ZAPISNIK
s 23. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 25. veljače 2021.
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, Dalibor Bišćan, Đurđa Bobinac, Milan Brigljević,
Petar Ćosić, Emil Franjević, Dario Hegel, Adelina Ivković, Branko Jovičić, Dražen Juranović,
Šaban Kadrić, Mladen Korečić, Sanja Kozarić, Mijo Latin, Joco Marković, Dubravka
Medved, Ivan Nekvapil, Dubravko Obadić, Gordana Olah, Mirjana Oluić-Voloder, Željko
Pačarek, Ivica Pernar, Tihomir Posavec, Ivanka Roksandić, Anita Sinjeri-Ibrišević, Davor
Smuđ, Mijo Šepak, Josip Takač i Milivoj Tičarić.
Nenazočni vijećnici: Nikolina Borić, Mario Božurić, Vladimir Čavrak, Karmela
Gajdek, Anđelko Hrupački, Vlado Lovreković, Zlatko Medved, Ivica Pandža, Nikolina Pintar,
Đuro Rodić, Igor Školneković, Slavko Tepavac i Zdenko Vahovec.
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, Sanja Habek - ravnateljica Doma zdravlja Kutina, Zdenko
Matijašec - ravnatelj Doma zdravlja 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 Sisačkomoslavačke županije, Domagoj Orlić – ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Sisačkomoslavačke županije, 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 29 vijećnika.
Predsjedavajući Mandatnog povjerenstva Tihomir Posavec podnio je izvješća
Mandatnog povjerenstva:
Izvješće
Sukladno članku 79. stavak 7. i 8. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“,
broj 144/12, 121/16, 98/19, 42/20 i 144/20), vijećnik Županijske skupštine Miljenko Žamarija
izabran s Kandidacijske liste - Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatska stranka prava dr.
Ante Starčević, Hrvatska socijalno-liberalna stranka, Hrvatska konzervativna stranka,
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Hrvatska stranka umirovljenika, Demokratska stranka umirovljenika, Stranka bošnjaka
hrvatske, podnio je dana 11. siječnja 2021. godine pisani zahtjev za mirovanje mandata iz
osobnih razloga, te mu od dana 12. siječnja 2021. godine počinje teći mirovanje mandata
vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.
Sukladno članku 81. stavak 3. navedenog Zakona, dužnost vijećnice počinje obnašati
Gordana Olah, s Kandidacijske liste Hrvatska demokratska zajednica, Hrvatska stranka prava
dr. Ante Starčević, Hrvatska socijalno-liberalna stranka, Hrvatska konzervativna stranka,
Hrvatska stranka umirovljenika, Demokratska stranka umirovljenika, Stranka bošnjaka
hrvatske, zamjenica vijećnika kojem mandat miruje.
Izvješće
Sukladno članku 80. stavak 1. točka 1. Zakona o lokalnim izborima («Narodne
novine», broj 144/12, 121/16, 98/18, 42/20 i 144/20), vijećnik Županijske skupštine Stjepan
Markanović, podnio je pisanu ostavku dana 11. prosinca 2020. godine te mu je s tim danom
prestao mandat vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.
Sukladno članku 81. stavak 3. navedenog Zakona, dužnost vijećnika počinje obnašati
Dalibor Bišćan, član Hrvatske demokratske zajednice - HDZ, zamjenik vijećnika kojemu je
prestao mandat.
Nakon toga su pojedinačno vijećnica Gordana Olah i vijećnik Dalibor Bišćan
prisegnuli i potpisali tekst prisege.
Zapisnik sa 22. sjednice Županijske skupštine održane 25. studenoga 2020. godine
usvojen je većinom glasova (29 glasova za i ništa glasova protiv).
Zatim je uslijedilo utvrđivanje dnevnog reda.
Župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić predložio je da se u dnevni red unese
točka: Informacija o stanju na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke županije.
Vijećnik Mijo Latin predložio je da se u dnevni red unese točka: Prijedlog Odluke o
besplatnom korištenju usluga Razvojne agencije SI-MO-RA vezano uz poljoprivredna
gospodarstva.
Vezano za prijedlog Mije Latina župan je informirao vijećnike da Razvojna agencija
SI-MO-RA već pruža besplatno usluge koje se odnose na poljoprivredna gospodarstva.
Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje prijedlog da se u dnevni red
uvrsti točka: Informacija o stanju na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke
županije.
Prijedlog da se u dnevni red uvrsti točka: Informacija o stanju na potresom pogođenim
područjima Sisačko-moslavačke županije prihvaćen je većinom glasova (29 za).
Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje prijedlog da se u dnevni red
uvrsti točka: Prijedlog Odluke o besplatnom korištenju usluga Razvojne agencije SI-MO-RA
vezano uz poljoprivredna gospodarstva.
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Prijedlog da se u dnevni red uvrsti točka: Prijedlog Odluke o besplatnom korištenju
usluga Razvojne agencije SI-MO-RA vezano uz poljoprivredna gospodarstva nije prihvaćen
većinom glasova (5 za, 24 protiv).
Nakon toga većinom glasova (29 za) prihvaćen je sljedeći
DNEVNI RED
1. Informacija o stanju na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke
županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za
realizaciju kapitalnih projekata,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
4. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačkomoslavačke županije za I – XII mjesec 2020. godine - Prijedlog Zaključka o davanju
suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za
ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2020. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
5. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačkomoslavačke županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I.
Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke
županije za 2021. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
6. Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u
2020. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i
rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2020. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
7. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2020. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
8. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke
županije,
Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise
9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr.
Ivo Pedišić“ Sisak (izgradnja nove zgrade bolničke kuhinje),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr.
Ivo Pedišić“ Sisak (pokretanje postupka obnove odnosno uklanjanja zgrada Opće
bolnice oštećenih potresom),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
11. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora za
preseljene ambulante (timove) domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije uslijed
proglašenja katastrofe,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
12. Prijedlog Odluke o obavljanju djelatnosti na privremenoj adresi u Popovači, Ravnik 2,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
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13. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2021. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
14. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2021.
godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Sisak za nabavu opreme za
rad Regionalnog centra kompetentnosti,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju rada
Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. u 2021. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
17. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja
poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
18. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o visini turističke pristojbe na području
Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
19. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na
području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
20. Prijedlog Odluke o proglašenju 2021. godine „Godinom Stjepana Radića“ u Sisačkomoslavačkoj županiji,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
21. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačkomoslavačke 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
22. Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2020.
godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za
nadzor nad radom mrtvozornika u 2020. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
23. Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za
2020. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za
nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
24. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije
za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za
zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
25. Prijedlog Rješenja o razrješenju članice i imenovanju članice Savjeta za socijalnu skrb
Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
26. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Odbora za financije
i proračun,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
27. Prijedlog Odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za financije i proračun,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja

5
28. Prijedlog Odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarski razvoj,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
29. Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Mandatnog
povjerenstva.
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT.
Vijećnik Petar Ćosić upitao je župana kako se namjerava riješiti organizacija
zdravstvene zaštite na potresom pogođenim područjima. Upitao je i koliko je ukupno
štićenika u obiteljskim domovima i u udomiteljstvima u našoj županiji, te tko brine o tim
korisnicima ako su smješteni izvan područja naše županije zbog potresa.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da je Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak teško
oštećena u potresu, oštećene su gotovo sve zgrade. Ostala je samo neoštećena zgrada
ginekologije gdje su smješteni pacijenti koliko je bilo moguće. Svi ostali pacijenti premješteni
su u druge bolnice u Zagrebu. Izrazio je zahvalnost svima u bolnici. Sustav je funkcionirao od
prvog dana nakon potresa. Već tjedan dana nakon potresa radile su sve specijalističke
ambulante u bolnici. U domovima zdravlja, gdje su objekti neuporabljivi, smješteni su
kontejneri i liječnici rade. Dio liječnika je premješten na druge lokacije. Raspisani su natječaji
za izradu elaborata za obnovu svih domova zdravlja, a nedavno je održan i sastanak vezano za
izgradnju novog Doma zdravlja u Petrinji. Župan je zaključio da je sustav pod kontrolom od
prvog dana potresa pa do danas. Što se tiče obiteljskih domova i udomiteljstava rekao je kako
taj podatak nema, ali da može govoriti o onome za što je zadužena Sisačko – moslavačka
županija. Svi korisnici županijskih domova za starije osobe su zbrinuti. Dom za starije i
nemoćne osobe Sisak nastavlja djelovati u neoštećenoj zgradi. Dom za starije i nemoćne
osobe Petrinja kompletno je evakuiran, korisnici su prebačeni u vojarnu u Petrinji, a poslije je
dio smješten u Lječilište Topusko, a dio u dom u Gospiću. Dom za starije osobe Glina također
je evakuiran, dio korisnika je u Topuskom, a dio je u domovima u Zagrebu. Dom za psihički
bolesne odrasle osobe Petrinja je evakuiran, dio korisnika je u Neuropsihijatrijskoj bolnici
„Dr. Ivan Barbot“ Popovača, a dio u Ravniku.
Vijećnik Ivan Nekvapil upitao je u kakvom je stanju središnji paviljon sisačke bolnice
te kada će biti završen. Upitao je i u kojoj ćemo mjeri uspjeti pomoći gospodarstvu
pogođenom potresom, da li će biti dovoljno sredstava za ispuniti sve zahtjeve s obzirom na
elementarnu nepogodu koja nas je zadesila.
Župan je odgovorio da su u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak pri kraju radovi
vezano uz rekonstrukciju bolničkog kompleksa i uspostavu objedinjenog hitnog bolničkog
prijema. Zgrada je završena, 18. veljače 2021. godine obavljen je tehnički pregled prve
funkcionalne cjeline. Rok za završetak svih radova je 31. ožujka 2021. godine. Još se mora
urediti okoliš i srušiti zgrada stare dijalize. Zgrada je izgrađena prema najsuvremenijoj
tehnologiji. 8000 m2 novouređenog bolničkog prostora bit će na raspolaganju medicinskom
osoblju i pacijentima. Vezano uz gospodarstvo pogođeno u potresu 9. veljače 2021. godine
proglašena je prirodna nepogoda na području gradova Glina, Hrvatska Kostajnica, Kutina,
Novska, Petrinja, Popovača, Sisak i općina Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd, Hrvatska Dubica,
Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i Velika Ludina zbog
nastale štete na stambenim, gospodarskim, javnim, kulturnim i drugim objektima, na
gospodarskim strojevima, mehanizaciji i opremi, na poljoprivrednom zemljištu, domaćim
životinjama i višegodišnjim nasadima dana 28. i 29. prosinca 2020. godine.
