
Z A P I S N I K 
 

s 22. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 25. studenoga 

2020. godine u Sisku, u dvorani Hotela Panonija, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s 

početkom u 10,00 sati. 
 

Nazočni vijećnici: Alija Avdić, Đurđa Bobinac, Nikolina Borić, Milan Brigljević, 

Vladimir Čavrak, Emil Franjević, Dario Hegel, Adelina Ivković, Branko Jovičić, Dražen 

Juranović, Mladen Korečić, Sanja Kozarić, 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, Petar Ćosić, Karmela Gajdek, Anđelko Hrupački, 

Šaban Kadrić, Mijo Latin, Vlado Lovreković, 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 - 

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 – 

pročelnik Službe za unutarnju reviziju, Inoslav Brkić - ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo 

Sisačko-moslavačke županije, Marina Kovač - ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice 

„Dr.Ivan Barbot“ Popovača, Ankica Grubišić - ravnateljica Doma zdravlja Sisak, Sanja 

Habek - ravnateljica Doma zdravlja Kutina, Zdenko Matijašec - ravnatelj Doma zdravlja 

Petrinja, Ružica Čakširan – ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Magdalena 

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

ravnateljica Doma za starije osobe Glina, Jadranka Bertović - ravnateljica Doma za psihički 

bolesne odrasle osobe Petrinja, Darko Srbljanin - ravnatelj Gradskih ljekarni Sisak, Ingrid 

Padjen-Đurić - direktorica Ureda Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije, Stipo 

Šapina – ravnatelj Županijske uprave za ceste 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, Domagoj Orlić – ravnatelj Zavoda za prostorno 

uređenje Sisačko-moslavačke županije, Nikolina Rokić – direktorica Destinacijskog 

menadžmenta „Zrin“ d.o.o., te predstavnici sredstava javnog priopćavanja: Radio Quirinus i 

Radio Banovina. 
 

Sjednicom je predsjedavala predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić. 
 

Sjednici Županijske skupštine je od 42 vijećnika bilo nazočno 38 vijećnika. 
 

 Zapisnik s 21. sjednice održane 16. listopada 2020. godine prihvaćen je većinom 

glasova (24 za, ništa protiv). 
 

 Zatim je uslijedilo utvrđivanje dnevnog reda. 
 

Vijećnik Milan Brigljević predložio je da se u dnevni red unese točka: Izvješće vezano 

za stanje s epidemijom bolesti Covid19 u Sisačko-moslavačkoj županiji. 
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 Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje prijedlog da se u dnevni red 

uvrsti točka: Izvješće vezano za stanje s epidemijom bolesti Covid19 u Sisačko-moslavačkoj 

županiji. 
 

Prijedlog da se u dnevni red uvrsti točka: Izvješće vezano za stanje Covida19 u 

Sisačko-moslavačkoj županiji nije prihvaćen većinom glasova (1 za, 24 protiv).  
 

Nakon toga većinom glasova (24 za, 1 protiv) prihvaćen je sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-                     

  moslavačke županije za 2020. godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-    

  moslavačke županije za 2020. godinu, 

           - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u športu Sisačko-  

             moslavačke županije za 2020. godinu, 

           - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sufinanciranju  

             predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

           - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi   

             Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

2. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcije za    

2022. i 2023. godinu, 

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

              2021. godinu, 

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

              2021. godinu, 

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

         2021. godinu, 

            - Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke  

               županije za 2021. godinu, 

            - Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za                        

               2021. godinu, 

            - Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije   

               za 2021. godinu, 

            - Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke  

               županije za   2021. godinu, 

            - Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske  

               gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2021. godinu, 

 Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

  3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. 

godinu, 

 Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

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

moslavačke   županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. 

