stradalničke populacije i predviđa iste djelatnosti kao i veteranski centri osim zdravstvene 

skrbi. Projekt je osmišljen kao smještajno rehabilitacijski centar koja pruža cjelovitu stručnu pomoć 

braniteljsko-stradalničkoj populaciji. Također, BC za cilj ima zapošljavanje, resocijalizaciju, 

psihosocijalno osnaživanje i rehabilitaciju hrvatskih branitelja te podizanje kvalitete životnih uvjeta 

hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji.  

 



2 

 

Gospodin Tomislav Magdić upitao je kada bi zaživio taj projekt, koji su smještajni kapaciteti i kako 

odrediti korisnike? 

Gospodin Dražen Cvitešić odgovorio je da bi projekt zaživio za tri godine. U jednom objektu moguće 

je smjestiti otprilike 30 osoba, a prioriteti pri odabiru korisnika bili bi braniteljska populacija slabijeg 

imovinskog statusa, samac u potrebi i slično.  

Gospodin Goran Glavurtić navodi da je od pet braniteljskih centara u RH, prva četiri su veteranski 

centri, a ovaj centar je socijalnog karaktera. Također ističe kako je prijevoz do Lastova skup te on treba 

biti organiziran. 

Gospodin Dražen Cvitešić odgovorio je da su se odlučili za lokaciju na Lastovu zbog vrlo povoljnih 

klimatskih uvjeta.  

Gospodin Ivan Knezović pita je li bilo kontakata sa županijama na jugu te koliki je financijski 

izdatak? 

Gospodin Dražen Cvitešić odgovorio je da za sada nije bilo kontakata sa Dubrovačko-neretvanskom 

županijom te nakon što se Karlovačka županija očituje, predlaže da Karlovačka županija ide prema 

Dubrovačko-neretvanskoj županiji na način da surađuju u projektu. Dubrovačko-neretvanska županija 

bi bila provedbena županija, a Karlovačka bi bila matična. Navodi kako se ne traži financijska podrška 

Karlovačke županije već pomoć u administraciji sa Ministarstvom državne imovine i podrška projektu.  

 

Zaključak: Formiranje zaključka odgađa se do iduće sjednice Odbora.  

 

 

   

      

DOVRŠENO U 15.00 SATI. 

 

 

PREDSJEDNIK 

 

Tomislav Magdić 

 

 

 

 
 




