
Z A P I S N I K 
 

sa 18. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 27. veljače 2020. 

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, Mario Božurić, Milan 

Brigljević, Vladimir Čavrak, Petar Ćosić, Emil Franjević, Karmela Gajdek, Dario Hegel, 

Adelina Ivković, Branko Jovičić, Šaban Kadrić, Mladen Korečić, Sanja Kozarić, 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: Anđelko Hrupački, Dražen Juranović, Zlatko Medved, Đuro 

Rodić, Zdenko Vahovec i Miljenko Žamarija. 
 

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

zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije, Vesna Krnjaić - pročelnica Stručne službe za 

poslove Skupštine i opće poslove, Stjepko Zelić - privremeni pročelnik Ureda župana, 

Marijana Klobučar Bobetko - privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, i 

javnu nabavu, Marijan Belošević - privremeni 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, Silvija Desić Basarić - privremena 

pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Zdravko Has - 

voditelj Jedinice za unutarnju reviziju, Domagoj Orlić - ravnatelj Zavoda za prostorno 

uređenje Sisačko-moslavačke županije, Ivica Kuzmić - načelnik Općine Topusko, Luka Pešut 

– načelnik Policijske uprave sisačko-moslavačke, 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“, Ružica Čakširan – ravnateljica Doma za starije i nemoćne 

osobe Sisak, Jadranka Bertović - ravnateljica Doma za psihički bolesne odrasle osobe 

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

Tominović-Ceković - ravnateljica Doma za starije osobe Glina, Darko Srbljanin - ravnatelj 

Gradskih ljekarni Sisak, Ingrid Padjen-Đurić - direktorica Ureda Turističke zajednice Sisačko-

moslavačke županije, Kata Benac - Javna ustanova 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,  

Emilio Habulin i Sandra Lenček - Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor Varaždin, 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 36 vijećnika. 
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 Predsjednica Ivanka Roksandić upitala je da li ima primjedbi na Zapisnik sa 17. 

sjednice održane 19. prosinca 2019. godine. 
 

 Milan Brigljević iznio je primjedbu da u Zapisniku nije navedena rasprava po točkama 

dnevnog reda već se samo navodi tko se javio za riječ.  
  

 Predsjednica Ivanka Roksandić odgovorila je da je Zapisnik izrađen sukladno članku 

133. Poslovnika, a obzirom da nije iznesena konkretna primjedba na tekst Zapisnika 

primjedba se neće dati na glasovanje. 
 

 Vijećnik Igor Školneković iznio je da u Zapisniku na stranici 12. treba obrisati 

upitnike i tekst u zagradi koji je očito pogrešno napisan. 
 

 Predsjednica Ivanka Roksandić konstatirala je da se primjedba vijećnika Igora 

Školnekovića uvažava te da će se pogreška u tekstu na 12. stranici Zapisnika izbrisati. 
 

 Nakon toga je predsjednica Ivanka Roksandić dala Zapisnik sa 17. sjednice 

Županijske skupštine dala na glasovanje. 
 

Zapisnik sa 17. sjednice Županijske skupštine održane 19. prosinca 2019. godine 

prihvaćen je većinom glasova (26 za, 8 protiv). 
 

 Zatim je uslijedilo utvrđivanje dnevnog reda. 
 

 Vijećnik Petar Ćosić predložio je da se dnevni red dopuni točkom: Informacija o 

aktivnostima vezanim za prevenciju širenja koronavirusa u Sisačko-moslavačkoj županiji.  
 

 Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje prijedlog da se dnevni red 

dopuni točkom: Informacija o aktivnostima vezanim za prevenciju širenja koronavirusa u 

Sisačko-moslavačkoj županiji. 
 

Prijedlog da se dnevni red dopuni točkom dnevni red dopuni točkom: Informacija o 

aktivnostima vezanim za prevenciju širenja koronavirusa u Sisačko-moslavačkoj županiji       

većinom glasova nije prihvaćen (11 za, 22 protiv).  
 