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

županije za 2020. godinu, 

 Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
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  5. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu - Prijedlog Zaključka o 

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

moslavačke županije za 2021. godinu i projekciju plana za 2022. i 2023. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

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

području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju 

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

cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

  7. Prijedlog Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Sisačko-moslavačke   

županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

  8. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Sisačko-moslavačke županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

  9. Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i ostalih prihoda 

proračunskih korisnika, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

      10. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

11. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2019. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 12. Prijedlog Odluke o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2020. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 13. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede 

u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 14. Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma i Sisačko-

moslavačkoj županiji tijekom 2021. godine, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 15. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u 

Sisačko-moslavačkoj županiji, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 16. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje 2015.-2020. godine, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 17. Prijedlog Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja 

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

području Sisačko-moslavačke županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje zdravstvene njege u kući u 

novom prostoru Ustanovi za zdravstvenu njegu „Sestra Zlata“, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

19. Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

20. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb, 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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21. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/ica Savjeta za socijalnu 

skrb Sisačko-moslavačke županije, 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 22. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu 

Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. 

godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

23. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku. 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT. 
 

Vijećnik Milan Brigljević upitao je župana što namjerava poduzeti kako se ne bi 

dogodila vrlo izgledna zdravstvena katastrofa. Istaknuo je da cijelu situaciju znatno otežavaju 

i dugovi prema domovima zdravlja kao i problemi sa zaštitnom opremom i popunjavanjem 

mreže javnog zdravstva. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da se ne slaže sa konstatacijom da je u zdravstvenom 

sustavu katastrofalno stanje. Istaknuo je da se od početka epidemije bolesti COVID-19 

kvalitetno vodi briga o stanovništvu, te se zahvalio svim članovima Stožera koji kvalitetno 

rade na sprječavanju širenja epidemije. Također je iznio niz mjera kojima će se pokušati 

poboljšati situacija, kao što su dobivanje novih respiratora, dogovor sa KB Dubrava oko 

smještanja hitnih slučajeva, ako bude potrebno uvest će se i radna obaveza za liječnike opće 

medicine do 60 godina za njegovanje pacijenata, osiguranje karantenskih mjesta u jedinicama 

lokalne samouprave gdje će se moći smjestiti određeni broj bolesnika. Što se tiče financijske 

situacije u zdravstvu odgovorio je da ima određenih dugovanja, ali da ni jedna institucija nije 

stala s radom i nije bilo problema s isporukom lijekova. 
 

Zamjenik župana Roman Rosavec i načelnik Županijskog stožera civilne zaštite dodao 

je da svakodnevno imaju kontakte sa svim institucijama na području Županije koje su u 

potrebi za zaštitnom opremom kao što su maske, dezinficijska sredstva, nazuvci, zaštitni 

ogrtači i ostalo. 
 

Vijećnik Ivan Pernar je zatražio župana da još nešto iznese ako ima oko epidemije, te 

da kaže nešto o pokrenutoj humanitarnoj akciji prikupljanja sredstava za Dječji dom u Vrbini. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da u ovoj situaciji sa epidemijom cijeli sustav dobro 

funkcionira, da su od 36 osnovnih i srednjih škola 6 škola prešle na online nastavu i da je 

preporuka Ministarstva obrazovanja da se pokuša koliko je god to moguće da se nastava  

održava u školama. Na upit o humanitarnoj akciji za Dječji dom u Vrbini koji je u državnom 

vlasništvu, odgovorio je da su zbog loših smještajnih kapaciteta, sanitarnih čvorova i opreme 

u Domu, odlučili pokrenuti humanitarnu akciju za uređenje Doma pod nazivom „Naša ljubav 

za njihova srca“. Istaknuo je da je inicijativa podržana od fizičkih osoba, lokalnih 

samouprava, škola, te da je prikupljeno 115.000,00 kuna. 
 

Vijećnica Nikolina Borić upitala je župana u kojoj je fazi izgradnja željezničke pruge 

Dugo Selo – Novska i što je poduzeo kako bi se projekt završio. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da projekt željezničke pruge Dugo Selo – Novska vode 

Hrvatske željeznice i da, koliko on zna, ima poteškoća u rješavanju vlasničkih odnosa na 

određenim parcelama. Kako je vijećnica zatražila konkretniji odgovore župan je rekao da će 

se zatražiti odgovor od Hrvatskih željeznica. 
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Predsjednica Ivanka Roksandić je prije postavljanja pitanja vijećnika Daria Hegela 

obavijestila vijećnike da je vijećnik Dario Hegel prestao biti član Hrvatske stranke prava 

Dr.Ante Starčević i da je pristupio Hrvatskoj stranci prava, a kao vijećnik u Županijskoj 

skupštini bit će pri Klubu vijećnika Hrvatske demokratske zajednice i ostalih koalicijskih 

stranaka. 
 

