
Z A P I S N I K 

 

 

s 1. sjednice Odbora za društvene djelatnosti Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 

županije održane 22. srpnja 2021. godine u Sisku, u dvorani Hotela Panonija, Ul. Ivana 

Kukuljevića Sakcinskog 21, s početkom u 12.10 sati.   

 

Sjednici su bili prisutni: Sanja Štingl - Vlašić – predsjednica Odbora, Domagoj 

Kelović, Davor Kljakić i Đurđica Jurić – članovi Odbora. 

 

Ostali prisutni: Darjan Vlahov – pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i 

šport, Nataša Acs – privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i 

hrvatske branitelje i Ivona Nemeth Novak – Stručna služba za poslove Skupštine i opće 

poslove. 

  

Sjednicom je predsjedavala predsjednica Odbora Sanja Štingl - Vlašić koja je 

predložila, a prisutni članovi Odbora jednoglasno prihvatili sljedeći 

 

  

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Gimnazija Sisak, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

2. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Osnovna škola Mladost Lekenik - 

Područna škola Letovanić, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

3. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Osnovna škola Katarina Zrinska 

Mečenčani, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

4. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Osnovna škola Ivan Goran Kovačić 

Gora, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

5. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Srednja škola Glina, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

6. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - 

zgrada Nove interne, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

7. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - 

zgrada Pedijatrije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

8. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - 

zgrada Nove bolnice u Petrinji, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

9. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Doma zdravlja Sisak  i Zavoda za javno 

zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

10. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Doma zdravlja Petrinja - Ispostava 

Glina, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

11. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izgradnje nove zgrade Doma zdravlja Petrinja, 



Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

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

preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene 

ustanove Sisačko-moslavačke županije u razdoblju 2022. do 2036. godine, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

13. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje privatne prakse u ordinaciji u novom 

prostoru dr.med.dent. Petri Nol, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak 

o davanju u podzakup poslovnog prostora, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

  

 

Prije prelaska na rad po točkama dnevnog reda jednoglasno je usvojen prijedlog 

predsjednice Odbora da se objedinjeno raspravlja po točkama 1. do 5., te točkama 6. do 15.  

 

TOČKA 1. 

 

         Nakon uvodnog obrazloženja Darjana Vlahova – pročelnika Upravnog odjela za 

prosvjetu, kulturu i šport, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene 

Gimnazija Sisak. 

 

TOČKA 2. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Darjana Vlahova – pročelnika Upravnog odjela za 

prosvjetu, kulturu i šport, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene 

Osnovna škola Mladost Lekenik - Područna škola Letovanić. 

 

TOČKA 3. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Darjana Vlahova – pročelnika Upravnog odjela za 

prosvjetu, kulturu i šport, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donijet je sljedeći  

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene 

Osnovna škola Katarina Zrinska Mečenčani. 

 

 

 

 



TOČKA 4. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Darjana Vlahova – pročelnika Upravnog odjela za 

prosvjetu, kulturu i šport, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene 

Osnovna škola Ivan Goran Kovačić Gora. 

 

TOČKA 5. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Darjana Vlahova – pročelnika Upravnog odjela za 

prosvjetu, kulturu i šport, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene 

Srednja škola Glina. 

 

TOČKA 6. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Nataše Acs, privremene pročelnice Upravnog odjela za 

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, 

donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće 

bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - zgrada Nove interne . 

 

TOČKA 7. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Nataše Acs, privremene pročelnice Upravnog odjela za 

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, 

donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće 

bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - zgrada Pedijatrije. 

 

TOČKA 8. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Nataše Acs, privremene pročelnice Upravnog odjela za 

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, 

donijet je sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće 

bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak - zgrada Nove bolnice u Petrinji. 



 

TOČKA 9. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Nataše Acs, privremene pročelnice Upravnog odjela za 

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, 

donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Doma 

zdravlja Sisak  i Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije. 

 

  

TOČKA 10. 

 

         Nakon uvodnog obrazloženja Nataše Acs, privremene pročelnice Upravnog odjela za 

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, 

donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Doma 

zdravlja Petrinja - Ispostava Glina . 

 

 

TOČKA 11. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Nataše Acs, privremene pročelnice Upravnog odjela za 

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, 

donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izgradnje nove 

zgrade Doma zdravlja Petrinja. 

 

TOČKA 12. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Nataše Acs, privremene pročelnice Upravnog odjela za 

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, 

donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  Općoj 

bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za preuzimanje obveza na teret sredstava za decentralizirane 

funkcije za zdravstvene ustanove Sisačko-moslavačke županije u razdoblju 2022. do 2036. 

godine. 

 

 

 



 

TOČKA 13. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Nataše Acs, privremene pročelnice Upravnog odjela za 

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, 

donijet je sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Opće bolnice 

„Dr. Ivo Pedišić“ Sisak. 

 

TOČKA 14. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Nataše Acs, privremene pročelnice Upravnog odjela za 

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, 

donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za obavljanje 

privatne prakse u ordinaciji u novom prostoru dr.med.dent. Petri Nol. 

 

TOČKA 15. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja Nataše Acs, privremene pročelnice Upravnog odjela za 

zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, 

donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku 

Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u podzakup poslovnog prostora. 

 

Kako pitanja i prijedloga nije bilo, sjednica je završila u 12.40 sati. 

 

 

KLASA: 021-01/21-01/17 

URBROJ: 2176/01-01-21-2 

Sisak, 22. srpanj 2021. 

 

       PREDSJEDNICA ODBORA 

 

 

                                   Sanja Štingl - Vlašić 


