
Z A P I S N I K 
 

s 14. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 11. srpnja 2019. 

godine u Topuskom, u dvorani Hotela „Petrova gora“ (Lječilište „Topusko“), Trg bana Josipa 

Jelačića 16, s početkom u 10,00 sati. 
 

Nazočni vijećnici: Alija Avdić, Đurđa Bobinac, Petar Ćosić, Emil Franjević, Dario 

Hegel, Anđelko Hrupački, Adelina Ivković, Branko Jovičić, Dražen Juranović, Mladen 

Korečić, Sanja Kozarić, Mijo Latin, Vlado Lovreković, Stjepan Markanović, Joco Marković, 

Dubravka Medved, Ivan Nekvapil, Dubravko Obadić, Mirjana Oluić-Voloder, Željko 

Pačarek, Ivica Pernar, Ivanka Roksandić, Davor Smuđ, Mijo Šepak, Josip Takač, Slavko 

Tepavac i Milivoj Tičarić.  
 

Nenazočni vijećnici: Nikolina Borić, Mario Božurić, Milan Brigljević, Vladimir 

Čavrak, Karmela Gajdek, Šaban Kadrić, Zlatko Medved, Ivica Pandža, Nikolina Pintar, 

Tihomir Posavec, Đuro Rodić, Anita Sinjeri-Ibrišević, Igor Školneković, Zdenko Vahovec i 

Miljenko Žamarija. 
 

Ostali prisutni: Ivo Žinić - župan Sisačko-moslavačke županije, Roman Rosavec i Ivan 

Celjak - zamjenici župana Sisačko-moslavačke županije, Vesna Krnjaić - pročelnica Stručne 

službe za poslove Skupštine i opće poslove, Stjepko Zelić - privremeni pročelnik Ureda 

župana, Blaženka Karakaš - privremena pročelnice Upravnog odjela za proračun, financije, 

javnu nabavu i imovinu, Marijan Belošević - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, 

poljoprivredu i ruralni razvoj, Darjan Vlahov - pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, 

kulturu i šport, Nataša Acs - privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu 

skrb i hrvatske branitelje, Blanka Bobetko Majstorović - pročelnica Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Kristina Prpić - Jedinica za unutarnju 

reviziju, Margita Malnar - v.d. ravnateljica Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje 

Sisačko-moslavačke županije, Ivica Kuzmić - načelnik Općine Topusko, Mario Posavec - 

zamjenik ravnatelja Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, Marina Kovač - 

ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice „Dr.Ivan Barbot“ Popovača, Inoslav Brkić - ravnatelj 

Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Tomislav Fabijanić - ravnatelj 

Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ankica Grubišić - ravnateljica Doma 

zdravlja Sisak, Sanja Habek - ravnateljica Doma zdravlja Kutina, Zdenko Matijašec - 

ravnatelj Doma zdravlja Petrinja, Jadranka Bertović - ravnateljica Doma za psihički bolesne 

odrasle osobe Petrinja, Ružica Čakširan - ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, 

Magdalena Komes - ravnateljice Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, Renata 

Tominović-Ceković - ravnateljica Doma za starije osobe Glina, Ingrid Padjen-Đurić - 

direktorica Ureda Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije, Darko Srbljanin - 

ravnatelj Gradskih ljekarni Sisak, Kata Benac - zamjenica ravnateljice Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, Tatjana Puškarić – 

Razvojna agencija SI-MO-RA, Karlo Štengl – predsjednik Savjeta mladih Sisačko-

moslavačke županije, te predstavnici sredstava javnog priopćavanja: Petrinjski radio, Radio 

Novska, Mreža TV, Radio Sisak, Radio Quirinus, Novi sisački tjednik, Radio Banovina, RTL, 

Nova TV, Večernji list i Jutarnji list.  
 

Sjednicom je predsjedavala predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić. 
 

Sjednici Županijske skupštine je od 42 vijećnika bilo nazočno 27 vijećnika. 
 

 Zapisnik s 13. sjednice Županijske skupštine održane 16. svibnja 2019. godine 

prihvaćen je jednoglasno (27 za). 
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 Zatim je uslijedilo utvrđivanje dnevnog reda. 
 

 Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak predložio je unošenje u dnevni 

red po hitnom postupku Prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog 

vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije i obrazložio opravdanost 

hitnosti postupka. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje opravdanost  hitnosti postupka za 

uvrštavanje u dnevni red Prijedloga Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog 

vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije. 
 

Opravdanost hitnosti postupka za unošenje u dnevni red Prijedloga Rješenja o 

imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke županije prihvaćena je većinom glasova (26 za, ništa protiv). 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić predložila je da prihvaćena dopuna bude točka 14.  

predloženog dnevnog reda. 
 

Nakon toga jednoglasno je (27 za) prihvaćen sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za 

javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije o usklađivanju djelatnosti Zavoda za javno 

zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

2. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Kutina (logopedija), 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

3. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Kutina (ljekarništvo), 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

4. Prijedlog Odluke o broju ordinacija primarne zdravstvene razine u kojima će se 

obavljati djelatnosti u organizacijskom obliku - ordinacije u okviru domova zdravlja Sisačko-

moslavačke županije, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

5. Prijedlog Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih 

radnika za razdoblje 2020.-2024. godine u zdravstvenim ustanovama na području Sisačko-

moslavačke županije, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Interpretacijskog 

centra baštine Banovine, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

7. Izvješće o radu regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2018. 

godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu regionalnog centra za 

gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2018. godinu, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 

2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

  9. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe 

Petrinja za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2018. godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  
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10. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2018. 

godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Doma za starije osobe Glina za 2018. godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

11. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe 

Petrinja za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2018. godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

12. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Županijskog savjeta za europske 

integracije, 

       Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

13. Prijedlog Rješenja o imenovanju  predsjednika, tajnika i članova Povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije. 

      Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja, 

14. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije. 

      Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 

Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT. 
 

Vijećnica Adelina Ivković upitala je, vezano uz održane prosvjede Građanske 

inicijative „Siščani ne žele biti smetlišćani“, što će se poduzeti kako središte Županije ne bi 

postalo odlagalište opasnog otpada, te na što se troše proračunska sredstva. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je upoznat sa zahtjevima prosvjednika i da će se 

uputiti inspekcija u pogone tvrtke Remondis, koja ima dozvolu Grada Siska za gospodarenje 

neopasnim otpadom, kako bi se utvrdili navodi koje navode prosvjednici, te da će se, ako 

bude naznaka opasnosti utjecaja na okoliš i zdravlje, dozvola uskratiti. Na upit o trošenju 

proračunskih sredstava odgovorio je da je Sisačko-moslavačka županija, po zadanim 

parametrima Instituta za istraživanje javnih financija, jedna od najtransparentnijih županija. 
 

Vijećnik Petar Ćosić upitao je župana da li je Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu 

interesa donijelo odluku o pokretanju postupka protiv njega i zamjenika župana Romana 

Rosavca vezano uz plaćene troškove puta, smještaja i ulaznica u Ukrajini i Grčkoj od strane 

Hrvatskog nogometnog saveza, te što će se učiniti po pitanju primarne zdravstvene zaštite 

koja je u Sisačko-moslavačkoj županiji u vrlo teškom stanju, a novim Zakonom o 

zdravstvenoj zaštiti mnoge odredbe nisu primjenjive i dovoljno razrađene, neiskorištena 

sredstva se vraćaju u Državni proračun jer timovi nisu popunjeni. 
 

Župan Ivo Žinić na upit o sukobu interesa odgovorio je da je Povjerenstvo donijelo 

Odluku o pokretanju postupka i da su tražili očitovanja na određene navode što su oni i 

učinili. Na upit o primarnoj zdravstvenoj zaštiti odgovorio je da primarna zdravstvena zaštita 

na cijelom području Županije funkcionira i da se problem s nedostatkom medicinskog osoblja  

pokušava riješiti davanjem određenih beneficija kako bi se privukli mladi liječnici. 
 