Dario Hegel upitao je župana hoće li se zbog sprječavanja epidemije bolesti Covid-19 

doći do zatvaranja ugostiteljskih objekata ili će se još postrožiti mjere. Također je upitao da li 

će Županija i u idućoj godini s jedinicama lokalne samouprave nastaviti sufinancirati obnovu 

cesta po modelu 50%-50%, misleći prvenstveno na cestu u Vidrenjaku.  
 

Župan Ivo Žinić je na upit o zatvaranju ugostiteljskih objekata zbog epidemije 

odgovorio da ovog trena ne zna koje će točno mjere na sjednici Vlade sa županima biti 

donijete, ali zna da Vlada priprema set mjera za pomoć u gospodarstvu, pa tako i 

ugostiteljima. Na upit o obnovi županijskih cesta odgovorio je da će se i u idućoj godini 

sufinanciranjem nastaviti sa izgradnjom i obnovom županijskih cesta. 
 

Dubravka Medved upitala je župana, obzirom da je nedavno obišao radove na 

izgradnji igrališta u sklopu Osnovne škole u Topuskom, koliko je u ovoj godini uloženo u 

izgradnju školskih igrališta i obnovu škola na području Sisačko-moslavačke županije. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da se u sklopu Osnovne škole u Topuskom obnavlja   

školsko igralište koje će uz Osnovnu školu koristiti i Srednja škola i Dječji vrtić u Topuskom, 

te da je ukupna vrijednost tog projekta 1.400.000,00 kuna. Istaknuo je da je u protekloj godini 

završeno igralište kod Gimnazije Sisak, a u ovoj godini se za energetsku obnovu školskih 

objekata uložilo za Osnovnu školu u Sunji 4,7 milijuna kuna, Osnovnu školu Dragutina 

Tadijanovića u Petrinji 5,4 milijuna kuna, Područnu školu  Gračenica 2,1 milijun kuna, 

Gornja Gračenica 2 milijuna kuna, Voloder 1,7 milijun kuna, Područna šola Stari Grabovac 

800 tisuća kuna, Bročice 839 tisuća kuna, Područna škola Brestače 726 tisuća kuna, zgrada za 

učenike s teškoćama u razvoju Osnovne škole Novska 500 tisuća kuna, Srednja škola 

Topusko 7,8 milijuna kuna, te 3 milijuna kuna za uređenje sanitarnih čvorova, školskih 

kuhinja, nabavku opreme, namještaja i drugog za osnovne i srednje škole kojima je Županija  

osnivač. 

 

Aktualni sat završio je u 11,05 sati. 

 

Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku od 15 minuta. 
 

 

TOČKA 1. 
  

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-             

   moslavačke županije za 2020. godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke 

   županije za 2020. godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Sisačko-moslavačke 

   županije za 2020. godinu, 

       - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sufinanciranju  

         predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  

   Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu 
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 Privremena pročelnica Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da je osnovni 

razlog zbog kojeg se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Proračuna usklađivanje 

decentraliziranih  funkcija i kratkoročnog zaduženja koje se proteže kroz dvije proračunske 

godine. Istaknula je da su ukupni prihodi i primici kao i ukupni rashodi i izdaci povećani sa 

1.279.069.860,74 kuna na 1.347.027.910,17 kuna. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise, 

Odbor za financije i proračun, Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša, Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog 

rata dali pozitivno mišljenje na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za 2020. godinu, te na Prijedloge Odluka o izmjenama Programa javnih potreba za 

2020. godinu u školstvu, kulturi, sportu, sufinanciranju predškolskog odgoja i        socijalnoj 

skrbi. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijete su III. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu, te 

- Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke     

  županije za 2020. godinu, 

- Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke  

   županije za 2020. godinu, 

    - Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Sisačko-moslavačke  

         županije za 2020. godinu, 

      - Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sufinanciranju  

         predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

      - Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko- 

   moslavačke županije za 2020. godinu. 