Nakon toga većinom glasova (23 za, 9 protiv) prihvaćen je sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke 

u 2019. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima 

rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2019. godini, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

2. Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Sisačko-moslavačke županije, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

3. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 

31. prosinca 2019. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

4. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke 

županije, 

    Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 
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5. Prijedlog Odluke o donošenju Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije 

2019.-2023., 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

6. Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske 

naknade Petrokemije d.d. Kutina, 

    Predlagatelj: Župan  Sisačko-moslavačke županije 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačko-

moslavačke županije za 2021. godinu, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

  8. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora 

Gradskih ljekarni Sisak, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

  9. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

10. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini,  

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

11. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije u 2018. 

godini Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak - Prijedlog Zaključka o primanju na 

znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini 

Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

12. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani 

(rekonstrukcija i adaptacija školske kuhinje), 

       Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

13. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani 

(energetska obnova), 

       Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

14. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Zorke Sever Popovača, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

15. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Novska, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

16. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Rajić, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

17. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Gora, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

18. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Glina, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

19. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  
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20. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Gvozd, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

21. Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Gimnazije Sisak, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

22. Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 

2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu 

djecu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

23. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2019. 

godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor 

nad radom mrtvozornika u 2019. godini, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

24. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za 

zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

25. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-

moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2019. 

godinu, 

       Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

26. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku, 

       Odbor za izbor i imenovanja 

27. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 

Sisku. 

       Odbor za izbor i imenovanja 

 

Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT. 
 

Vijećnica Nikolina Borić upitala je koliko je novaca i u koje projekte uloženo u 

posljednjih godinu dana na području Grada Kutine, te koliko se planira uložiti i u koje 

projekte u narednih šest mjeseci 2020. godine. Također je upitala da li je deponiranje otpada u 

mjestu Stružec u skladu sa ishođenom dokumentacijom. 
 

Župan Ivo Žinić na upit o ulaganju u projekte na području Grada Kutine odgovorio je 

da se osim u socijalu i zdravstvo, u suradnji sa Gradom Kutinom ulagalo u županijske i 

lokalne ceste, a da je u planu obnova Tehničke škole i igrališta, zatim izgradnja Doma za 

starije osobe za što je već pripremljena tehnička dokumentacija. Napomenuo je da OPG-i koji 

se bave turističkom djelatnošću koriste županijske poticajne mjere.  
 

Ravnatelj Stipo Šapina dodao je da Županijska uprava za ceste radi na projektu 

aglomeracije Grada Kutine i da su sada u fazi odabira najpovoljnijeg izvođača radova. 

Istaknuo je zatim da je sa osam gradova i općina, među kojima je i Grad Kutina, potpisan 

ugovor o sufinanciranju obnove kolničkih zastora. 
 

Privremena pročelnica Blanka Bobetko Majstorović na upit o deponiranju otpada u 

mjestu Stružec odgovorila je da je se radi o postrojenju za obradu otpada kompostiranjem, za 

što je izdana građevinska i uporabna dozvola tvrtki Bio direkt, te da sam rad tvrtke nije u 

nadležnosti Županije, ali da ima saznanja da je u tijeku inspekcijski nadzor rada tvrtke.  
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Vijećnica Nikolina Borić zatražila je pisani odgovor na upit o ulaganjima u projekte na 

području Grada Kutine.  
 

Vijećnica Adelina Ivković zamolila je župana da kaže nešto više o projektima 

Razvojne agencije SIMORA o čemu je bilo riječi na sjednici Gradskog vijeća Grada Siska te 

da li može pomoći po pitanju korištenja sisačke Ledene dvorane. Također je upitala što 

Županija  poduzima kako bi građani bili sigurni od coronavirusa.  
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da s Gradom Siskom nema suradnje na projektima, o 

čemu govori podatak da za vojarnu u Lađarskoj ulici, u kojoj se planira izgradnja 

Regionalnog centra kompetentnosti za solarnu tehnologiju, robotiku i svemirsku tehnologiju, 

a koja je sada u derutnom stanju i nije u funkciji, šalju račune za komunalnu naknadu u iznosu 

od 22.500,00 mjesečno. O Razvojnoj agenciji SIMORA odgovorio je da tu rade mladi stručni  

ljudi koji su samo u Gradu Sisku napravili projekata u vrijednosti 300 milijuna kuna, a vezano 

uz korištenje Ledene dvorane pozvao je gradonačelnicu i službe koje upravljaju Ledenom 

dvoranom da ne dijele ljude na stranke. Na upit o coronavirusu odgovorio je da je osnovan 

Stožer za obranu od coronavirusa i da nema razloga za paniku. 
  

