
Z A P I S N I K 
 

s 15. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 9. listopada 2019. 

godine u Velikoj Ludini, u sali „Vilingaj“ Lovačkog doma Moslavačka priča, Gaj 3, s 

početkom u 10,00 sati 
 

Nazočni vijećnici: Alija Avdić, Đurđa Bobinac, Nikolina Borić, Mario Božurić, Milan 

Brigljević, Petar Ćosić, Emil Franjević, Karmela Gajdek, Dario Hegel, Adelina Ivković, 

Branko Jovičić, Šaban Kadrić, Mladen Korečić, Mijo Latin, Vlado Lovreković, Stjepan 

Markanović, Joco Marković, Dubravka Medved, Ivan Nekvapil, Dubravko Obadić, Mirjana 

Oluić-Voloder, Željko Pačarek, Ivica Pandža, Ivica Pernar, Nikolina Pintar, Tihomir Posavec, 

Ivanka Roksandić, Anita Sinjeri-Ibrišević, Davor Smuđ, Mijo Šepak, Igor Školneković, Josip 

Takač, Slavko Tepavac i Milivoj Tičarić.  
 

Nenazočni vijećnici: Vladimir Čavrak, Anđelko Hrupački, Dražen Juranović, Sanja 

Kozarić, Zlatko Medved, Đuro Rodić, 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, Zdravko Has - voditelj Jedinice za 

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

uređenje Sisačko-moslavačke županije, Dražen Pavlović - načelnik Općine Velika Ludina, 

Stipo Šapina - ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, Tomislav 

Dujmenović - ravnatelj Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak, 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, Darko Srbljanin - ravnatelj Gradskih ljekarni Sisak, Ružica Čakširan - ravnateljica 

Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Magdalena Komes - ravnateljice Doma za starije i 

nemoćne osobe Petrinja, 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, Mijo Brlečić - predsjednik - županijski zapovjednik Vatrogasne 

zajednice Sisačko-moslavačke županije, Ivana Šalić - član 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 34 vijećnika. 
 

 Zapisnik s 14. sjednice Županijske skupštine održane 11. srpnja 2019. godine 

prihvaćen je većinom glasova (29 za, ništa protiv). 
 



 2 

 Zatim je uslijedilo utvrđivanje dnevnog reda. 
 

 Vijećnik Petar Ćosić predložio je da se s dnevnog reda skine točka 4. Prijedlog Odluke 

o kriterijima za davanje u zakup poslovnih prostora zdravstvenim radnicima domova zdravlja 

Sisačko-moslavačke županije i točka 5. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje 

zakupnine poslovnih prostora domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje prijedlog da se skine s dnevnog 

reda točka 4. Prijedlog Odluke o kriterijima za davanje u zakup poslovnih prostora 

zdravstvenim radnicima domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 
 

Prijedlog da se skine s dnevnog reda točka 4. Prijedlog Odluke o kriterijima za 

davanje u zakup poslovnih prostora zdravstvenim radnicima domova zdravlja Sisačko-

moslavačke županije većinom glasova nije prihvaćen (10 za, 22 protiv).  
 

Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje prijedlog da se skine s dnevnog 

reda točka 5. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora 

domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 
 

Prijedlog da se skine s dnevnog reda točka 5. Prijedlog Odluke o kriterijima za 

određivanje zakupnine poslovnih prostora domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije 

većinom glasova nije prihvaćen (10 za, 22 protiv).  
 

Nakon toga većinom glasova (22 za, 10 protiv) prihvaćen je sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste      

Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2019. godine - Prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2019. godine, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

  3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 

preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove 

Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2020. do 2035. godine, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

4. Prijedlog Odluke o kriterijima za davanje u zakup poslovnih prostora zdravstvenim 

radnicima domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

5. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora domova 

zdravlja Sisačko-moslavačke županije, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

6. 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  

7. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2019. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  
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8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Sisak za 2018. godinu - 

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma 

zdravlja Sisak za 2018. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 9. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Petrinja za 2018. godinu - 