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Vijećnik Mijo Latin iznio je kako je Policijska uprava Sisačko-moslavačka podnijela
kaznenu prijavu u svezi izuzimanja službenog vozila županije i nepravilnosti pri servisu.
Upitao je župana da li je kao čelnik županije poduzeo aktivnosti kako bi se podmirila šteta,
koliko ona iznosi i da li je naplaćena. Također je upitao da li je točno da je Upravnom odjelu
za proračun, financije i javnu nabavu naređeno evidentiranje prekovremenog rada službenika
Županije angažiranih na saniranju šteta od potresa. Rekao je kako je dobio informaciju da će
taj rad biti nagrađen s 200 kuna po satu a znamo da je gotovo cijela Hrvatska volontirala.
Župan je odgovorio vezano uz kaznenu prijavu u svezi izuzimanja službenog vozila
županije i nepravilnosti pri servisu kako je riječ o kaznenom postupku koji je u tijeku i on o
tome ne može govoriti. Vezano uz isplatu nagrade službenicima rekao je kako je točno da je
na snazi Odluka o isplati nagrade za izuzetan doprinos za rad na otklanjanju posljedica nakon
potresa službenicima i namještenicima Sisačko-moslavačke županije. Napomenuo je da su
službenici radili u info centru izvan svog redovnog posla, radilo se i noćima, iznosi za isplatu
nisu veliki i službenika nije puno. Isplatit će se 200 kuna po danu, a ne 200 kuna po satu kako
je rekao vijećnik.
Vijećnik Josip Takač zatražio je očitovanje župana o radu Županijske razvojne
agencije SI-MO-RA. Napomenuo je da je SI-MO-RA najbolja europska agencija, da za to
postoje egzaktni dokazi, te ga zanima koliko je prijavljenih projekata i kolika je njihova
vrijednost.
Župan je odgovorio kako je naporan rad Razvojne agencije Sisačko-moslavačke
županije SI-MO-RA u zadnjih pet godina rezultirao europskim priznanjem. SI-MO-RA je
prva razvojna agencija iz Hrvatske koja je dobila ovakvo priznanje. Župan je podsjetio kako
je trebalo hrabrosti na početku zaposliti 40 mladih ljudi da kreiraju projekte. Isto tako je rekao
kako je dolaskom na dužnost župana proglasio „mobilizaciju“, odnosno zahtijevao da ni jedan
natječaj ne prođe bez prijave iz naše županije. Takav način rada doveo je do agencije koja je
najbolja u Europskoj uniji. Od 2015. godine do danas pripremljena su 573 projekta, njihova je
vrijednost oko milijardu i 155 milijuna kuna. U provedbi su projekti vrijedni oko 700 milijuna
kuna. Agencija već nekoliko godina pomaže besplatno poduzetnicima i poljoprivrednicima u
pripremi dokumentacije za prijavu na natječaje.
Vijećnik Milan Brigljević upitao je župana što se dogodilo sa 100 milijuna kuna koje
je Vlada dodijelila za našu županiju zbog potresa. Koliko mu je poznato 25 mln kuna je
dodijeljno Glini, 20 mln kuna Sisku, 30 mln kuna Petrinji i 35 mln kuna za ostale. Zanima ga
kako se troši taj novac s obzirom da građani oko toga nisu informirani.
Župan je odgovorio da je pomoć Vlade Republike Hrvatske, odmah nakon potresa,
obuhvatila tri županije. 100 milijuna kuna pripalo je Sisačko-moslavačkoj županiji
odlukom tročlanog povjerenstva u kojem su uz župana Sisačko-moslavačke županije bili
ministar Zdravko Marić i ministar Darko Horvat. Sredstva su raspoređena na sljedeći način:
30 mln kuna Petrinja, 25 mln kuna Glina, 20 mln kuna Sisak, Općina Lekenik 5 mln kuna, a
Grad Hrvatska Kostajnica i ostale općine po 500 tisuća kuna. Sisačko – moslavačka županija
je dobila 16,5 mln kuna, a od tih sredstava je još odvojeno 1,5 mln kuna za Jasenovac,
Hrvatsku Dubicu i Martinsku Ves. Sredstva županije troše se na poslove skidanja dimnjaka
dizalicama, gorivo za statičare, dovoz kontejnera i sl. Do sad je utrošeno oko 3,5 mln kuna.
Dio sredstava će biti odvojen i za pomoć u sanaciji Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, za
domove zdravlja i ostalo.
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Vijećnik Željko Pačarek zatražio je informaciju o Neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr.
Ivan Barbot“ Popovača vezano uz projekt povećanja energetske učinkovitosti, u kojoj je fazi i
koliko sredstava je uloženo. Vezano uz županijske ceste na području grada Popovače zanima
ga da li je istina da je Grad Popovača odustao od sufinanciranja 50:50, ako je istina kako će se
nastaviti obnova prometnica na području Popovače.
Župan je odgovorio da su radovi na energetskoj obnovi šest objekata u bolnici pri
samom kraju. Riječ je o vrijednosti od 8,5 mln kuna. Istaknuo je da je zadnje ulaganje u
Neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr. Ivan Barbot“ Popovača bilo još davne 1984. godine. Vezano
za županijske ceste na području grada Popovače župan je rekao kako prema njegovim
saznanjima Grad Popovača nije u svom ovogodišnjem proračunu predvidio sredstva za
nastavak obnove prometnica prema modelu 50:50.
Ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Stipo Šapina
potvrdio je da Grad Popovača ove godine nema osigurana sredstva u svom proračunu za
modernizaciju i obnovu cesta. Traži se način financiranja kako bi se održala sigurnost na tim
prometnicama.
Aktualni sat završio je u 11,25 sati.
Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku od 20 minuta.
TOČKA 1.
Informacija o stanju na potresom pogođenim područjima Sisačko-moslavačke
županije
Dana 28. i 29. prosinca 2020. godine dogodio se potres golemih razmjera te niz
naknadnih potresa koji su izazvali štetu na području gradova Glina, Hrvatska Kostajnica,
Kutina, Novska, Petrinja, Popovača, Sisak te općina Donji Kukuruzari, Dvor, Gvozd,
Hrvatska Dubica, Jasenovac, Lekenik, Lipovljani, Majur, Martinska Ves, Sunja, Topusko i
Velika Ludina. Nitko nije očekivao da će se nakon potresa 28. prosinca 2020. godine
magnitude 5,2 slijedeći dan 29. prosinca dogoditi razorni potres magnitude 6,4. U ovom
razornom potresu smrtno je stradalo sedam osoba. Dogodile su se ogromne materijalne štete.
Ljudi su doživjeli emotivni šok, cijela Hrvatska se ujedinila, svi su htjeli pomoći na bilo koji
način. Osnovani su timovi za psihosocijalnu pomoć, ljudi su bili uplašeni i frustrirani, a
naknadni potresi su stvarali dodatni šok. Do sada su prijavljene štete na 37 662 stambenih
projekata. Do sada je pregledano 28 897 objekata, nepregledano je 8 765 objekata. Odmah su
poduzete sve mjere na terenu. Službe su neprekidno radile, od policije, vojske, hitne pomoći i
ostalih. U rekordnom vremenu pojavio se velik broj volontera. Imamo preko 3000 oštećenih
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Oštećeno je 100 sakralnih objekata, 30 teško
oštećenih crkvi, preko 700 oštećenih obrta, 800 trgovačkih društava, imamo 9 potpuno
neuporabljivih škola. Velike štete su na infrastrukturi, vodovodnoj i kanalizacijskoj mreži,
cestovnoj infrastrukturi. Velika većina ljudi kojima su stradale kuće ostali su kraj svojih kuća
u kontejnerima i mobilnim kućicama. Veliki problem predstavljaju i vrtače u Mečenčanima,
kojih je trenutno 90, ulažu se napori da se ljude preseli kako ne bi došlo do posljedica.
Sisačko – moslavačka županija uputila je poziv trenutno nezaposlenim i umirovljenim
diplomiranim inženjerima građevine, diplomiranim inženjerima arhitekture te građevinskim
inženjerima koji se žele angažirati na stručnim poslovima pregleda oštećenja i uporabljivosti
građevina (tzv. „brzi pregledi“) na potresom pogođenom području Sisačko-moslavačke
županije da se jave radi mogućeg angažmana na navedenim poslovima. Sa zainteresiranima se
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sklopio ugovor o djelu na rok od 30 do 60 dana za obavljanje ovih poslova, a za koje je
Sisačko – moslavačka županija osigurala financijska sredstva.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Šaban Kadrić, Petar Ćosić i
Dalibor Bišćan.
TOČKA 2.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije
za realizaciju kapitalnih projekata
Privremena pročelnica Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da je
zaduživanje jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave regulirano odredbama
Zakona o proračunu i Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Člankom 87. Zakona o proračunu
propisano je da se jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave može dugoročno
zadužiti samo za investiciju koja se financira iz njezina proračuna, a koju potvrdi njezino
predstavničko tijelo uz suglasnost Vlade Republike Hrvatske, a na prijedlog ministra
financija. Nakon dobivene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Sisačko-moslavačka
županija može sklopiti ugovor o dugoročnom zaduženju. Prema Zakonu o proračunu
Odlukom o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju kapitalnih projekata od
16. srpnja 2020. godine prihvaćena je ponuda Privredne banke d.d. Zagreb te je odobreno
zaduživanje kod navedene banke na 80.000.000,00 kn. Naknadno su Privredna banka Zagreb
d.d. i Hrvatska banka za obnovu i razvitak donijele odluku da će podijeliti rizik plasmana
sredstava u omjeru od 50:50 te su sukladno tome dostavljene dvije ponude. Stoga se predlaže
donošenje Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za
realizaciju kapitalnih projekata od 16. srpnja 2020. godine kod Privredne banke Zagreb d.d.
do iznosa 40.000.000,00 kuna kao i zaduživanje županije kod Hrvatske banke za obnovu i
razvoj do iznosa 40.000.000,00 kuna.
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 izmjeni Odluke
o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju kapitalnih projekata.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Brigljević.
Nakon toga, većinom glasova (24 za, ništa protiv i 2 suzdržana) donijeta je Odluka o
izmjeni Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju kapitalnih
projekata.
TOČKA 3.
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija
Privremena pročelnica Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da je Sisačkomoslavačka županija otvorila poseban račun za prikupljanje donacija kod Privredne banke
Zagreb zbog prirodne katastrofe, potresa. Prikupljene su donacije pravnih i fizičkih osoba te je
isto objavljeno na mrežnim stranicama Sisačko-moslavačke županije. Prijedlogom Odluke
utvrđuje se raspodjela sredstava uplaćenih donacija.
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Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na
Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Brigljević.
