
Z A P I S N I K 
 

sa 16. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 28. studenoga 

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, Nikolina Borić, Milan Brigljević, 

Petar Ćosić, Emil Franjević, Dario Hegel, Anđelko Hrupački, Adelina Ivković, Branko 

Jovičić, Dražen Juranović, Šaban Kadrić, Mladen Korečić, Sanja Kozarić, Vlado Lovreković, 

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

Mirjana Oluić-Voloder, Željko Pačarek, Ivica Pernar, Tihomir Posavec, Ivanka Roksandić, 

Anita Sinjeri-Ibrišević, Davor Smuđ, Mijo Šepak, Josip Takač, Slavko Tepavac i Milivoj 

Tičarić.  
 

Nenazočni vijećnici: Mario Božurić, Vladimir Čavrak, Karmela Gajdek, Mijo Latin, 

Zlatko Medved, Ivica Pandža, Nikolina Pintar, Đuro Rodić, 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, Zdravko Has - voditelj Jedinice za 

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

uređenje Sisačko-moslavačke županije, Ivica Kuzmić - načelnik Općine Topusko, 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, Domagoj Mosler - ravnatelj Lječilišta „Topusko“, 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, Darko Srbljanin - ravnatelj Gradskih ljekarni Sisak, Ružica Čakširan - ravnateljica 

Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Ingrid Padjen-Đurić - direktorica Ureda Turističke 

zajednice Sisačko-moslavačke županije, Dragica Vugić - ravnateljica Javne ustanove za 

upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, Mario Čelan - 

direktor Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o. i v.d. ravnatelj Javne ustanove Regionalni 

koordinator 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 bio nazočan 31 vijećnik. 
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 Zapisnik s 15. sjednice Županijske skupštine održane 9. listopada 2019. godine 

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

Nakon toga većinom glasova (29 za, ništa protiv) prihvaćen je sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije za 

2021. i 2022. godinu, 

    - Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 

2020. godinu, 

    - Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu, 

    - Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu, 

         - Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke 

županije za 2020. godinu, 

      - Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2020. 

godinu, 

    - Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 

2020. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke 

županije za   2020. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske 

gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2020. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 

2020. godinu, 
     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

3. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o 

davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke županije za 2020. godinu i projekciju plana za 2021. i 2022. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

4. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke  županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. 

Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

5. Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na 

području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju 

pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih 

cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2016.-2020. godine u 2018. 

godini, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje 

imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  
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8. Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i 

namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne 

uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

9. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, 

    Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

         10. Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. 

    Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  

 

Zatim je nazočne pozdravio načelnik Općine Topusko Ivica Kuzmić. 

 

Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT. 
 

Vijećnik Milan Brigljević upitao je župana do kada će se skrivati promašaji u 

upravljanju županijskim proračunom obzirom da se mjesecima ne podmiruju obaveze prema 

sportskim, zdravstvenim i prosvjetnim ustanovama, te poljoprivrednicima.  
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da ima određenih kašnjenja u plaćanju i da nije istina da 

se ništa ne plaća i da se nešto prikriva, te da će u prosincu biti rebalans Proračuna iz kojeg će 

se vidjeti da je Proračun planiran realno. 
 

Vijećnica Dubravka Medved upitala je koja sve ulaganja Županija planira u Lječilištu 

Topusko, te je u vezi nedavno održanog Okruglog stola u Uredu Predsjednice Republike 

Hrvatske, gdje su izloženi prijedlozi smjernica i preporuka za daljnju fiskalnu 

decentralizaciju, upitala gdje se tu nalazi Sisačko-moslavačka županija. 
 

Župan Ivo Žinić je na upit o ulaganjima u Lječilište Topusko odgovorio da je prije 

mjesec dana u Lječilištu Topusko otvoren Odsjek fangoterapije Blatnih kupki kako bi se i na 

taj način podigla kvaliteta usluga i privukao veći broj turista, te da se i dalje planiraju nova 

ulaganja u projekte među kojima je i energetska obnova Hotela „Petrova gora“. Na upit o 

Okruglom stolu odgovorio je da je zajedničkim sastankom svih župana s Predsjednicom i 

Vladom dana mogućnost županima da kreiraju određenu politiku na lokalnoj ali i na državnoj 

razini, te da je tom prilikom Predsjednica prezentirala 34 preporuke za kvalitetniji razvoj u 

demografiji, gospodarstvu, školstvu, zdravstvu, socijali i ostalim elementima. 
 

Ravnatelj Domagoj Mosler dodao je da je u Lječilištu Topusko u odnosu na prošlu 

godinu prihod porastao za 21%, te da je povećana potražnja za uslugama Lječilišta, 

popunjenost kapaciteta je 91%, tako da je potrebno i dalje ulaganje za energetsku obnovu, 

izgradnju toplovodne mreže i drugog. 
 