Ravnatelj Inoslav Brkić dodao je da je Županija spremna suočiti se s coronavirusom, 

da zdravstvene ustanove surađuju, a da su osobe koje su bile u kontaktu sa zaraženom osobom 

u samoizolaciji u kući pod kontrolom teritorijalno nadležnog infektologa. 
 

Vijećnik Mijo Latin upitao je župana da li je točno da je zamjenik župana Roman 

Rosavec počinio prometni prekršaj službenim vozilom Sisačko-moslavačke županije, te po 

kojem kriteriju je za određene OPG-e donijeta odluka da im se otpiše dug kamata i  odgodi 

otplata duga s osnova zakupa. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da zna da je zamjenik župana Roman Rosavec prijavio 

da je prilikom parkiranja službenog vozila na njemu napravio manju štetu, te da za neki drugi 

slučaj ne zna. Na upit o otpisu kamata određenim poljoprivrednicima odgovorio je da se 

odluke o otpisu kamata donose na temelju postupaka koje provodi Upravni odjel za 

gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 

Privremeni pročelnik Marijan Belošević dodao je da je odluku o otpisu jednog dijela 

kamate za zakup državnog poljoprivrednog zemljišta donijelo Ministarstvo poljoprivrede, a 

isto je učinio i Grad Sisak, te je zatraženo i od Županije da se odrekne 10% prihoda od jednog 

dijela kamate za zakup. 
 

Vijećnik Mladen Korečić zatražio je informaciju u kojoj su fazi radovi na 

vodokomunalnoj infrastrukturi aglomeracije Petrinje, te da li je istina da u Zavodu za javno 

zdravstvo radi oko 40% nezdravstvenih djelatnika.  
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da radovi na aglomeraciji Grada Petrinje dosta dugo 

traju, te da apelira na sve koji su zaduženi za ovaj projekt da se što prije dovrši kako se ne bi 

plaćali penali.  

 

Ravnatelj Zavoda Inoslav Brkić na upit o zaposlenima u Zavodu za javno zdravstvo 

odgovorio je da Zavod u svom sastavu ima nekoliko službi u kojima pored zdravstvenih 

radnika rade i nezdravstveni radnici koji po Zakonu o zdravstvenoj zaštiti nisu zdravstveni 

djelatnosti kao što su kemičari, inženjeri prehrambene tehnologije, nutricionisti, socijalni 

radnici, spremačice i drugi. 
 

 

Aktualni sat završio je u 11,17 sati. 
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Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku od 20 minuta. 
 

 

TOČKA 1. 
  

Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-

moslavačke u 2019. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 

sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2019. godini  

 

 Načelnik Policijske uprave Sisačko-moslavačke Luka Pešut u uvodu je iznio da je na 

području Sisačko-moslavačke županije tijekom 2019. godine prijavljeno ukupno 1.825 

kaznenih djela, što je za 6,7% više nego u 2018. godini, da je bez kaznenih djela protiv 

sigurnosti cestovnog prometa zabilježeno 1.770 djela što je za 7,6% više nego u protekloj 

godini, da je koeficijent razriješenosti kaznenih djela 78% što je povećanje za 4,2% i ujedno 

najveći koeficijent razriješenosti kaznenih djela u zadnjih 15 godine. Također je iznio da je 

protekle godine počinjeno 1.296 kaznenih djela općeg kriminaliteta što je povećanje za 5,5% 

u odnosu na 2018. godinu, da je zabilježeno smanjenje kaznenih djela protiv imovine za 12%, 

dok su u porastu kaznena djela na štetu mladeži i obitelji za 67,7%, da je zabilježeno 138 

kaznenih djela zlouporabe droga, te 336 zapljena droga što je za 12% manje, da je iz domene 

gospodarskog kriminaliteta zabilježeno 141 kazneno djelo što je za 21,7% manje u odnosu na 

prethodnu godinu, da su zabilježena 182 kaznena djela organiziranog kriminaliteta što je 

114,1% više nego u prethodnoj godini, da su se dogodile 1.364 prometne nesreće što je za 7% 

manje, da je bilo 42.501 prekršaja u prometu što je porast za 1,8%, da je granicu prešlo 