Nakon toga, većinom glasova (26 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je
Odluka o raspodjeli sredstava uplaćenih donacija.
TOČKA 4.
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2020. godine - Prijedlog Zaključka o
davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2020. godine
Ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Stipo Šapina u
uvodu je iznio da su u 2020. godini ukupni prihodi poslovanja ostvareni u iznosu od
52.820.268,00 kuna, što u odnosu na godišnji plan iznosi 87,59%. Rashodi poslovanja
ostvareni su u iznosu od 46.862.678,00 kuna, što su odnosu na godišnji plan iznosi 81,75%.
Višak prihoda iznosi 5.936.219,00 kuna. Redovno i izvanredno održavanje cesta ostvareno je
sa 80,72% plana. Građenje i dodatna ulaganja na cestama ostvareni su sa 97,33% plana.
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 Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2020. godine.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijet je Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog
plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2020.
godine.
TOČKA 5.
I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačkomoslavačke županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I.
Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke
županije za 2021. godinu
Ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Stipo Šapina u
uvodu je iznio da su sredstva državnog proračuna doznačena krajem 2020. godine bila
značajno manja od planiranog za 2021. godinu. Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske
Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije bit će dodijeljena interventna
sredstva u iznosu od 25.000.000,00 kuna za sanaciju šteta na županijskim i lokalnim cestama
uzrokovanim potresom. Ostvaren je višak prihoda u iznosu od 15.441.957,00 kuna prenesen
iz 2020. godine, a razlog tome je što su na kraju 2020. godine stigla sredstva od ministarstva
koja će biti utrošena u 2021. godini za redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih
cesta. Troškovi redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta planirani su u
iznosu od 72.527.957,00 kuna u odnosu na izvorni plan u iznosu od 45.816.000,00 kuna.
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Razlog tome su interventne sanacije šteta od potresa na prometnoj infrastrukturi županijskih i
lokalnih cesta koje će biti izvedene tijekom 2021. godine.
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 Zaključka o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Brigljević.
Nakon toga, većinom glasova (27 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijet je
Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.
TOČKA 6.
Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačkomoslavačke u 2020. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju
sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2020. godini
Načelnik Policijske uprave Sisačko-moslavačke Luka Pešut u uvodu je iznio da je na
području Sisačko-moslavačke županije tijekom 2020. godine prijavljeno ukupno 2.177
kaznenih djela, što je za 19,3% više nego u 2019. godini, da je kaznenih djela protiv
sigurnosti cestovnog prometa zabilježeno 2.144 djela što je za 21,1% više nego u protekloj
godini, da je koeficijent razriješenosti kaznenih djela 80% što je povećanje za 2%. Također je
iznio da je protekle godine počinjeno 1.666 kaznenih djela općeg kriminaliteta što je
povećanje za 28,5% u odnosu na 2019. godinu. U strukturi općeg kriminaliteta najbrojnija su
kaznena djela protiv imovine. Počinjena su 762 kaznena djela, što je 12,6% više u odnosu na
2019. godinu kada je počinjeno 677 kaznenih djela. U strukturi kaznenih djela protiv imovine
najzastupljenije su krađe i teške krađe. U strukturi općeg kriminaliteta zabilježeno je 388
kaznenih djela na štetu mladeži i obitelji, što je za 38,6% više u odnosu na 280 kaznenih djela
počinjenih 2019. godine. Iz domene gospodarskog kriminaliteta zabilježeno je 131 kazneno
djelo što je za 7,1% manje u odnosu na prethodnu godinu, da je zabilježeno 209 kaznenih
djela organiziranog kriminaliteta što je 14,8% više nego u prethodnoj godini, da se dogodilo
1.257 prometnih nesreća što je za 8% manje, da je bilo 36.903 prekršaja u prometu što je za
11,3% manje u odnosu na 2019. godinu, da je granicu prešlo 1.824.438 putnika. U
nezakonitim prelascima zatečene su 2274 osobe, što je 232% više nego u 2019. godini.
Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
Odbor za financije i proračun, Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za društvene djelatnosti,
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog
rata dali pozitivno mišljenje na Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske
uprave Sisačko-moslavačke u 2020. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2020. godini.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Brigljević.
Nakon toga, većinom glasova (24 za, ništa protiv i 2 suzdržana) donijet je Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačkomoslavačke u 2020. godini.
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TOČKA 7.
Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do
31. prosinca 2020. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine
Župan Ivo Žinić u uvodu je iznio da je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2020.
godine donio 85 akata, da je Županijskoj skupštini uputio 58 prijedloga akata na donošenje te
dao mišljenje na 10 akata koje predlaže Odbor za izbor i imenovanja. U nastavku je iznio da
je sudjelovao uz redovno obavljanje poslova i na 67 protokolarnih aktivnosti.
Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
Odbor za financije i proračun, Odbor za gospodarski razvoj, Odbor za društvene djelatnosti,
Odbor za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog
rata dali pozitivno mišljenje na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2020. godine.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević i Petar Ćosić.
Nakon toga, većinom glasova (24 za, 3 protiv i ništa suzdržanih) donijet je Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2020. godine.
TOČKA 8.