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma 

zdravlja Petrinja za 2018. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

10. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Kutina za 2018. godinu - 

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma 

zdravlja Kutina za 2018. godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

11. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 

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

poslovanju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 2018. godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

12. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan 

Barbot“ Popovača za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu 

i financijskom poslovanju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača za 2018. 

godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

13. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Lječilišta Topusko za 2018. godinu - 

Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Lječilišta 

Topusko za 2018. godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

14. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 

2018. godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

15. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o 

radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 

2018. godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

16. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskih ljekarni Sisak za 2018. godinu 

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

Gradskih ljekarni Sisak za 2018. godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

17. Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice 

Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke 

županije u 2018. godini, 

       Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 

Zatim su nazočne pozdravili župan Ivo Žinić i načelnik Općine Velika Ludina Dražen 

Pavlović, te su potpisali Ugovor o zajedničkom financiranju izrade projekte dokumentacije 

športske dvorane Osnovne škole u Velikoj Ludini. 

 

Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT. 
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Vijećnik Dario Hegel upitao je koliko je škola obuhvaćeno dostavom toplih obroka 

kupljenim vozilom za Osnovnu školu Zorka Sever Popovača, te koliko je do sada realizirano 

projekata obnove ceste po modelu 50% Županija 50% gradovi i općine i da li se planira 

obnova ceste u naselju Vidrenjak.  
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da vozilo kupljeno za dostavu toplih obroka u područne 

škole Osnovne škole Zorka Sever Popovača nije prvo takvo vozilo nabavljeno za potrebe 

škola i da je to dio projekta „Topli obrok-obrok zdravlja“ kojim će se urediti i opremiti 

kuhinje u osnovnim školama kako bi se učenicima osiguralo pet toplih obroka tjedno. Na upit 

o obnovi ceste  odgovorio je da je u zadnje tri godine, uključujući i do kraja ove godine, 

obnovljeno 200 kilometara županijskih cesta, a da je županijska cesta kroz Vidrenjak u 

proceduri prekategorizacije u državnu cestu. 
 

Ravnatelj Stipo Šapina dodao je da su po modelu 50:50 ove godine realizirali 18 mln 

kuna, a 18 mln kuna će realizirati do kraja godine u osam gradova i općina koje su potpisale 

ugovore o sufinanciranju. 
 

Vijećnik Milan Brigljević je u vezi objavljenog članka u lipnju u Jutarnjem listu kako 

je Sisačko-moslavačka županija prošle godine poslovala s gubitkom od 314 milijuna kuna, 

upitao da li je Županija bankrotirala. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da Županija posluje stabilno i da nije u blokadi, te je 

dodao da Županija uz naslijeđene dugove ima puno obaveza u odnosu na punjenje proračuna 

obzirom da se velik broj projekata financira iz proračuna, ali da se, uz neka zakašnjenja, sve 

obveze podmiruju. 
 

Vijećnica Adelina Ivković upitala je da li je Opća bolnica „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak u 

cijelosti sanirana prije nego što je vraćena Županiji, te u kojoj je fazi obnova galdovačkog 

mosta, kolika je vrijednost projekta i da li će most još koji put biti zatvoren za promet. 
 

Župan Ivo Žinić na upit o sisačkoj bolnici odgovorio je da je sisačka bolnica u 

sanaciju otišla 2013. godine s minusom od 30 milijuna kuna, a vraćena je 2016. godine s 

minusom od 75 milijuna kuna, te da uz sve poteškoće nikada nije bila blokirana. Na upit o 

obnovi galdovačkog mosta odgovorio je da je rok završetka radova 20. ožujka 2020. godine,  

da je vrijednost radova 10 milijuna kuna, te da će most zbog izvođenja radova trebati još 

jednom zatvoriti. 
 

