
S K R A Ć E N I  Z A P I S N I K 

 

 

sa sjednice Socijalnog vijeća Grada Koprivnice (u daljnjem tekstu: „Socijalno vijeće“), održane 

dana 13. svibnja 2016. godine u gradskoj upravi, Zrinski trg 1/I, u dvorani za sastanke (prostorija broj 

12). 

 
Sjednici su prisutni sljedeći članovi: Ljiljana Šajatović Ivanković, Milan Toth, Biserka Golubić, Franjo 

Zirdum, Sonja Bojić i Ružica Vrhovec. 

 

Odsutna: Adela Sočev. 

 
Sjednici prisustvuju i pročelnik Upravnog odjela za društvene djelatnosti i europske poslove, Darko 

Ledinski, Snježana Jovanović - Ćorić, viša savjetnica za socijalnu skrb, i Narcisa Jembrek, samostalna 

upravna referentica za socijalnu skrb. 

 

Sjednica je započela s radom u 13,00 sati. 

 

Sjednicu je otvorila predsjednica, pozdravila sve prisutne, konstatirala da sjednici prisustvuje 

natpolovična većina članova Socijalnog vijeća, te predložila sljedeći   

 

D N E V N I  R E D: 

 
1. Usvajanje Skraćenog zapisnika sa sjednice Socijalnog vijeća Grada Koprivnice održane 3. 

ožujka 2016. godine, 

2. Razmatranje zahtjeva za odobrenje jednokratnih pomoći i donošenje Prijedloga raspodjele 

sredstava za socijalno zbrinjavanje građana Grada Koprivnice, 

3. R a z n o.- 
 

Predsjednica konstatira da je predloženi dnevni red jednoglasno usvojen. 

Prije radnog dijela, sjednici se pridružio zamjenik gradonačelnice, Mišel Jakšić. Zahvalio se 

Socijalnom vijeću na doprinosu i zaštiti socijalnog blagostanja naših sugrađana koji se nalaze u potrebi i 

što svojim djelovanjem omogućuju da živimo u socijalno najosjetljivijem gradu u državi. Kazao je kako 

na važnu ulogu i opsežan rad vijeća, koje djeluje sukladno propisima, nema prigovora i zaželio uspješnu 

sjednicu, nakon čega se ispričao što neće sudjelovati u nastavku radi drugih obaveza. 

Predsjednica se zahvalila na ovim riječima gosp. Jakšića i istaknula kako nažalost, dok ima 

sugrađana koji teško zadovoljavaju osnovne potrebe, Socijalno vijeće morat će raditi razmatrajući takve 

slučajeve i donoseći prijedloge da im se pomogne.   

 

Točka 1. 

 

Skraćeni zapisnik sa sjednice Socijalnog vijeća Grada Koprivnice održane 3. ožujka 2016. godine 

usvojen je jednoglasno, bez primjedbi. 

Točka 2.  

Socijalnom vijeću Grada Koprivnice upućeno je 36 zahtjeva za odobrenje sredstava, te je 

nakon razmatranja svakog pojedinačnog zahtjeva, predloženo odobrenje sredstava u ukupnom 

iznosu od 28.370,73 kn, radi podmirenja različitih potreba 34 kućanstava (troškova stanovanja i 

odgoja i obrazovanja).  



Također je predloženo da se odbije jedan zahtjev pozivajući se na dužnost uzdržavanja 

roditelja od strane djeteta propisane Obiteljskim zakonom, a jedan zahtjev nije riješen jer se radi 

o zahtjevu za odobrenje sredstava radi nabave drva za ogrjev, s obzirom na to da još nije donesena 

odluka o visini pomoći za podmirenje troškova grijanja krutim gorivom za 2016. godinu. 

 

Točka 3. 

Novoimenovani pročelnik, gosp. Ledinski, obratio se članovima Socijalnog vijeća, izrazio je 

zadovoljstvo što se na početku sjednice pridružio zamjenik gradonačelnice čime je iskazao podršku 

Socijalnom vijeću te smatra da je dobro da bude pobliže upoznat s djelovanjem istog i da stekne sliku o 

ljudskim sudbinama o kojima se govori na sjednicama. 

Između ostalog naglasio je kako je odgovornost Socijalnog vijeća velika jer donosi jako važne 

odluke, odluke o pomoćima ljudskim životima i očuvanju egzistencijalnog minimuma jer nažalost, ima 

ljudi koji su na rubu siromaštva. Izrazio je želju da Socijalno vijeće ubuduće, osim vatrogasnih mjera, 

doprinosi kreiranju socijalne politike Grada i utječe na donošenje odluka vlasti u smislu još većeg 

povećanja socijalne pravednosti, odnosno da zaista svaka kuna koja se daje iz Proračuna završi kod onih 

kojima je najpotrebnija čime će se nastojati sačuvati ljudsko dostojanstvo. Temelji za rad Socijalnog 

vijeća su jako dobro postavljeni i volio bi kad bi se tako i nastavilo. 

Predsjednica se nadovezala na pročelnika i kazala kako Grad uvijek brine o svojim ljudima, na 

svim razinama, a najvažnijim smatra to da se one najosnovnije životne potrebe ljudi zadovolje i tu je 

najvažnija uloga Socijalnog vijeća. 

Sjednica je dovršena u 14,10 sati. 

 

KLASA: 550-01/16-01/0005 

URBROJ: 2137/01-04/4-16-28 

Koprivnica, 14. srpnja 2016. 

 

 

                  Zapisnik vodile:                                                                      Predsjednica: 

Snježana Jovanović-Ćorić, dipl. soc. radnica  Ljiljana Šajatović Ivanković, dr.med. 

 

      Narcisa Jembrek, dipl. soc. radnica 