Vijećnik Petar Ćosić predložio je jednu tematsku sjednicu Županijske skupštine na 

temu zdravstva u Sisačko-moslavačkoj županiji koja bi se održala do konca siječnja 2020. 

godine, te kada će se pristupiti usklađivanju broja domova zdravlja sa demografskim 

promjenama. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da će se razmotriti prijedlog o održavanju tematske 

sjednice o zdravstvu u Županiji, ali da se o aktualnim pitanjima zdravstvene zaštite 

svakodnevno razgovara na operativnim sastancima, te da je sisačka Bolnica u samom vrhu 

županijskih bolnica u Hrvatskoj po kvaliteti stručnjaka i opremi. Na upit o usklađivanju broja 

domova zdravlja odgovorio je da prema Zakonu mora biti najmanje jedan dom zdravlja, a da 

Sisačko-moslavačka županija ima tri doma zdravlja što je za teritorijalno najveću županiju 

najbolji sustav. 
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Vijećnik Josip Takač upitao je koliko će biti uloženo u energetsku obnovu školskih 

zgrada i koje će škole sljedeće godine ići s energetskom obnovom, te da li postoje kakvi 

kvalitativni indikatori uspjeha sisačke Bolnice. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da se s energetskom obnovom škola išlo kroz fondove 

EU uz ulaganja Županije i nekih jedinica lokalne samouprave, te da je i sljedeće godine 

predviđena energetska obnova škola i to OŠ Dragutina Tadijanovića Petrinja, OŠ Hrvatska 

Dubica, OŠ u Jabukovcu i Jasenovcu, OŠ Mate Lovraka Petrinja, OŠ Brestača u Novskoj, OŠ 

Stari Grabovac i Bročice, OŠ Zrinka Sever Popovača, OŠ Osekovo, OŠ Donja i Gornja 

Gračenica, te SŠ u Topuskom i Glini, čime bi se na grijanju uštedjelo oko 30% sredstava koja 

bi se usmjerila na druge projekte. Na upit o indikatorima uspjeha sisačke Bolnice odgovorio je 

da je Opća bolnica „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak u zadnjih nekoliko godina postigla visoku kvalitetu 

stručne pomoći bolničkog osoblja, vrhunskih kirurga i liječnika. 
 

Ravnatelj Tomislav Dujmenović dodao je da je na zahtjev Svjetske banke  

Ministarstvo zdravstva napravilo pokazatelje kvalitete prema kojima je sisačka Bolnica na 

visokom nivou, te da je sisačkoj Bolnici ovih dana potvrđena ispunjenost standarda sa 95% 

što ima samo pet bolnica u Hrvatskoj. Također je dodao da je Bolnica osnovala Ured za 

znanost i istraživanje i Ured za edukaciju, a u pripremi je osnivanje Ureda za pacijente. 

 

Aktualni sat završio je u 11,10 sati. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku od 20 minuta. 
 

 

TOČKA 1. 
  

Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije za 

2021. i 2022. godinu, 

 - Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za  

             2020. godinu, 

 - Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za  

             2020. godinu, 

 - Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za  

             2020. godinu, 

 - Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke  

             županije za 2020. godinu, 

 - Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za   

             2020. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke  

   županije za 2020. godinu, 

 - Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke  

             županije za 2020. godinu, 

- Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske  

   službe spašavanja, Stanice Novska za 2020. godinu 
  

 Župan Ivo Žinić u uvodu je uz projekciju iznio da je Proračun za 2020. godinu 

planiran u iznosu od 1.255.732.891,67 kuna i da se sastoji od vlastitih i namjenskih prihoda 

proračunskih korisnika u iznosu od 934,4 milijuna kuna i prihoda i primitaka proračuna 

Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 321,3 milijuna kuna, a da su rashodi za plaće 

zaposlenih u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije, rashodi za plaće za povećani 

zdravstveni standard i rashodi za zaposlene za sve proračunske korisnike planirani u iznosu od 

643,5 milijuna kuna. Također je iznio da su materijalni rashodi svih proračunskih korisnika 

planirani u iznosu od 315,4 milijuna kuna, financijski rashodi u iznosu od 10,9 milijuna kuna, 
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za pomoći unutar općeg proračun planirana su sredstva u iznosu od 10,7 milijuna kuna, 

naknade građanima i kućanstva u iznosu od 3,8 milijuna kuna, tekuće donacije 16,7 milijuna 

kuna, za nabavu nefinancijske imovine planirana su sredstva u iznosu od 239,5 milijuna kuna, 

a izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova planirani su u iznosu od 8,4 milijuna kuna. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu te na prijedloge programa javnih potreba. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i 

projekcije za 2021. i 2022. godinu te na prijedloge programa javnih potreba. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije za 

2021. i 2022. godinu te na prijedloge programa javnih potreba. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu te na prijedloge programa javnih potreba. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije za 

2021. i 2022. godinu te na prijedloge programa javnih potreba. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu te na prijedloge programa javnih potreba. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Emil Franjević, Nikolina Borić, 

Šaban Kadrić, Petar Ćosić i Mijo Šepak. 
 