Vijećnik Mijo Latin upitao je tko upravlja Zadrugom proizvođača Sisačko-moslavačke 

županije i kako sada posluje, te kada će se početi isplaćivati potpore poljoprivrednicima, 

obzirom da se bliži kraj godine. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da Zadrugom proizvođača Sisačko-moslavačke županije 

trenutno upravlja Nermina Sarkotić sa još 10 ljudi, koji nastoje da projekt „Kupujmo lokalno“ 

učine održivim što je teško obzirom da su cijene domaćih proizvoda puno veće nego u ostalim 

trgovinama. Na upit o isplati potpora poljoprivrednicima odgovorio je da će uskoro biti 

raspisan natječaj za potpore u poljoprivredi za 23 mjere, tako da će nakon toga ići isplata za te 

potpore. 
 

Pročelnik Marijan Belošević dodao je da se kompletan sustav poticaja za razvoj 

poljoprivrede financira iz izvornih prihoda i isplata ide u drugom dijelu godine. 
 

Vijećnik Mijo Šepak upitao je koji turistički programi i s kolikim iznosom će biti 

sufinancirani na temelju nedavno potpisanog ugovora u Iloku, te što se planira u obrani od 

poplava. 
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Župan Ivo Žinić odgovorio je da su u Iloku potpisana dva ugovora s Ministarstvom  

turizma za projekte razvoja javne turističke infrastrukture ukupne vrijednosti sufinanciranja 

preko pola milijuna kuna i to za Program razvoja edukativno-prezentacijskog centra Natura 

Sisačko-moslavačke županije putem virtualne tehnologije vrijedan 228.000,00 kuna od čega 

200.000,00 kuna bespovratno od Ministarstva i 28.000,00 kuna Županija, a za Program Izrade 

studije upravljanja kvalitetom u turizmu Sisačko-moslavačke županije vrijedan 723.000,00 

kuna od Ministarstva turizma je odobreno 325.000,00 kuna. Na upit o obrani od poplava 

odgovorio je da se kroz mjesečne koordinacije s ministrom Ministarstva zaštite okoliša i 

energetike, direktorom Hrvatskih voda i županom Karlovačke županije prati razvoj projekta 

„Kupa“ kojim će se u porječju rijeke Kupe napraviti obrana od poplava koja će jamčiti 

sigurnost naselja, da će do kraja godine biti riješen otkup 230 potrebnih parcela za gradnju 

nasipa. Također se nastoji riješiti problem eksploatacije šljunka i pijeska iz korita rijeka, te 

obrana od prijetnji i rijeke Save u Jasenovcu i Une u Hrvatskoj Kostajnici, te podizanja 

nivelete ceste kroz Brezovicu. 

 

Aktualni sat završio je u 11,30 sati. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku od 30 minuta. 
 

 

TOČKA 1. 
  

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine   
 

Privremena pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da su u razdoblju od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2019. godine ukupni prihodi i primici ostvareni u iznosu od 373,7 mln 

kuna, od čega se 124,6 mln kuna odnosi na prihode Županije, a 249,1 mln kuna na prihode 

proračunskih korisnika, te da su ukupni rashodi i izdatci ostvareni u iznosu od 382,5 mln 

kuna, od čega se  118,4 mln kuna odnosi na rashode Sisačko-moslavačke županije, a 264,1 

mln kuna na rashode proračunskih korisnika. Također je iznijela da je u navedenom razdoblju 

ostvaren manjak prihoda prema rashodima u iznosu od 97,6 mln kuna, od čega se 63 mln 

kuna odnosi na manjak proračunskih korisnika, te da se u navedenom razdoblju Županija nije 

zaduživala i nije koristila sredstva proračunske zalihe. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine. 
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Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2019. godine. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Nikolina Pintar i Mijo Latin. 
 

Nakon toga, većinom glasova (25 za, 7 protiv i ništa suzdržanih) donijet je 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 

siječanj - lipanj 2019. godine. 
 

TOČKA 2. 
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste      

Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2019. godine - Prijedlog Zaključka o 

davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 

uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2019. godine 
 

Ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Stipo Šapina u 

uvodu je iznio da se financijsko izvješće za period I.-VI. mjesec 2019. godine sastoji od općeg 

dijela, posebnog dijela, obrazloženja, ostvarenja prihoda, primitaka, rashoda i izdataka. 