Vijećnik Ivan Nekvapil upitao je kako napreduju radovi na izgradnji Doma za starije i 

nemoćne osobe u Kutini, te da li ulaganja u škole, kako bi se povukla sredstva iz Europske 

unije, opterećuju Županijski proračun i da li povećavaju kašnjenja prilikom likvidnosti 

plaćanja dobavljačima. 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da bi Dom za starije i nemoćne osobe u Kutini trebao 

biti u zgradi Doma zdravlja u Kutini i da su sredstva za izradu idejnog, glavnog izvedbenog 

projekta osigurana u Proračunu za 2019. godinu, a rok za dovršenje projektne dokumentacije 

je 12. rujna 2019. godine, te bi se tada krenulo u iznalaženje sredstava za uređenje tog 
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objekta. Na upit o sredstvima za ulaganja u obnovu škola i likvidnosti Proračuna odgovorio je 

da ulaganja u nekoliko projekata energetske obnove škola utječu na Županijski proračun i da 

se uz bespovratna sredstva EU fondova pokušavaju i sufinanciranjem gradova i općina 

participirati potrebna sredstva, ali da se vodi briga da Županijski proračun bude likvidan. 
 

Vijećnik Mijo Latin upitao je u ime Kluba Hrvatske seljačke stranke u vezi 

vodoopskrbe naselja Babina Rijeka, gdje mještani nemaju pitke vode već se vodom 

opskrbljuju kantama iz potoka, a postoji cjevovod koji nije stavljen u funkciju. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da nije upoznat s tim problemom i da je vodoopskrba u 

nadležnosti jedinica lokalne samouprave, ali da će provjeriti stanje i pokušati pomoći da se taj 

problem riješi. 
 

Vijećnica Mirjana Oluić Voloder upitala je da li Županijska uprava za ceste ima plan 

održavanja cesta na području cijele Županije koje su u jako lošem stanju, a odnosi se na 

rezanje raslinja i živica uz cestu, čišćenje kanala i nasipavanje cesta na kojima zbog 

vremenskih nepogoda dolazi do oštećenja. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da Županijska uprava za ceste brine o 1.280 km 

županijskih cesta koje se uz sufinanciranje lokalnih jedinica planiraju održavati po 

prioritetima i da budu sigurne za promet, a održavanje nerazvrstanih i lokalnih cesta je u 

nadležnosti gradova i općina. 
 

Zamjenik ravnatelja Mario Posavac dodao je da je Planom građenja županijskih i 

lokalnih cesta za 2019. godinu obuhvaćeno ukupno 53 km cesta u ukupnom iznosu od 36 

milijuna kuna, a da izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta Županijska uprava za 

ceste sufinancira sa 50% i 50% jedinice lokalne samouprave i da se nakon provedenog 

postupka javne nabave ide u izvođenje radova. 
 

Aktualni sat završio je u 11,13 sati. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku od 20 minuta. 
 

 

TOČKA 1. 
  

            Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za 

javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije o usklađivanju djelatnosti Zavoda za 

javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da je na snagu stupio novi 

Zakon o zdravstvenoj zaštiti kojim sve zdravstvene ustanove trebaju uskladiti djelatnosti. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog 

vijeća Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije o usklađivanju djelatnosti 

Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za 

javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije o usklađivanju djelatnosti Zavoda za javno 

zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno 

zdravstvo Sisačko-moslavačke županije o usklađivanju djelatnosti Zavoda za javno 

zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. 
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TOČKA 2. 
 

Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Kutina (logopedija) 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da se prema novom Zakonu o 

zdravstvenoj zaštiti u okviru primarne zdravstvene zaštite može obavljati i djelatnost 

logopedije što do sada nije bilo moguće, a obzirom da na tom području postoji potreba za 

uslugama logopeda predlaže se proširenje djelatnosti Doma zdravlja Kutina za djelatnost 

logopedije. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja 

Kutina (logopedija). 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Kutina (logopedija). 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Kutina (logopedija). 
 

TOČKA 3. 
 

Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Kutina (ljekarništvo) 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da se prema novom Zakonu o 

zdravstvenoj zaštiti u okviru primarne zdravstvene zaštite može obavljati i djelatnost 

ljekarništva obzirom da na tom području postoji potreba za tom djelatnošću. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja 

Kutina (ljekarništvo). 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Kutina (ljekarništvo). 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o Odluka o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Kutina 

(ljekarništvo). 
 