Nakon toga je većinom glasova (27 za, 1 protiv, 2 suzdržana) donijet Proračun 

Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. godinu i 

 - Program javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

 - Program javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

 - Program javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

 - Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020.  

             godinu, 

 - Program javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2020. godinu, 

- Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2020.  

   godinu,                       

 - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za    

             2020. godinu, 

- Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske   

  službe spašavanja, Stanice Novska za 2020. godinu. 
 

TOČKA 2. 
 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu 
 

 Privremena pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da se predloženom 

Odlukom, koja je popratni akt uz Proračun, uređuje struktura prihoda i primitaka, te rashoda i 

izdataka Proračuna. Također je iznijela da se u Odluci navode prava i obveze korisnika 

proračunskih sredstava, prava i obveze pročelnika upravnih tijela kao i pojedine ovlasti 
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župana, te ukupna godišnja obveza za otplate kredita, dana jamstva i suglasnosti sukladno 

ostvarenim prihodima. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za 2020. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije 

za 2020. godinu. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (27 za, 1 protiv, 2 suzdržana) donijeta 

Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. 
 

 

 

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić predložila je i dala na glasovanje 

prijedlog da se objedini uvodno izlaganje i rasprava za točke 3. do 5. dnevnog reda koje se 

odnose na Županijsku upravu za ceste i to: Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu 

- Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekciju plana za 2021. i 

2022. godinu, I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke  županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. 

Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu i Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih 

cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o 

davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i 

lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. 
 

Prijedlog da se objedini uvodno izlaganje i rasprava za točke 3. do 5. dnevnog reda koje 

se odnose na Županijsku upravu za ceste i to: Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave 

za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. 

godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekciju plana 

za 2021. i 2022. godinu, I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke  županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na 

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu i Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih 

cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o 

davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i 

lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu prihvaćen je 

većinom glasova (29 za, ništa protiv, ništa suzdržanih). 
 

 Ravnatelj Županijske uprave za ceste Stipo Šapina u uvodu je iznio da planirani 

prihodi za 2020. godinu iznose 67.200.000,00 kuna od čega je najveći prihod od godišnje 

naknade za registraciju motornih vozila, zatim od Hrvatskih cesta za izvanredno održavanje 

prometnica, te od gradova i općina za zajedničko sufinanciranje održavanja cesta. Također je 

iznio da se za redovno održavanje planira izdvojiti 17 milijuna kuna, za izvanredno 

održavanje prometnica 38,2 milijuna kuna, za kreditne obaveze 2,9 milijuna kuna, te za 

materijalne troškove 4 milijuna kuna. U vezi izmjena i dopuna Financijskog plana za 2019. 

godinu iznio je da se s izmjenama ide iz razloga što je došlo do povećanja planiranih prihoda 

ali i zbog smanjenja tekuće pomoći od Hrvatskih autocesta, odstupanja od planiranih 

troškova, smanjenja prihoda od gradova i općina iz razloga što se zbog loših vremenskih 
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uvjeta neke prometnice neće završiti. U izlaganju o Prijedlogu Plana građenja, održavanja i 

zaštite županijskih i lokalnih cesta iznio je da se Plan sastoji od uvodnog dijela, stanja 

županijskih i lokalnih cesta, stanja kolnika, tehničke kategorizacije, standarda održavanja te 

realizacije Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta za 2019. godinu. Također 

je iznio da se planiraju aktivnosti zimske službe, krpanje rupa, čišćenje kanala, te 

modernizacija, izgradnja, rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta, obnova i rekonstrukcija 

pet mostova, a sufinanciranjem s jedinicama lokalne samouprave po modelu 50%-50%, 

planira se modernizirati, izgraditi, rekonstruirati 50 km županijskih i lokalnih cesta.  

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu - 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave 

za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekciju plana za 2021. i 2022. 

godinu, I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke  županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. 

Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu i Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih 

cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o 

davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i 

lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke županije za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu - Prijedlog 

Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekciju plana za 2021. i 2022. godinu, I. 

Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke  

županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune 

Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu 

i Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području 

Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog 

mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na 

području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o 

davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke županije za 2020. godinu i projekciju plana za 2021. i 2022. godinu, I. Izmjene i 

dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke  županije za 2019. 

godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i Prijedlog Plana 

građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke 

županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog 

Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-

moslavačke županije za 2020. godinu. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Nikolina Borić i Petar Ćosić. 
 

Nakon toga se pristupilo glasovanju po točkama dnevnog reda. 
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TOČKA 3. 
 

Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2020. godinu i projekcija plana za 2021. i 2022. godinu - Prijedlog Zaključka 

o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije  za 2020. godinu i projekciju plana za 2021. i 2022. godinu 
 

Većinom glasova (26 za, ništa protiv, 3 suzdržana) donijet Zaključak o davanju 

suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke županije za 2020. godinu i projekciju plana za 2021. i 2022. godinu. 
 

TOČKA 4. 
 

I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke  županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. 

Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu 
 

Većinom glasova (27 za, ništa protiv, 3 suzdržana) donijet Zaključak o davanju 

suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke županije za 2019. godinu. 
 
 

TOČKA 5. 
 

Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na 

području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju 

pozitivnog mišljenja na Prijedlog plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i 

lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu 
 

Većinom glasova (27 za, ništa protiv, 3 suzdržana) donijet Zaključak o davanju 

pozitivnog mišljenja na Prijedlog plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i 

lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. 
 

TOČKA 6. 
 

Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. u 2018. 

godini 
 

Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da je u natječajnom roku za 

dodjelu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju zaprimljeno 826 zahtjeva od kojih 783 

zahtjeva ispunjavaju sve uvjete iz natječaja, a da je ukupan iznos potpora osiguran u 

Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu u iznosu od 2.900.549,50 kuna. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za isplatu potpora u 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 

2016.-2020. u 2018. godini. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. u 

2018. godini. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. u 2018. godini. 
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U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Brigljević. 
 

Nakon toga, većinom glasova (27 za, ništa protiv, 3 suzdržana) donijeta je Odluka o 

utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. u 2018. godini. 
 

 

TOČKA 7. 
 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu 
 

Pročelnica Vesna Krnjaić u uvodu je iznijela da se Odlukom utvrđuje način 

raspoređivanja sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u 

Županijskoj skupštini na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika tako da 

pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste pripadaju sredstva razmjerna broju 

njenih vijećnika u Županijskoj skupštini prema konačnim rezultatima izbora, a ukoliko je sa 

zajedničke liste koju su predložile dvije ili više političkih stranaka prema konačnim 

rezultatima izbora izabran vijećnik koji nije član niti jedne od političkih stranaka koje su 

predložile zajedničku listu sredstva za tog vijećnika se raspoređuju političkim strankama koje 

su predložile zajedničku listu sukladno njihovom sporazumu, a ako sporazum nije zaključen, 

razmjerno broju osvojenih vijećničkih mjesta. Također je iznijela da svaki izabrani vijećnik 

podzastupljenog spola ima pravo na uvećanu novčanu naknadu za 10% po vijećniku, te da su 

sredstva potrebna za provedbu navedene Odluke osigurana u Proračunu Sisačko-moslavačke 

županije za 2020. godinu u iznosu od 310.000,00 kn.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje 

političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije 

za 2020. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih 

stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (29 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeta Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje 

imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. 
 

 

TOČKA 8. 
 

Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i 

namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda 

državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji 
 

Župan Ivo Žinić u uvodu je iznio da je Zakonom o sustavu državne uprave utvrđeno 

da županije, razmjerno povjerenim poslovima, preuzimaju državne službenike, uključujući 

predstojnike, namještenike, pismohranu i drugu dokumentaciju te opremu i sredstva za rad 

mjesno nadležnih ureda državne uprave, te da će sporazum o preuzimanju ministar uprave 

potpisati sa županom svake pojedine županije, a Odluku o sklapanju sporazuma donosi 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o sklapanju sporazuma o preuzimanju 

državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava 

za rad Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji. 
 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Brigljević. 
 

Većinom glasova (30 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta Odluka o sklapanju 

sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, pismohrane i druge 

dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave u Sisačko-

moslavačkoj županiji. 
 

 

TOČKA 9. 
 

Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 
 

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

Rogulja razriješi dužnosti člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na osobni zahtjev. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Povjerenstva za zaštitu 

prava pacijenata. 
 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Brigljević. 
 

Nakon toga većinom glasova (27 za, ništa protiv, 3 suzdržana) donijeto je Rješenje o 

razrješenju člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. 
 

 

TOČKA 10. 
 

Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 
 

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

Spomenka Grgurić imenuje za članicu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju članice Povjerenstva za 

zaštitu prava pacijenata. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (27 za, ništa protiv, 3 suzdržana) donijeto 

je Rješenje o imenovanju članice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. 
 
 
 

  Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 14,00 

sati. 
 

 

KLASA: 021-01/17-01/09 

URBROJ: 2176/01-01-19-30 

Sisak, 28. studenoga 2019. 

 

ZAPISNIK VODILA:                      PREDSJEDNICA 

                                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

Rada Jurišić 
 

                                                       Ivanka Roksandić, prof. 