3.886.621 putnik, a da je u nezakonitim prelascima zatečeno je 670 osoba. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave 

Sisačko-moslavačke u 2019. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 

sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2019. godini. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-

moslavačke u 2019. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i 

rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2019. godini. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo  Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-

moslavačke u 2019. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i 

rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2019. godini. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave 

Sisačko-moslavačke u 2019. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 

sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2019. godini. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-

moslavačke u 2019. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i 

rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2019. godini. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave 

Sisačko-moslavačke u 2019. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 

sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2019. godini. 
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U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Mirjana Oluić-Voloder, Ivica 

Pandža, Mijo Latin, Adelina Ivković. 
 

Nakon toga većinom glasova (28 za, ništa protiv i 4 suzdržana) donijet je Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-

moslavačke u 2019. godini. 
 

TOČKA 2. 
 

Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Sisačko-moslavačke županije 
 

 Pročelnica Blanka Bobetko Majstorović u uvodu je iznijela da je Procjena rizika 

napravljena temeljem Zakona o sustavu civilne zaštite, a označava metodologiju kojom se 

utvrđuje priroda i stupanj rizika prilikom čega se analiziraju potencijalne prijetnje i 

procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i 

kulturna dobra, biljni i životinjski svijet. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih 

nesreća za područje Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje 

Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za prostorno uređenje Dubravko Obadić iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za 

područje Sisačko-moslavačke županije. 
 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Brigljević. 
 

Nakon toga je većinom glasova (24 za, 2 protiv, 3 suzdržana) donijeta Odluka o 

donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Sisačko-moslavačke županije. 
 

TOČKA 3. 
 

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

31. prosinca 2019. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine 
 

 Župan Ivo Žinić u uvodu je iznio da je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. 

godine donio 85 akata, da je Županijskoj skupštini uputio 59 prijedloga akata za donošenje i 6 

akata na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja, te 194 protokolarnih aktivnosti. 
 

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. srpnja do 31. prosinca 2019. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

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. 
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srpnja do 31. prosinca 2019. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 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. srpnja do 

31. prosinca 2019. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 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. srpnja do 31. prosinca 2019. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

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. srpnja do 

31. prosinca 2019. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 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. srpnja do 31. prosinca 2019. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

2019. godine. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Karmela Gajdek, Nikolina Borić i 

Petar Ćosić. 
 

Nakon toga je većinom glasova (23 za, 6 protiv, ništa suzdržanih) donijet Zaključak o 

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

srpnja do 31. prosinca 2019. godine. 
 

 

TOČKA 4. 
 

 Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-

moslavačke županije 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić u uvodu je 

iznijela da su, stupanjem na snagu novog Zakona o sustavu državne uprave i Zakona o 

izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) i niza posebnih zakona 

koji su stupili na snagu 1. siječnja 2020. godine, pojedini poslovi državne uprave iz 

nadležnosti ureda državne uprave povjereni županijama, te je sukladno tome potrebno 

uskladiti odredbe Statuta. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (30 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke 

županije. 

 

TOČKA 5. 
 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije 

2019.-2023. 
 

 Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da je uz financijsku potporu Ministarstva za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalu politiku Radna skupina izradila Program za mlade u 
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cilju poboljšanja kvalitete življenja mladih u Sisačko-moslavačkoj županiji kroz poboljšanje  

uvjeta za obrazovanje i izobrazbu, zapošljavanje i poduzetništvo, socijalnu zaštitu i zdravlje 

mladih te kroz informiranje i uključivanje mladih u društvo. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Programa za mlade Sisačko-

moslavačke županije 2019.-2023. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije 

2019.-2023. 
 

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

donijeta Odluka o donošenju Programa za mlade Sisačko-moslavačke županije 2019.-

2023. 

 

TOČKA 6. 
 

Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske 

naknade Petrokemije d.d. Kutina 
 

 Pročelnica Vesna Krnjaić u uvodu je iznijela da je Županijska skupština 2002. godine 

donijela Odluku o načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemija d.d. Kutina kojom je 

utvrđeno da će se 65% sredstava koje Petrokemija kao korisnik koncesije uplati u županijski 

proračun na ime koncesijske naknade koristiti za namjenske programe na području Grada 

Kutine, a na temelju programa kojeg utvrde Grad Kutina i Petrokemija d.d. Kutina, a obzirom 

da Županija kao jedinica regionalne samouprave usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi 

ravnomjernog razvoja gradova i općina na području Županije predlaže se donošenje Odluke o 

prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu 

plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja 

koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske 

naknade Petrokemije d.d. Kutina. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Nikolina Borić, Stjepan 

Markanović i Nikolina Pintar. 
 