 

TOČKA 2. 
  

Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcije za    

2022. i 2023. godinu, 

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

  2021. godinu, 

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

  2021. godinu, 

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

  2021. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke  

  županije za 2021. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za                        

  2021. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije   

  za 2021. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke  

  županije za   2021. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske  

   gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2021. godinu,  

 

 

            Župan Ivo Žinić u uvodu je uz projekciju iznio da je Proračun za 2021. godinu 

planiran u iznosu od 1.298.057.574,69 kuna i da se sastoji od vlastitih i namjenskih prihoda 

proračunskih korisnika u iznosu od 879,4 milijuna kuna i prihoda i primitaka proračuna 
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Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 418,7 milijuna kuna, a da su ukupni rashodi i izdaci  

planirani u iznosu od 1.298.057.574,69 kuna, a sastoje se od rashoda poslovanja, rashoda za 

nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. Istaknuo je 

da su rashodi za zaposlene u upravnim tijelima, rashodi za plaće za povećani zdravstveni 

standard i rashodi za zaposlene za sve proračunske korisnike planirani u iznosu od 672,6 

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

planirani u iznosu od 299,4 milijuna kuna, financijski rashodi u iznosu od 5,7 milijuna kuna, a 

subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima za poticanje razvoja 

poduzetništva i razvoja poljoprivrede su planirane u iznosu od 9,4 milijuna kuna. 
            

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise, 

Odbor za financije i proračun, Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša, Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog 

rata dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. 

godinu i projekcije za 2022. i 2023. godinu, te na Prijedloge Programa javnih potreba za 2021. 

godinu u školstvu, kulturi, sportu, tehničkoj kulturi, sufinanciranju predškolskog odgoja, 

zdravstvu, socijalnoj skrbi i za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja, Stanice Novska. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Mirjana Oluić-Voloder, Emil Franjević i Ivan 

Nekvapil. 
 

Nakon toga većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijet je 

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcije za 2022. i 2023. 

godinu, te  

           - Program javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2021.  

              godinu, 

- Program javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2021.  

   godinu, 

- Program javnih potreba u sportu Sisačko-moslavačke županije za  

   2021. godinu, 

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

  2021. godinu, 

- Program javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2021. godinu, 

- Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2021. 

  godinu, 

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

  2021. godinu, 

- Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske  

  službe spašavanja, Stanice Novska za 2021. godinu. 

 

TOČKA 3. 
 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. 

godinu 
 

Privremena pročelnica Marijana Klobučar Bobetko 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 župana, te ukupna godišnja obveza za otplate kredita, dana jamstva i 

suglasnosti sukladno ostvarenim prihodima. 
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           Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i  

Odbor za financije i proračun dali pozitivno mišljenje na Prijedlog  Odluke o izvršavanju 

Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. 

godinu. 
 

 

TOČKA 4. 
 

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

moslavačke   županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. 

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

županije za 2020. godinu 
 

           Ravnatelj Stipo Šapina u uvodu je iznio da se s Izmjenama i dopunama Financijskog 

plana ide zbog smanjenja prihoda od Ministarstva mora, prometa i infrastrukture i Hrvatskih 

cesta, te smanjenja planiranih prihoda od gradova i općina u ukupnom iznosu od 6.893.175,00 

kuna. 
 

           Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,  

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj dali pozitivno mišljenje na I. 

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

županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune 

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

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijet je Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. 

 

TOČKA 5. 
 

Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Ssačko-moslavačke 

županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu - Prijedlog Zaključka o 

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

moslavačke županije za 2021. godinu i projekciju plana za 2022. i 2023. godinu 
 

           Ravnatelj Stipo Šapina u uvodu je iznio da se ukupno planirani prihodi u iznosu od  

64.900.000,00 kuna sastoje se od prihoda od registracije motornih vozila, prihoda iz 

Ministarstva mora, prometa, infrastrukture, prihoda od Hrvatskih cesta, prihoda od gradova i 

općina, od naknade za izvanredni prijevoz, naknade za korištenje cestovnog zemljišta, 

naknade za osnivanje prava služnosti, naknade za izvanredni prijevoz, te viška prihoda koji se 

planira prenijeti u iduću godinu, a da se rashodi planiraju za građenje i izvanredno održavanje 

cesta u iznosu od 34,5 milijuna kuna, za redovno održavanje 18 milijuna kuna, za materijalne 

rashode poslovanja 2,5 milijuna kuna, rashod za naknadu za vodu, vodni doprinos, naknadu 

Gradu Sisku je ukupno 3 milijuna kuna, a za kredite i kamate je planirano 3 milijuna kuna.  
 

           Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,  

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj dali pozitivno mišljenje na 

Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 

2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju 

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

županije za 2021. godinu i projekciju plana za 2022. i 2023. godinu.  
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           Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijet je Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske 

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

i 2023. godinu. 

 

TOČKA 6. 

 

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

području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju 

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

lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu 
 

           Ravnatelj Stipo Šapina u uvodu je iznio da se predloženim Planom sredstva u iznosu 

od 18 milijuna kuna predviđaju za redovno održavanje cesta, 6 milijuna kuna za građenje 

prometnica, 28,5 milijuna kuna uz sufinanciranje gradova i općina po modelu 50%-50% za 

izvanredno održavanje kao i obnovu oštećenih kolnika, a sredstva u iznosu od 1 milijun kuna 

za izradu projektne dokumentacije, ispitivanje i tehnološki nadzor te za geodetske usluge i 

upis cesta. Napomenuo je da je Plan postavljen na bazi prihoda koja su osigurana i na bazi 

prihoda od registracije motornih vozila. 
 

           Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,  

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj dali pozitivno mišljenje na 

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

Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog 

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

području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.  
 

           Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijet je Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Plana građenja, održavanja i 

zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. 

godinu. 

 

TOČKA 7. 

  

Prijedlog Plana mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Sisačko-moslavačke   

županije 

 

Privremena pročelnica Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da se Plan mjera 

za pokriće manjka i smanjenje obveza donosi kako bi se sanirao manjak na kraju godine kroz 

nekoliko proračunskih godina. Istaknula je da je napravljena detaljna analiza i plan sa svim 

mjerama, aktivnostima i rokovima kako bi se manjak sanirao kroz četiri proračunske godine. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i  

Odbor za financije i proračun dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Plana mjera za pokriće 

manjka i smanjenje obveza Sisačko-moslavačke   županije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijet 

je Plan mjera za pokriće manjka i smanjenje obveza Sisačko-moslavačke   županije. 
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TOČKA 8. 

  

Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Sisačko-moslavačke županije 
 

Privremena pročelnica Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da Županija radi 

pokrića manjka planira podignuti kratkoročni kredit u iznosu od 25 milijuna kuna s rokom 

otplate od 11 mjeseci. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i  

Odbor za financije i proračun dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o kratkoročnom 

zaduženju Sisačko-moslavačke županije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta 

je Odluka o kratkoročnom zaduženju Sisačko-moslavačke županije. 

 

 

TOČKA 9. 

  

Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i ostalih prihoda 

proračunskih korisnika 

 

Privremena pročelnica Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da se ovom 

Odlukom utvrđuju mjerila i način korištenja vlastitih prihoda te način izvješćivanja o vlastitim 

prihodima koje ostvare proračunski korisnici čiji je osnivač Županija. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i  

Odbor za financije i proračun dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o mjerilima i načinu 

korištenja vlastitih i ostalih prihoda proračunskih korisnika. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta 

je Odluka o mjerilima i načinu korištenja vlastitih i ostalih prihoda proračunskih 

korisnika. 

 

TOČKA 10. 

  

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu 
 

Pročelnica Vesna Krnjaić u uvodu je iznijela da se za financiranje političkih stranaka 

koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2021. 

godinu osiguravaju sredstva u iznosu od 310.000,00 kuna. Istaknula je da se navedena sredstva 

raspoređuju na način da se za svakog vijećnika utvrđuje jednak iznos sredstava tako da 

pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva ovisno o broju vijećnika koje imaju u 

Županijskoj skupštini. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i  

Odbor za financije i proračun dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o raspoređivanju 

sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini 

Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta 

je Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju 

vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. 
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TOČKA 11. 
  

Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2019. godinu 
 

Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da je na javni poziv za 

poticanje razvoja poljoprivrede zaprimljeno 806 zahtjeva, te da je Stručno povjerenstvo na 

temelju obrade i provjere svih zahtjeva utvrdilo da pravo na potporu ostvaruje 779 korisnika s 

ukupnim iznosom potpora od 2.577.497,00 kuna.  
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,  

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj dali pozitivno mišljenje na Prijedlog 

Odluke o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji 

za 2019. godinu. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta 

je Odluka o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj 

županiji za 2019. godinu. 
 

TOČKA 12. 
  

Prijedlog Odluke o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2020. godinu 
 

Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da se donošenjem Plana 

poticanja razvoja poljoprivrede nastavlja s ulaganjem u razvoj poljoprivredne proizvodnje kroz 

poticajne mjere kojima se nastoji pojačati konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača 

te pomoći novim poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje. Istaknuo je 

da Plan sadrži ukupno pet mjera sa 21 podmjerom za što je planirano ukupno 2.840.000,00 kuna. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,  

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj dali pozitivno mišljenje na Prijedlog 

Odluke o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 

2020. godinu. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta 

je Odluka o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj 

županiji za 2020. godinu. 
 

TOČKA 13. 
  

Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u 

Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu 
 

Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da će u razdoblju od 1. prosinca 

2020. do 28. veljače 2021. godine biti otvoren Javni poziv za zaprimanje zahtjeva za poticaje u 

poljoprivredi za 2020. godinu. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,  

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj dali pozitivno mišljenje na Prijedlog 

Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2020. godinu. 
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Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta 

je Odluka o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2020. godinu. 
 

TOČKA 14. 

  

Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma i Sisačko-

moslavačkoj županiji tijekom 2021. godine 
 

Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da Operativni plan za2021.  

godinu sadrži 13 direktnih i indirektnih vrsta poticaja za malo gospodarstvo i turizam s 

ukupnim iznosom poticajnih sredstava od 13.371.000,00 kuna od čega je 6,5 milijuna kuna 

namijenjeno za pripremu projektne dokumentacije za cijeli niz razvojnih projekata. Istaknuo 

je da je cilj mjera Operativnog  plana sačuvati opstanak najugroženijih poduzetnika i obrtnika 

kroz nastavak projekta Poduzetnički krediti, zatim kroz projekt hamag bicro kredite kojim se  

subvencioniraju kamate za ublažavanje negativnih efekata Corona krize. Također se nastavlja 

i s poticajnim mjerama za tradicijske umjetničke obrte, poticanje start upova u gaming 

industriji, kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i drugo.   
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,  

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj dali pozitivno mišljenje na Prijedlog 

Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma i Sisačko-moslavačkoj županiji 

tijekom 2021. godine. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijet 

je Operativni plan poticanja malog gospodarstva i turizma i Sisačko-moslavačkoj 

županiji tijekom 2021. godine. 
 

TOČKA 15. 

  

Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u 

Sisačko-moslavačkoj županiji 
 

Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da je temeljem odredbi Zakona 

o turističkoj pristojbi donijet Pravilnik o najnižem i najvišem iznosu turističke pristojbe, a da 

županije kao jedinice lokalne samouprave, uz pribavljeno mišljenje turističkih zajednica, donose 

Odluku o visini turističke pristojbe za svoje područje. Napomenuo je da Grad Glina, te općine 

Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari, Gvozd i Majur nemaju Turističke zajednice i nisu dali svoje 

prijedloge za iznos turističke pristojbe, za to područje predlaže se najniži iznos turističke 

pristojbe za cjelogodišnje razdoblje. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,  

Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj dali pozitivno mišljenje na Prijedlog 

Odluke o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj 

županiji. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta 

je Odluka o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u Sisačko-

moslavačkoj županiji. 
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TOČKA 16. 
  