Napomenuo je da je u prvih šest mjeseci ostvaren prihod u iznosu od 18.722.598,00 kuna, a 

da su rashodi ostvareni u iznosu od 13.819.447,00 kuna. Također je iznio da se redovno 

podmiruju obaveze po dospjelim kreditima, da se smanjuju dospjele obaveze za redovno 

održavanje i da se sve obaveze izvršavaju u planiranim i ugovorenim rokovima. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 

uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2019. godine - Prijedlog Zaključka 

o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave 

za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2019. godine. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2019. godine - Prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2019. godine. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2019. godine - Prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2019. godine. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Igor Školneković i Milan Brigljević.  
 

Nakon toga, većinom glasova (29 glasova za, 1 protiv i 3 suzdržana) donijet je  

Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2019. godine. 
 

 

TOČKA 3. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 

preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene 

ustanove Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2020. do 2035. godine 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da se Opća bolnica „Dr.Ivo 

Pedišić“ Sisak obratila Sisačko-moslavačkoj županiji sa zahtjevom za davanje suglansosti za 
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preuzimanje obveza za otplatu kreditnog zaduženja iz sredstava za decentralizirane funkcije 

za zdravstvene ustanove Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2020. do 2035. godine 

za financiranje Rekonstrukcije bolničkog kompleksa i uspostave dnevne bolnice kroz 

infrastrukturna ulaganja i opremanje i izgradnju Središnjeg paviljona. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo 

Pedišić“ Sisak za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za 

zdravstvene ustanove Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2020. do 2035. godine. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ 

Sisak za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene 

ustanove Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2020. do 2035. godine. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 

preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove 

Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2020. do 2035. godine. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 

preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove 

Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2020. do 2035. godine. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Petar Ćosić i Nikolina Pintar.  
 

Nakon toga, većinom glasova (22 za, 1 protiv, 7 suzdržanih) donijeta je Odluka o 

davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za preuzimanje obveza na 

teret sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove Sisačko-moslavačke 

županije u razdoblju od 2020. do 2035. godine. 
 

TOČKA 4. 
 

Prijedlog Odluke o kriterijima za davanje u zakup poslovnih prostora 

zdravstvenim radnicima domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela po kojim kriterijima i uvjetima 

domovi zdravlja mogu davati u zakup poslovni prostor zdravstvenim radnicima doma zdravlja 

za obavljanje zdravstvene djelatnosti u ordinacijama. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima za davanje u zakup poslovnih 

prostora zdravstvenim radnicima domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima za davanje u zakup poslovnih prostora 

zdravstvenim radnicima domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima za davanje u zakup poslovnih prostora zdravstvenim 

radnicima domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Nikolina Pintar i Ivica Pandža.  
 

Nakon toga, većinom glasova (25 za, 1 protiv, 5 suzdržanih) donijeta je Odluka o 

kriterijima za davanje u zakup poslovnih prostora zdravstvenim radnicima domova 

zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 
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TOČKA 5. 
 

Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora 

domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da se iznos zakupnine poslovnih 

prostora domova zdravlja zdravstvenim radnicima domova zdravlja Sisačko-moslavačke 

županije određuje prema površini poslovnog prostora i koeficijenta lokacije na kojoj se 

poslovni prostor nalazi, te umnoškom pripadajućeg koeficijenta namjene uvećan za PDV.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine 

poslovnih prostora domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih 

prostora domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora 

domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Nikolina Pintar, Petar Ćosić, Ivica Pandža i Šaban 

Kadrić.  
 

Nakon toga, većinom glasova (23 za, 9 protiv, 1 suzdržan) donijeta je Odluka o 

kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora domova zdravlja Sisačko-

moslavačke županije. 
 

TOČKA 6. 
 

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 stupanjem na snagu novog 

Zakona o zdravstvenoj zaštiti utvrđena obveza zdravstvenih ustanova da usklade svoj rad i 

poslovanje, Upravno vijeće Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije donijelo 

je Odluku o usklađivanju djelatnosti za koju je potrebno dati suglasnost. 
 

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 (30 za, ništa protiv, 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 7. 
 

Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2019. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine 
 

Župan Ivo Žinić u uvodu je iznio da je u izvještajnom razdoblju predložio 57 akata 

koje je usvojila Županijska skupština kao i 74 općih i pojedinačnih akata, te da je u 

navedenom razdoblju odradio 198 protokolarnih obaveza. Također je iznio da kao župan  

koordinira i usmjerava rad upravnih odjela kroz kolegije i sastanke gdje svaki upravni odjel 

provodi projekte sukladno svojim poslovima i ovlastima.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2019. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2019. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2019. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 
 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Brigljević.  
 

Nakon toga, većinom glasova (23 za, 6 protiv, 1 suzdržan) donijet je Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 
 

 

 Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić predložila je i dala na glasovanje 

prijedlog da se objedini uvodno izlaganje i rasprava za točke 8. do 16. dnevnog reda koje se 

odnose na Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2018. godinu ustanova: Doma  zdravlja 

Sisak, Doma zdravlja Petrinja, Doma zdravlja Kutina, Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak, 

Neuropsihijatrijske bolnice „Dr.Ivan Barbot“ Popovača, Lječilišta Topusko, Zavoda za javno 

zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije 

i Gradskih ljekarni Sisak. 
 



 10 

Prijedlog da se objedini uvodno izlaganje i rasprava za točke 8. do 16. dnevnog reda koje 

se odnose na Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2018. godinu ustanova: Doma  

zdravlja Sisak, Doma zdravlja Petrinja, Doma zdravlja Kutina, Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ 

Sisak, Neuropsihijatrijske bolnice „Dr.Ivan Barbot“ Popovača, Lječilišta Topusko, Zavoda za 

javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke 

županije i Gradskih ljekarni Sisak prihvaćen je većinom glasova (27 za, ništa protiv, 1 suzdržan). 

 

Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje 

Nataša Acs u objedinjenom uvodnom izlaganju iznijela je da temeljem članka 72. Statuta 

Sisačko-moslavačke županije ustanove u vlasništvu Županije moraju jedanput godišnje 

podnijeti Izvješće o radu za prethodnu godinu što je učinilo i svih devet zdravstvenih 

ustanova: Dom  zdravlja Sisak, Dom zdravlja Petrinja, Dom zdravlja Kutina, Opća bolnica 

„Dr.Ivo Pedišić“ Sisak, Neuropsihijatrijska bolnica „Dr.Ivan Barbot“ Popovača, Lječilište 

Topusko, Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavod za hitnu medicinu 

Sisačko-moslavačke županije i Gradske ljekarne Sisak. Također je iznijela da su Dom zdravlja 

Kutina, Lječilište Topusko i Gradske ljekarne Sisak u 2018. godini ostvarile pozitivni 

financijski rezultat. Napomenula je da se ustanove u zdravstvenoj djelatnosti susreću s 

problemima kao što su dospjele obveze prema dobavljačima gdje će se tražiti pomoć Države, 

zatim niski limiti, niska cijena zdravstvenih usluga od strane HZZO-a, kao i decentralizirana 

sredstva koja su na istoj razini iz godine u godinu. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješća o radu i financijskom poslovanju i Prijedloge 

Zaključaka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2018. godinu 

ustanova: Doma  zdravlja Sisak, Doma zdravlja Petrinja, Doma zdravlja Kutina, Opće bolnice 

„Dr.Ivo Pedišić“ Sisak, Neuropsihijatrijske bolnice „Dr.Ivan Barbot“ Popovača, Lječilišta 

Topusko, Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu 

Sisačko-moslavačke županije i Gradskih ljekarni Sisak. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješća o radu i financijskom poslovanju i Prijedloge Zaključaka o 

primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2018. godinu ustanova: Doma  

zdravlja Sisak, Doma zdravlja Petrinja, Doma zdravlja Kutina, Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ 

Sisak, Neuropsihijatrijske bolnice „Dr.Ivan Barbot“ Popovača, Lječilišta Topusko, Zavoda za 

javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke 

županije i Gradskih ljekarni Sisak. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješća o radu i financijskom poslovanju i Prijedloge Zaključaka o primanju na 

znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2018. godinu ustanova: Doma  zdravlja 

Sisak, Doma zdravlja Petrinja, Doma zdravlja Kutina, Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak, 

Neuropsihijatrijske bolnice „Dr.Ivan Barbot“ Popovača, Lječilišta Topusko, Zavoda za javno 

zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije 

i Gradskih ljekarni Sisak. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Ivica Pandža, Nikolina Pintar, 

Petar Ćosić, Nikolina Borić i Mijo Latin.  
 