TOČKA 4. 
 

Prijedlog Odluke o broju ordinacija primarne zdravstvene razine u kojima će se 

obavljati djelatnosti u organizacijskom obliku - ordinacije u okviru domova zdravlja 

Sisačko-moslavačke županije 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da se novim Zakonom o 

zdravstvenoj zaštiti ordinacije utvrđuju kao novi organizacijski oblik za djelatnosti koje se 

obavljaju u okviru domova zdravlja koji su primarni i osnovni nositelji primarne zdravstvene 

zaštite, te da je ocijenjeno da je za svaki od tri doma zdravlja kojima je osnivač Sisačko-

moslavačke županije potrebno zadržati 25% ordinacija od svake zdravstvene djelatnosti. 
  

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o broju ordinacija primarne zdravstvene 

razine u kojima će se obavljati djelatnosti u organizacijskom obliku - ordinacije u okviru 

domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o broju ordinacija primarne zdravstvene razine u kojima će se 
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obavljati djelatnosti u organizacijskom obliku - ordinacije u okviru domova zdravlja Sisačko-

moslavačke županije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o broju ordinacija primarne zdravstvene razine u kojima će se 

obavljati djelatnosti u organizacijskom obliku - ordinacije u okviru domova zdravlja 

Sisačko-moslavačke županije. 
 
 

TOČKA 5. 
 

Prijedlog Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja 

zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine u zdravstvenim ustanovama na 

području Sisačko-moslavačke županije 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da se novim Zakonom o 

zdravstvenoj zaštiti ordinacije utvrđuje da se prijedlozi za potrebe specijalističkog 

usavršavanja moraju usvajati i na Županijskoj skupštini i da su u svrhu izrade Nacionalnog 

plana zdravstvene ustanove iskazale potreban broj specijalističkog usavršavanja zdravstvenih 

radnika. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog 

usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine u zdravstvenim 

ustanovama na području Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja 

zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine u zdravstvenim ustanovama na 

području Sisačko-moslavačke županije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijet je Zaključak o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih 

radnika za razdoblje 2020.-2024. godine u zdravstvenim ustanovama na području 

Sisačko-moslavačke županije. 
 

TOČKA 6. 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Interpretacijskog 

centra baštine Banovine 
 

Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da se predloženim izmjenama i dopunama 

ustrojava Upravno vijeće kao tijelo koje će upravljati i nadzirati poslovanje Interpretacijskog 

centra baštine Banovine. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju 

Interpretacijskog centra baštine Banovine. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Interpretacijskog 

centra baštine Banovine. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv, 1 suzdržan) donijeta je 

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Interpretacijskog centra baštine 

Banovine. 
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TOČKA 7. 
 

Izvješće o radu regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 

2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu regionalnog 

centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2018. godinu 
 

 

Pročelnica Blanka Bobetko Majstorović u uvodu je iznijela da je Sisačko-moslavačka 

županija vlasnik 24,5% trgovačkog društva Šagulje d.o.o. i da će dio jedinica lokalne 

samouprave s područja naše Županije odvoziti komunalni otpad u taj centar kad bude gotov, 

te da je trgovačko društvo u 2018. godini dobilo sredstva iz Fondova EU za izradu prostorno 

planske dokumentacije za ishođenje dozvola i studija. Također je iznijela da je u sklopu 

Centra predviđena gradnja tri pretovarne stanice na području Kutine, Novske i Hrvatske 

Kostajnice. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu regionalnog centra za gospodarenje otpadom 

Šagulje d.o.o. za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu 

regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješće o radu regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje 

d.o.o. za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu regionalnog 

centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 

2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu regionalnog centra 

za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu regionalnog centra za gospodarenje otpadom 

Šagulje d.o.o. za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu 

regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2018. godinu. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv, 1 suzdržan) donijet je 

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu regionalnog centra za gospodarenje 

otpadom Šagulje d.o.o. za 2018. godinu. 
 