Vijećnik Mijo Šepak nije glasovao o Prijedlogu Odluke jer je član Nadzornog odbora 

Petrokemije Kutina. 
 

Nakon toga je većinom glasova (23 za, 4 protiv, 4 suzdržana) donijeta Odluka o 

prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. 

Kutina. 
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TOČKA 7. 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na području 

Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu 
 

 Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da se s izmjenom Odluke o 

visini turističke pristojbe ide obzirom da su općine Dvor i Velika Ludina predložile iznose za 

turističke pristojbe u paušalnom iznosu koji je manji nego što je to utvrđeno Pravilnikom o 

najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe 

na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na 

području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na području 

Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv, 2 suzdržana) 

donijeta Odluka o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačko-

moslavačke županije za 2021. godinu. 

 

 

 

TOČKA 8. 
 

Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora 

Gradskih ljekarni Sisak 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da se predlaže donošenje 

navedene Odluke kako bi ljekarne koje su otišle u zakup mogle nastaviti obavljati djelatnost u 

sklopu novog organizacijskog oblika koji se naziva ordinacija, a da se mjesečni iznos 

zakupnine određuje umnoškom koeficijenta zakupnine i koeficijenta prihoda ljekarne na koji 

će se dodatno obračunati porez na dodanu vrijednost. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine 

poslovnih prostora Gradskih ljekarni Sisak. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih 

prostora Gradskih ljekarni Sisak. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora 

Gradskih ljekarni Sisak. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv, 2 suzdržana) 

donijeta je Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora Gradskih 

ljekarni Sisak. 
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TOČKA 9. 
 

Prijedlog Odluke kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini 
 

 Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da se u Proračunu Županije za 22 osnovne 

škole osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 31.110.345,00 kuna nužna za realizaciju 

nastavnog plana i programa osnovnoškolskog obrazovanja za osiguranje minimalnog 

financijskog standarda osnovnih škola.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (23 za, ništa protiv, 2 suzdržana) 

donijeta je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini. 

 

TOČKA 10. 
 

Prijedlog Odluke kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini 
 

 Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da je iznio da se u Proračunu Županije za 15 

srednjih škola i Učenički dom u Kutini osiguravaju sredstva u ukupnom iznosu od 

14.919.264,00 kuna nužna za realizaciju nastavnog plana i programa srednjoškolskog 

obrazovanja za osiguranje minimalnog financijskog standarda srednjih škola i Učeničkog 

doma u Kutini.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 

2020. godini. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 

2020. godini. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini. 
 

U raspravi je sudjelovala vijećnica Nikolina Borić. 
 

Nakon toga je većinom glasova (24 za, ništa protiv, 2 suzdržana) donijeta je Odluka o 

kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i 

učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2020. godini. 
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TOČKA 11. 
 

Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije u 2018. 

godini Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak - Prijedlog Zaključka o 

primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke 

županije u 2018. godini Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak 
 

 Privremena pročelnica Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da je Državni 

ured za reviziju nakon provedene revizije financijskih izvještaja i poslovanja Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu dao naloge i preporuke koji se odnose na financijske 

izvještaje i djelomično na jednostavnu nabavu, što je Županija i provela te dostavila 

Državnom uredu za reviziju što je učinjeno. 
  

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke 

županije u 2018. godini Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak - Prijedlog 

Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-

moslavačke županije u 2018. godini Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije u 

2018. godini Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak - Prijedlog Zaključka o 

primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke županije u 

2018. godini Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Karmela Gajdek, Nikolina Pintar i  

Igor Školneković. 
 

Nakon toga je većinom glasova (24 za, 2 protiv, 3 suzdržana) donijet Zaključak o  

primanju na znanje Izvješća o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačko-moslavačke 

županije u 2018. godini Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak. 