Prijedlog Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Sisačkomoslavačke županije
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić u uvodu je
iznijela da se Statutarnom odlukom usklađuju odredbe Statuta sa izmjenama i dopunama
Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te se utvrđuje da Županijska
skupština ima 37 vijećnika, pravo vijećnika na opravdani izostanak s posla radi sudjelovanja u
radu Županijske skupštine i njenih radnih tijela sukladno sporazumu s poslodavcem, pravo
vijećnika na naknadu za rad u Županijskoj skupštini i radnim tijelima Županijske skupštine,
da župan ima jednog zamjenika koji se bira zajedno s njim, pravo građana na podnošenje
peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga županije, objava informacija o trošenju
proračunskih sredstava na mrežnim stranicama županije tako da te informacije budu lako
dostupne i pretražive te objavljene u skladu s odredbama zakona kojim se uređuje planiranje,
izrada, donošenje i izvršavanje proračuna te uputa i drugih akata ministarstva nadležnog za
financije.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke
županije.

12
TOČKA 9.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice
„Dr. Ivo Pedišić“ Sisak (izgradnja nove zgrade bolničke kuhinje)
Ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak Tomislav Dujmenović u uvodu je
iznio da je prilikom brzog statičkog pregleda, između ostalih Zgrada stare interne dobila
crvenu oznaku što znači da je neuporabljiva. U sklopu Zgrade stare interne nalazi se Odsjek
za dijetetiku i prehranu. Zbog neuporabljivosti zgrade Stare interne, Odsjek za dijetetiku i
prehranu sada radi na lokaciji u Petrinji i hrana se svakodnevno prevozi u Sisak, no riječ je o
privremenom rješenju koje ne može zadovoljiti svojim kapacitetom potrebe cijele bolnice, a
niti je u potpunosti usklađeno sa važećim standardima pripreme hrane. Opća bolnica „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak ima pripremljenu kompletnu projektnu dokumentaciju za izgradnju nove
bolničke kuhinje, te se po istoj može u najkraćem roku započeti izgradnja.
Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
Odbor za financije i proračun, Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za društvene djelatnosti
dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak (izgradnja nove zgrade bolničke kuhinje).
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (izgradnja nove zgrade bolničke kuhinje).
TOČKA 10.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice
„Dr. Ivo Pedišić“ Sisak (pokretanje postupka obnove odnosno uklanjanje zgrada opće
bolnice oštećenih potresom)
Ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak Tomislav Dujmenović u uvodu je
iznio da je došlo do oštećenja gotovo svih zgrada Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak na sve
tri lokacije na kojima bolnica obavlja svoju djelatnost te da je potrebno započeti aktivnosti
obnove odnosno eventualnog uklanjanja zgrada označenih kao neuporabljive (crvena oznaka)
ili privremeno neuporabljive (žuta oznaka).
Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
Odbor za financije i proračun, Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za društvene djelatnosti
dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak (pokretanje postupka obnove odnosno uklanjanja
zgrada opće bolnice oštećenih potresom).
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (pokretanje postupka obnove odnosno uklanjanje zgrada opće bolnice
oštećenih potresom).
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TOČKA 11.
Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora za
preseljene ambulante (timove) domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije uslijed
proglašenja katastrofe
Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje Nataša Acs u uvodu je iznijela da je uslijed potresa koji su se dogodili 28. i 29.
prosinca 2020. godine na području Sisačko-moslavačke županije Vlada Republike Hrvatske
donijela 4. siječnja 2021. godine Odluku o proglašenju katastrofe na području pogođenom
potresom. Nakon pregleda ovlaštenih osoba utvrđeno je da su neke zgrade i izdvojene
ambulante domova zdravlja oštećene te nisu u funkciji za daljnje obavljanje zdravstvene
djelatnosti. Obzirom na navedeno stanje neke ambulante preseljene su u kontejnere, a neke su
preseljene u druge poslovne prostore domova zdravlja. Predlaže se da se ambulante koje su
preseljene u kontejnere oslobode od plaćanja zakupnine obzirom da više ne koriste prostore za
koje su do tada plaćali zakupninu prema kriterijima utvrđenim u Odluci. Iste je potrebno
osloboditi plaćanja od 1. siječnja 2021. godine pa sve do povratka u poslovne prostore
domova zdravlja. Ambulante koje su preseljene na druge lokacije nastavljaju plaćati
zakupninu za prostor u koji su preseljene, ali prema veličini prostora.
Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
Odbor za financije i proračun, Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za društvene djelatnosti
dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih
prostora za preseljene ambulante (timove) domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije
uslijed proglašenja katastrofe
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora za preseljene
ambulante (timove) domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije uslijed proglašenja
katastrofe.
TOČKA 12.
Prijedlog Odluke o obavljanju djelatnosti na privremenoj adresi u Popovači,
Ravnik 2
Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje Nataša Acs u uvodu je iznijela da je Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 25. sjednici donijela Odluku o preuzimanju osnivačkih prava nad Domom za
psihički bolesne odrasle osobe Petrinja koji obavlja svoju djelatnost na adresi Vlatka Mačeka
28, Petrinja. Obzirom na razorne potrese koji su se dogodili 28. i 29. prosinca 2020. godine
donesena je Odluka o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom. Zgrada u
kojoj je sjedište Doma, nakon obavljenog brzog pregleda dobila je crvenu oznaku neuporabljivo za daljnje korištenje. Stoga je bilo potrebno privremeno osigurati drugu
lokaciju za obavljanje djelatnosti Doma na adresi Popovača, Ravnik 2.
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 obavljanju
djelatnosti na privremenoj adresi u Popovači, Ravnik 2.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o obavljanju djelatnosti na privremenoj adresi u Popovači, Ravnik 2.
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TOČKA 13.