Prijedlog Odluke o produljenju važenja Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje 2015.-2020. godine 
 

Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da je Županijska skupština na 20. 

sjednici donijela  Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja socijalnih usluga za 

razdoblje od 2021. do 2027. godine, a obzirom da se zbog trajanja epidemioloških mjera nisu 

mogli održati svi potrebni sastanci Radne skupine za izradu navedenog Plana, predlaže se  

produljenje važenja Plana razvoja socijalnu usluga za razdoblje od 2015. do 2020. do kraja, 

2021. godine. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i   

Odbor za društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o produljenju 

važenja Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2015.-

2020. godine. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta 

je Odluka o produljenju važenja Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje 2015.-2020. godine. 

 

TOČKA 17. 
 

Prijedlog Zaključka o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja 

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

području Sisačko-moslavačke županije 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da je Ministarstvu zdravstva 

dostavljen prijedlog potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika i njegove 

izmjene i dopune, te je Ministarstvo zdravstva zatražilo da se zbog velikog broja različitih 

specijalizacija u zdravstvenim ustanovama objedine potrebe specijalističkog usavršavanja 

zdravstvenih radnika. U tom smislu ide s novim Prijedlogom potreba, a stavljaju se izvan 

snage Zaključci o prijedlogu potreba donijeti na 14. i 21. sjednici Županijske skupštine. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i 

Odbor za društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Zaključka o prijedlogu 

potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine u 

zdravstvenim ustanovama na području Sisačko-moslavačke županije.  
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijet je Zaključak o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih 

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

Sisačko-moslavačke županije.  

 

TOČKA 18. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje zdravstvene njege u kući u 

novom prostoru Ustanovi za zdravstvenu njegu „Sestra Zlata“ 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da je Zakonom o zdravstvenoj 

zaštiti i Mrežom javne zdravstvene zaštite, zdravstvenim radnicima koji obavljanje privatne 

prakse namjeravaju premjestiti na novu adresu, potrebno dati suglasnost. Istaknula je da 

Ustanova za zdravstvenu njegu „Sestra Zlata“ u Petrinji seli s jedne adrese na drugu i da nema 

zapreke za davanje suglasnosti za obavljanje zdravstvene njege u kući u novom prostoru. 



 14 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i 

Odbor za društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o davanju 

suglasnosti za obavljanje zdravstvene njege u kući u novom prostoru Ustanovi za zdravstvenu 

njegu „Sestra Zlata“.  
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje zdravstvene njege u kući u novom 

prostoru Ustanovi za zdravstvenu njegu „Sestra Zlata“.  

 

TOČKA 19. 
 

Prijedlog Odluke o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke 

županije 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da Savjet za socijalnu skrb 

osniva predstavničko tijelo jedinice područne (regionalne) samouprave i Odlukom se utvrđuje 

sastav, broj članova i opis poslova koje Savjet obavlja. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i 

Odbor za društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o osnivanju 

Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije.  
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o osnivanju Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije.  

 

TOČKA 20. 
 

 Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o 

razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za socijalnu 

skrb. 
 

Većinom glasova, bez rasprave (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeto je 

Rješenje o razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb. 

 

TOČKA 21. 
 

  Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/ica Savjeta za socijalnu 

skrb Sisačko-moslavačke županije 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o 

imenovanju predsjednice i članova/ica Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke 

županije. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednice i članova/ica 

Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije. 
 

Većinom glasova, bez rasprave (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeto je 

Rješenje o imenovanju predsjednice i članova/ica Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-

moslavačke županije. 
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TOČKA 22. 
 

 Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za 

provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj 

županiji za 2020. godinu 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Rješenja o 

imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje 

razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2020. godinu. 
 

Većinom glasova, bez rasprave (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeto je  

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva 

za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu. 

 
 

TOČKA 23. 
 

 Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u 

Sisku 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Rješenja o 

razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež 

Općinskog suda u Sisku. 
 

Većinom glasova, bez rasprave (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeto je  

Rješenje o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku. 

 
 

  Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 13,30  

sati. 
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