 
 

 

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić predložila je i dala na glasovanje 

prijedlog da se objedini uvodno izlaganje i rasprava za točke 12. do 21. dnevnog reda koje se 

odnose na prijenos imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u 

poslovne knjige škola, i to: Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani, Osnovne škole Zorke 

Sever Popovača, Osnovne škole Novska, Osnovne škole Rajić, Osnovne škole Ivan Goran 

Kovačić Gora, Osnovne školeGlina, Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko, Osnovne škole 

Gvozd i Gimnazije Sisak. 
 

Prijedlog da se objedini uvodno izlaganje i rasprava za točke 12. do 21. dnevnog reda 

koje se odnose na Prijedloge Odluka o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige škola, i to: Osnovne škole Josipa Kozarca 

Lipovljani, Osnovne škole Zorke Sever Popovača, Osnovne škole Novska, Osnovne škole Rajić, 

Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Gora, Osnovne školeGlina, Osnovne škole Vladimir Nazor 

Topusko, Osnovne škole Gvozd i Gimnazije Sisak prihvaćen je većinom glasova (26 za, ništa 

protiv, ništa suzdržanih).    
 

 

 

 Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da se navedenim Prijedlozima Odluka 

prenosi imovina koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke u poslovne knjige 

osnovnih škola i Gimnazije Sisak, a koju imovinu je Županija kroz investicijske projekte 

financirala vlastitim sredstvima i uz sufinanciranje po Programu održivog razvoja lokalne 

zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, kao što su: 
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rekonstrukcija i adaptacija školske kuhinje i blagovaonice, te energetska obnova u Osnovnoj 

školi Josipa Kozarca Lipovljani, izgradnja Osnovne škole Zorke Sever Popovača, energetska 

obnova Osnovne škole Novska, rekonstrukcija i adaptacija školske kuhinje u Osnovnoj školi 

Rajić, energetska obnova Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Gora, energetska obnova 

Osnovne škole Glina, energetska obnova Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko, energetska 

obnova Osnovne škole Gvozd i zamjena vanjske stolarije na zgradi Gimnazije Sisak. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedloge Odluka o prijenosu imovine koja se vodila u 

poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige škola, i to: Osnovne škole 

Josipa Kozarca Lipovljani, Osnovne škole Zorke Sever Popovača, Osnovne škole Novska, 

Osnovne škole Rajić, Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Gora, Osnovne školeGlina, Osnovne 

škole Vladimir Nazor Topusko, Osnovne škole Gvozd i Gimnazije Sisak. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedloge Odluka o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim 

knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige škola, i to: Osnovne škole Josipa 

Kozarca Lipovljani, Osnovne škole Zorke Sever Popovača, Osnovne škole Novska, Osnovne 

škole Rajić, Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Gora, Osnovne školeGlina, Osnovne škole 

Vladimir Nazor Topusko, Osnovne škole Gvozd i Gimnazije Sisak. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedloge Odluka o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-

moslavačke županije u poslovne knjige škola, i to: Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani, 

Osnovne škole Zorke Sever Popovača, Osnovne škole Novska, Osnovne škole Rajić, Osnovne 

škole Ivan Goran Kovačić Gora, Osnovne škole Glina, Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko, 

Osnovne škole Gvozd i Gimnazije Sisak. 
 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Stjepan Markanović. 
 

Nakon toga se pristupilo glasovanju po točkama dnevnog reda. 
 

TOČKA 12. 
 

Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Josipa Kozarca 

Lipovljani (rekonstrukcija i adaptacija školske kuhinje) 
 

Većinom glasova (27 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o prijenosu 

imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u poslovne 

knjige Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani (rekonstrukcija i adaptacija školske 

kuhinje). 
 

TOČKA 13. 
 

Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Josipa Kozarca 

Lipovljani (energetska obnova) 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o 

prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u 

poslovne knjige Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani (energetska obnova). 
 
 

TOČKA 14. 
 

Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Zorke Sever Popovača 
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Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o 

prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u 

poslovne knjige Osnovne škole Zorke Sever Popovača. 

 

TOČKA 15. 
 

Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Novska 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o 

prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u 

poslovne knjige Osnovne škole Novska. 

 
 

TOČKA 16. 
 

Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Rajić 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o 

prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u 

poslovne knjige Osnovne škole Rajić. 
 

TOČKA 17. 
 

Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Ivan Goran Kovačić 

Gora. 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o 

prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u 

poslovne knjige Osnovne škole Ivan Goran Kovačić Gora. 
 

TOČKA 18. 
 

Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Glina 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o 

prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u 

poslovne knjige Osnovne škole Glina. 
 

TOČKA 19. 
 

Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o 

prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u 

poslovne knjige Osnovne škole Vladimir Nazor Topusko. 
 

TOČKA 20. 
 

Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Osnovne škole Gvozd 
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Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o 

prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u 

poslovne knjige Osnovne škole Gvozd. 
 

TOČKA 21. 
 

Prijedlog Odluke o prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama 

Sisačko-moslavačke županije u poslovne knjige Gimnazije Sisak 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o 

prijenosu imovine koja se vodila u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke županije u 

poslovne knjige Gimnazije Sisak. 
 

TOČKA 22. 
 

Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 

2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za 

nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu 
 

 Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da je za školsku godinu 2018./2019. 

dodijeljeno je 17 nagrada u iznosu od 5.000,00 kuna i to jedna nagrada je dodijeljena iz 

društveno-humanističkog područja, deset nagrada iz prirodoslovno-matematičkog područja, 

tri nagrade iz glazbeno-umjetničkog područja i jedna nagrada iz područja sporta. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-

moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 

2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu 

djecu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. 
 

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

donijet je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu 

Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. 
 

TOČKA 23. 
 

Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 

2019. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu 

Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2019. godini 

  

Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da je Povjerenstvo dužno je 

jedanput godišnje podnijeti svoje Izvješće o radu za prethodnu godinu, te se po prihvaćanju na 

Županijskoj skupštini dostavlja Ministarstvu zdravstva i Hrvatskom zavodu za javno 

zdravstvo. Također je iznijela da se u Izvješću vidi broj članova Povjerenstva, koliko je bilo 

održano sjednica, koliko je sredstava billo odobreno odnosno utrošeno na uslugu 

mrtvozorstva, te koliko je bilo mrtvozorstava i broja obdukcija.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom 

mrtvozornika u 2019. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu 

Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2019. godini. 
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Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2019. 

godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor 

nad radom mrtvozornika u 2019. godini. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Petar Ćosić i Igor Školnekvić. 
 

Nakon toga je većinom glasova (27 za, ništa protiv, 3 suzdržana) donijet Zaključak o 

prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika 

u 2019. godini. 
 

TOČKA 24. 
 

Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu
  

Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da je Povjerenstvo za zaštitu 

prava pacijenata u 2019. godini održalo šest sjednica na kojima su razmatrane dvije pritužbe. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 

Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za 

zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. 
 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Petar Ćosić. 
 

Nakon toga je većinom glasova (26 za, 2 protiv, 1 suzdržan) donijet Zaključak o 

prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-

moslavačke županije za 2019. godinu. 
 

TOČKA 25. 
 

Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-

moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu 
  

Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da je Povjerenstvo u 2019. 

godini održalo osam sjednica i da je na zahtjev čelnika jedinica lokalnih samouprava župan 

proglasio 16 prirodnih nepogoda, a da konačna šteta od prirodnih nepogoda u 2019. godini 

iznosi 50.183.834,77 kuna. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
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Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 

2019. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-

moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2019. 

godinu. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv, 3 suzdržana) donijet 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih 

nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. 
 

TOČKA 26. 
 

Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku 
 

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

za suce porotnike Općinskog suda u Sisku imenuju: Dubravka Vergaš, Zvonko Dragaš, Ivan 

Sever, Radojka Vuksanović, Blanka Bukovec, Silvana Tome, Nada Smolčić, Nikolina 

Šestanović, Ivana Čandić, Milan Ristić, Božica Grgac, Božica Leđević i Anđelka Lukšić. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog 

suda u Sisku. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (30 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeto Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku. 
 

TOČKA 27. 
 

Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u 

Sisku 

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

za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Sisku imenuju: Jelena Agarević Pranić, 

Svjetlana Štrk, Jasna Dimić, Božena Krička i Alen Vukelić. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež  

Općinskog suda u Sisku. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (30 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeto Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku. 
 

  Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 15,07  

sati. 
 
 

KLASA: 021-01/17-01/09 

URBROJ: 2176/01-01-20-34 
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