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2021. godini
Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport Darjan Vlahov u uvodu je
iznio da se raspodjela sredstava po proračunskim korisnicima izvršila u okvirima bilanciranih
prava prema utvrđenim kriterijima za materijalne i financijske rashode osnovnih škola,
rashode za troškove prijevoza učenika i energenata koje ugovara Sisačko-moslavačka
žpanija, rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja osnovnih
škole i rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini osnovnih škola.
Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2021. godini.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2021. godini.
TOČKA 14.
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2021. godini
Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport Darjan Vlahov u uvodu je
iznio da se raspodjela sredstava po proračunskim korisnicima izvršila u okvirima bilanciranih
prava prema utvrđenim kriterijima za materijalne i financijske rashode srednjih škola i
učeničkog doma, rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
srednjih škola, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini srednjih škola i potpore za sufinanciranje smještaja i prehrane u
učeničkom domu.
Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2021. godini.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2021. godini.
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TOČKA 15.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Sisak za nabavu opreme
za rad Regionalnog centra kompetentnosti
Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport Darjan Vlahov u uvodu je
iznio da je Tehnička škola Sisak korisnik bespovratnih sredstava prema Ugovoru o dodjeli
bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u
financijskom razdoblju 2014.-2020. Tehnička škola Sisak iz decentraliziranih sredstava
nabavlja opremu za praktikume za električna vozila u iznosu od 7.641.250,00 kn s PDV-om
koja je potrebna za rad Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak.
Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Sisak za nabavu opreme za rad
Regionalnog centra kompetentnosti.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o davanju suglasnosti Tehničkoj školi Sisak za nabavu opreme za rad
Regionalnog centra kompetentnosti.
TOČKA 16.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju
rada Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. u 2021.
godini
Pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
Blanka Bobetko Majstorović u uvodu je iznijela da Centar za gospodarenje otpadom
Karlovačke županije KODOS d.o.o. kao Naručitelj provodi otvoreni postupak javne nabave
velike vrijednosti projektiranja i izvođenja radova izgradnje Centra za gospodarenje otpadom
Babina gora. Projekt Centra za gospodarenje otpadom Babina gora sufinancira se u iznosu od
72,33% prihvatljivih troškova bespovratnim sredstvima iz EU fondova te u iznosu od 17,66%
prihvatljivih troškova sredstvima kapitalne pomoći koje osigurava Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, a preostalih 10% osiguravaju članovi Naručitelja. U proračunu
Sisačko-moslavačka županije za 2021. godinu za sufinanciranje poslovanja Društva i
provedbu projekta Centar za gospodarenje otpadom Babina gora planirana su sredstva na
poziciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Planiran je
iznos sufinanciranja Sisačko-moslavačke županije od 1.064.922,04 kuna. Nakon izvršnosti
odluke o odabiru bit će poznato koja će od ponuda biti ekonomski najprihvatljivija te je
Naručitelj dužan u roku od 30 dana s odabranim ponuditeljem sklopiti ugovor o javnoj nabavi,
a sa članovima Društva će sklopiti Ugovore o sufinanciranju u iznosima koji odgovaraju
njihovim udjelima prema visini ekonomski najpovoljnije ponude.
Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
Odbor za financije i proračun i Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje
Ugovora o sufinanciranju rada Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS
d.o.o. u 2021. godini.
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Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju rada Centra za
gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. u 2021. godini.
TOČKA 17.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje
razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj
Marijan Belošević u uvodu je iznio da je Sisačko – moslavačka županija na 22. sjednici
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije donijela Odluku o raspisivanju Javnog
poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu, a
čiji je sastavni dio bio tekst Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačkomoslavačkoj županiji za 2020. godinu. S obzirom na stanje uzrokovano pandemijom COVID
19 kao i situacije uzrokovane potresom Prijedlogom Odluke predlaže se produženje roka
prijave na Javni poziv za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji do
30. travnja 2021. godine.
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 izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja
poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja
poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu.
TOČKA 18.
Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o visini turističke pristojbe na području
Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj
Marijan Belošević u uvodu je iznio da je sukladno Naputku Ministarstva turizma u Odluci o
visini turističke pristojbe na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu nužno
mijenjati odredbe koje se odnose na visinu turističke pristojbe za Općine Dvor i Velika
Ludina. Kako je zakonom utvrđen rok za donošenje navedene Odluke nije moguće mijenjati
odredbe Odluke te se stoga predlaže njeno poništenje.
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 poništenju Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačkomoslavačke županije za 2021. godinu.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o poništenju Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačkomoslavačke županije za 2021. godinu.
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TOČKA 19.
Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke
pristojbe na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj
Marijan Belošević u uvodu je iznio da je zbog ispravka visine turističke pristojbe za Općine
Dvor i Velika Ludina donijeta Odluka o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na
području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. Međutim Odluka je donijeta van
zakonskog roka, poslije 31. siječnja tekuće godine za slijedeću godinu i nužno ju je poništiti.
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 poništenju Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na
području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o poništenju Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na
području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.
TOČKA 20.
Prijedlog Odluke o proglašenju 2021. godine „Godinom Stjepana Radića“ u
Sisačko-moslavačkoj županiji
Pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport Darjan Vlahov u uvodu je
iznio da se povodom 150. godišnjice rođenja hrvatskog velikana Stjepana Radića 2021.
godina proglašava Godinom Stjepana Radića. Nositelj svih programa i manifestacija je
Kulturni centar braće Radić, a Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport zadužuje se za
koordinaciju provedbe programa.
Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise,
i Odbor društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o proglašenju 2021.
godine „Godinom Stjepana Radića“ u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o proglašenju 2021. godine „Godinom Stjepana Radića“ u Sisačkomoslavačkoj županiji.
TOČKA 21.
Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačkomoslavačke županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke
županije za 2020. godinu
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj
Marijan Belošević u uvodu je iznio da je Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda u 2020. godini održalo 5 sjednica. Proglašeno je 9 prirodnih nepogoda. Konačna
šteta u 2020. godini utvrđena je u iznosu od 14.551.156,45 kuna. Odlukom Vlade Republike
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Hrvatske dodijeljena su sredstva pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih
nepogoda nastalih u 2020. godini te dijelom u 2019. godini.
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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu.
TOČKA 22.
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u
2020. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu
Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2020. godini
Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje Nataša Acs u uvodu je iznijela da je u 2020. godini Povjerenstvo održalo dvije
sjednice. Od 32 imenovanih mrtvozornika u 2020. godini aktivno je sudjelovalo u
mrtvozorenju 18 mrtvozornika. Početkom 2020. godine Povjerenstvo je pregledalo i ovjerilo
sve očevidnike mrtvozornika i proslijedilo mrtvozornicima primjedbe koje su uočene prilikom
pregleda.
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 prihvaćanju
Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2020. godini.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijet Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika u 2020. godini.
TOČKA 23.
Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za
2020. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za
nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu
Upravitelj Zaklade Iskra Darjan Vlahov u uvodu je iznio da je na temelju članka 5.
Pravilnika o mjerilima i postupku za dodjelu jednokratnih novčanih potpora nadarenim
učenicima Upravni odbor Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije na
sjednici održanoj 10. prosinca 2019. godine donio Odluku o objavi natječaja za dodjelu
godišnjih nagrada za ostvarene posebne rezultate i uspjehe. Na temelju članka 8. Pravilnika o
mjerilima i postupku za dodjelu jednokratnih novčanih potpora nadarenim učenicima Upravni
odbor Zaklade lskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije donio je Odluku o
dodjeli godišnje nagrade Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko - moslavačke županije za
2018./2019. godinu. Nagrađeno je 17 učenika s nagradom od 5.000,00 kuna i to jedna iz
društveno – humanističkog područja, deset iz prirodoslovno – matematičkog područja, troje iz
glazbeno – umjetničkog područja i jedan iz područja sporta. Upravni odbor Zaklade Iskra za
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nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije odlučio je raspisati natječaj za školsku godinu
2019./2020. nakon što završe sva državna natjecanja u 2020. godini koja su zbog epidemije
uzrokovane virusom COVID-19 odgođena. Natječaj se trebao raspisati krajem 2020. ili
početkom 2021. godine ali je zbog potresa odgođen.
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 prihvaćanju
Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2020.
godinu.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačkomoslavačke županije za 2020. godinu.
TOČKA 24.
Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke
županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu
Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje Nataša Acs u uvodu je iznijela da je Povjerenstvo u 2020. godini održalo 9 sjednica,
zaprimljeno je 6 pritužbi i sve su riješene u roku. Sa svih sjednica Povjerenstva sačinjeni su
zapisnici o radu i podnositeljima pritužbi je odgovoreno na iste.
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 prihvaćanju
Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za
2020. godinu.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (25 za, 2 protiv i ništa suzdržanih)
donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu.
TOČKA 25.
Prijedlog Rješenja o razrješenju članice i imenovanju članice Savjeta za socijalnu
skrb Sisačko-moslavačke županije
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Rješenja o
razrješenju članice i imenovanju članice 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 razrješenju članice i imenovanju članice
Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije.
Većinom glasova, bez rasprave (27 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeto je
Rješenje o razrješenju članice i imenovanju članice Savjeta za socijalnu skrb Sisačkomoslavačke županije.
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TOČKA 26.
Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Odbora za
financije i proračun
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Rješenja o
razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Odbora za financije i proračun.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i izboru
predsjednika Odbora za financije i proračun.
Većinom glasova, bez rasprave (24 za, ništa protiv i 2 suzdržana) donijeto je Rješenje
o razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Odbora za financije i proračun.
TOČKA 27.
Prijedlog Odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za financije i
proračun
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Rješenja o
razrješenju člana i izboru članice Odbora za financije i proračun.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i izboru članice Odbora
za financije i proračun.
Većinom glasova, bez rasprave (24 za, ništa protiv i 3 suzdržana) donijeto je Rješenje
o razrješenju člana i izboru članice Odbora za financije i proračun.
TOČKA 28.
Prijedlog Odluke o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarski
razvoj
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Rješenja o
razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarski razvoj.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i izboru članice Odbora
za gospodarski razvoj.
Većinom glasova, bez rasprave (24 za, ništa protiv i 3 suzdržana) donijeto je Rješenje
o razrješenju člana i izboru članice Odbora za gospodarski razvoj.
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TOČKA 29.
Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Mandatnog
povjerenstva
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odluke o
razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Mandatnog povjerenstva.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o razrješenju predsjednika i izboru
predsjednika Mandatnog povjerenstva.
Većinom glasova, bez rasprave (24 za, ništa protiv i 3 suzdržana) donijeta je Odluka o
razrješenju predsjednika i izboru predsjednika Mandatnog povjerenstva.

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 14,30
sati.
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