TOČKA 8. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak 

za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu 
 

Ravnateljica Ružica Čakširan u uvodu je iznijela da su proteklih godina imali 

problema sa ekipiranošću što su riješili obzirom da su u 2018. godini zaposlili značajan broj 

medicinskih sestara i njegovateljica što je bitno pridonijelo kvaliteti usluga korisnicima. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i 

nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne 

osobe Sisak za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu. 
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Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak 

za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i 

nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu. 
 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Petar Ćosić. 
 

Nakon toga većinom glasova (25 za, ništa protiv, 1 suzdržan) donijet je Zaključak o 

primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i 

nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu. 
 

TOČKA 9. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe 

Petrinja za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2018. godinu 
 

Ravnateljica Magdalena Komes u uvodu je iznijela da se u Domu djelatnost obavlja 

bez većih poteškoća. U 2018. godini zaposlili su fizioterapeuta čije se plaća isplaćuje iz 

Proračuna Sisačko-moslavačke županije i da je to zapošljavanje pridonijelo povećanju 

kvalitete usluga jer korisnici terapiju obavljaju u zgradi Doma.  
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i 

nemoćne osobe Petrinja za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća 

o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne 

osobe Petrinja za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe 

Petrinja za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i 

nemoćne osobe Petrinja za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća 

o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2018. godinu. 
 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Petar Ćosić. 
 

Nakon toga većinom glasova (25 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijet je Zaključak o 

primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i 

nemoćne osobe Petrinja za 2018. godinu. 
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TOČKA 10. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2018. 

godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2018. godinu 
 

 

Ravnateljica Renata Tominović-Ceković u uvodu je iznijela da sukladno Zakonu i 

Statutu podnosi Izvješće o radu Doma za 2018. godinu dodajući da je u Izvješću detaljno 

prikazan rad i poslovanje Doma.  
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije 

osobe Glina za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 

2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2018. 

godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Doma za starije osobe Glina za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije 

osobe Glina za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2018. godinu. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijet je 

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za 

starije osobe Glina za 2018. godinu. 
 

 

TOČKA 11. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe 

Petrinja za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2018. 

godinu 
 

Ravnateljica Jadranka Bertović u uvodu je iznijela da je Dom 2018. završio s 

gubitkom u iznosu od 220 tisuća kuna iz razloga što sredstva Županije nisu bila doznačena do 

kraja 2018. godine, te da su u protekloj godini imali problema s kadrovima, da nisu imali 

socijalnog radnika, što su riješili u ovoj godini. Također je iznijela da se primjenjuju svi 

propisani standardi kvalitete. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički 

bolesne odrasle osobe Petrinja za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje 

Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 

2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne 

odrasle osobe Petrinja za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 
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radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2018. 

godinu. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe 

Petrinja za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički 

bolesne odrasle osobe Petrinja za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje 

Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 

2018. godinu. 
 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Joco Marković. 
 

Nakon toga većinom glasova (25 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijet je Zaključak o 

primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne 

odrasle osobe Petrinja za 2018. godinu. 
 

TOČKA 12. 
 

Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Županijskog savjeta za europske 

integracije 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je prijedlog da se Mijo 

Domitrović imenuje za člana Županijskog savjeta za europske integracije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijeto 

je Rješenje o imenovanju člana Županijskog savjeta za europske integracije. 
 

TOČKA 13. 
 

Prijedlog Rješenja o imenovanju  predsjednika, tajnika i članova Povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je prijedlog da se za 

predsjednika Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuje Marin Čačić, za 

tajnika Zlatko Repač, a za članove Ivica Florijanović, Mario Pomahač, Ivica Šoštarić, 

Vladimir Ožanić i Jakov Pranjić.  
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijeto 

je Rješenje o imenovanju  predsjednika, tajnika i članova Povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije. 
 

TOČKA 14. 
 

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je prijedlog da se za 

predsjednika Upravnog vijeća Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije 

imenuje Miroslav Matić, a za članove Ivica Šipuš, Ivica Šoštarić i Slavko Tepavac.  
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijeto 

je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke županije. 
 
 



 11 

  Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 12,36 

sati. 
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