Nakon toga se pristupilo glasovanju po točkama dnevnog reda. 
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TOČKA 8. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Sisak za 2018. godinu - 

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

Doma zdravlja Sisak za 2018. godinu 
 

Većinom glasova (23 za, 2 protiv, 5 suzdržanih) donijet je Zaključak o primanju na 

znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Sisak za 2018. godinu. 
 

TOČKA 9. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Petrinja za 2018. 

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

poslovanju Doma zdravlja Petrinja za 2018. godinu 
 

Većinom glasova (24 za, 1 protiv, 5 suzdržanih) donijet je Zaključak o primanju na 

znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Petrinja za 2018. 

godinu. 
 

TOČKA 10. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Kutina za 2018. godinu 

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

Doma zdravlja Kutina za 2018. godinu 
 

Većinom glasova (32 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijet je Zaključak o 

primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja Kutina za 

2018. godinu. 
 

TOČKA 11. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 

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

poslovanju Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak za 2018. godinu 
 

Većinom glasova (23 za, ništa protiv, 8 suzdržanih) donijet je Zaključak o primanju 

na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ 

Sisak za 2018. godinu. 
 

TOČKA 12. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan 

Barbot“ Popovača za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća 

o radu i financijskom poslovanju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ 

Popovača za 2018. godinu 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, 4 suzdržana) donijet je Zaključak o primanju 

na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. 

Ivan Barbot“ Popovača za 2018. godinu. 
 

TOČKA 13. 
 

 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Lječilišta Topusko za 2018. godinu - 

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

Lječilišta Topusko za 2018. godinu 
 

Većinom glasova (27 za, 1 protiv, 5 suzdržanih) donijet je Zaključak o primanju na 

znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Lječilišta Topusko za 2018. godinu. 
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TOČKA 14. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje 

Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu 
 

Većinom glasova (27 za, ništa protiv, 5 suzdržanih) donijet je Zaključak o primanju 

na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

TOČKA 15. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje 

Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu 
 

Većinom glasova (23 za, ništa protiv, 8 suzdržanih) donijet je Zaključak o primanju 

na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

 

TOČKA 16. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Gradskih ljekarni Sisak za 2018. 

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

poslovanju Gradskih ljekarni Sisak za 2018. godinu 
 

Većinom glasova (33 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijet je Zaključak o 

primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskih ljekarni Sisak 

za 2018. godinu. 
 

 

TOČKA 17. 
 

Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice 

Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-

moslavačke županije u 2018. godini 
 

Mijo Brlečić, predsjednik – županijski zapovjednik Vatrogasne zajednice Sisačko-

moslavačke županije u uvodu je iznio  da je Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke 

županije u 2018. godini iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije dobila sredstva u iznosu 

od 1.100.000,00 kuna za redovnu djelatnost i 100.000,00 kuna za kapitalna ulaganja, te da je 

od planiranih 1.302.400,00 kuna ostvareno 1.298.643,22 kune. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju 

Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice 

Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne 

zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-

moslavačke županije u 2018. godini. 
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Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-

moslavačke županije u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu s 

izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 

2018. godini. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju 

Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice 

Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini. 
 

Većinom glasova, bez rasprave (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijet je  

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju 

Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini. 
 

 
 

  Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 15,40 

sati. 
 

 

KLASA: 021-01/17-01/09 

URBROJ: 2176/01-01-19-28 

Sisak, 9. listopada 2019. 

 

ZAPISNIK VODILA:                      PREDSJEDNICA 

                                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

Rada Jurišić 
 

                                                       Ivanka Roksandić, prof. 


