ZAPISNIK
sa 4. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 25.
studenog 2021. godine u Sisku, u dvorani Hotela „Panonija“, Ivana Kukuljevića Sakcinskog
21 s početkom u 10,00 sati.
Nazočni vijećnici: Nikola Abramović, Nikola Arbutina, Branka Bakšić, Daniel
Berdais, Martina Bočkor, Ivan Brlečić, Marin Čačić, Mato Fofić, Emil Franjević, Luca
Gašpar Šako, Višnja Jerman, Đurđica Jurić, Domagoj Kelović, Danijel Kljaić, Davor Kljakić,
Sanja Kozarić, Tomislav Kralj, Ljiljana Lampert, Mijo Latin, Srđan Marić, Mario Markić,
Damir Markuš, Vlatko Sedlaček, Ines Simić, Anita Sinjeri Ibrišević, Mijo Šepak, Igor
Školneković, Sanja Štingl Vlašić, Dubravka Šurlan, Srećko Telar, Slavko Tepavac, Milan
Vrga, Oliver Žegarac i Anto Žilić.
Nenazočni vijećnici: Dalibor Bišćan, Dara Bursik, Katarina Kihalić, Vlado Lendvaj i
Ivan Nekvapil.
Drugi nazočni: Ivan Celjak - župan Sisačko-moslavačke županije, Mihael Jurić zamjenik župana Sisačko-moslavačke županije, Mirjana Oluić - zamjenica župana Sisačkomoslavačke županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Branka Šimanović –
privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine, pravne i opće poslove, Sanja
Mioković – privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove župana, Marijana Klobučar
Bobetko - privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu,
Darjan Vlahov - privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, investicije, razvojne
projekte i fondove EU, Sonja Čatić – privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje,
kulturu, šport, mlade i civilno društvo, Silvija Desić Basarić - privremena pročelnica
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Blanka Bobetko
Majstorović – privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i
obnovu, Sandra Mahnik – privremena pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni
razvoj, zaštitu okoliša i prirode, Zdravko Has - pročelnik Službe za unutarnju reviziju, Ivana
Žuk - viša savjetnica za poslove Skupštine, Inoslav Brkić - ravnatelj Zavoda za javno
zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Marina Kovač - ravnateljica Neuropsihijatrijske
bolnice „Dr.Ivan Barbot“ Popovača, Renata Stanešić - ravnateljica Doma zdravlja Petrinja,
Sanja Habek - ravnateljica Doma zdravlja Kutina, Domagoj Mosler - ravnatelj Lječilišta
Topusko, Tomislav Fabijanić - ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke
županije, Darko Srbljanin - ravnatelj Gradskih ljekarni Sisak, Renata Tominović-Ceković ravnateljica Doma za starije osobe Glina, Marija Petranović - v.d. ravnateljice Doma za
psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, Damir Borić - ravnatelj Doma za starije i nemoćne
osobe Petrinja, Ružica Čakširan - ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Sisak,
Domagoj Orlić – ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, Stipo
Šapina - ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, Ankica Grubišić
- ravnateljica Doma zdravlja Sisak, Tomislav Dujmenović - ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak, te predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak.
Sjednici Županijske skupštine je od 39 vijećnika bilo nazočno 34 vijećnika.
Zapisnik sa 3. sjednice Županijske skupštine održane 21. listopada 2021. godine
usvojen je jednoglasno (34 za, ništa protiv).
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Predsjednik Mijo Šepak predložio je sljedeći dnevni red:
DNEVNI RED
1. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak
– zgrada Kirurgije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
2. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak
– zgrada Stare interne,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
3. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak
– zgrada Jodnog lječilišta,
4. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene u Ulici kralja Tomislava 5, Sisak,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
5. Prijedlog Odluke o izgradnji I. Osnovne škole Petrinja,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
6. Prijedlog Odluke o izgradnji Ekonomske škole Sisak,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
7. Prijedlog Odluke o izgradnji Srednje škole Petrinja,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice
„Dr.Ivo Pedišić“ Sisak,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
9. Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za usklađivanje Mreže javne zdravstvene
službe,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
10. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana
Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
11. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Odbora za dodjelu javnih
priznanja,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
12. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih
priznanja.
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Predloženi dnevni red prihvaćen je jednoglasno (34 za, ništa protiv i ništa suzdržanih).
Prije početka aktualnog sata za riječ se javila vijećnica Luca Gašpar Šako koja je rekla
da je poziv za sjednicu Skupštine dobila tek u ponedjeljak u 21,25 sati i to nakon što je
tijekom ponedjeljka poslala upit zašto nije dobila poziv. Sve to smatra neprimjerenim. U
slučaju da se i vratila obavijest smatra da su je trebali izvijestiti telefonom ali su to propustili
te smatra da se opstruira njezin rad u Županijskoj skupštini.
Privremena pročelnica Branka Šimanović odgovorila je da je vijećnici dana 19.
studenog 2021. godine kao i ostalim vijećnicima poslana putem e-maila obavijest o sazivanju
4. sjednice Županijske skupštine. U subotu kao i u nedjelju vratila se putem maila obavijest da
se poruka odnosno mail ne može isporučiti iz razloga što je sandučić pun. U ponedjeljak su
službenici Županije kontaktirali vijećnicu kako bi se utvrdio razlog te je nakon telefonskog
razgovora vijećnica potvrdila da je dobila mail odnosno obavijest o održavanju Županijske
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skupštine. Zamolila je vijećnicu Lucu Gašpar Šako da dostavi drugu mail adresu ukoliko nije
u mogućnosti primati obavijesti i poruke na mail koji je navela u upitniku prilikom
konstituiranja Županijske skupštine.
Vijećnica Luca Gašpar Šako rekla je da nije kontaktirana telefonom u ponedjeljak
ujutro kako se to tvrdi nego u utorak ujutro nakon što je već zaprimila e-mail. Rekla je da joj
je sandučić možda bio pun ali to ne smatra vjerodostojnim objašnjenjem.
Nakon vijećnice Luce Gašpar Šako o istome se osvrnuo i predsjednik Županijske
skupštine Mijo Šepak. Rekao je da je od stručnih službi obaviješten o problemu u svezi
dostave materijala.
Provjerio je da je operater doista poslao povratnu poruku da se prilikom isporuke emaila svim vijećnicima, jedan e-mai nije isporučio. Nakon korespodencija u ponedjeljak
odnosno utorak, isti taj mail je isporučen u ponedjeljak pa se postavlja pitanje kako isti mail
nije mogao biti isporučen u petak odnosno preko vikenda već je isporučen tek u ponedjeljak.
Siguran je da su stručne službe odradile svoj posao te da će se i dalje truditi da se pozivi
pošalju na vrijeme. Izrazio je nadu da se usprkos problemima oko isporuke maila, vijećnica
uspjela pripremiti za ovu sjednicu sa puno manje materijala nego za prošlu sjednicu na kojoj
je bilo preko 40 točaka.
Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT.
Aktualni sat započeo je u 10,14.
Vijećnik Emil Franjević upitao je župana tko će i u koju svrhu dobiti sredstva u
iznosu od 180 milijuna kuna beskamatnog zajma koje je Republika Hrvatska namijenila
potresom pogođenom području dok se ne dobiju sredstva iz Fonda solidarnosti. Vijećnik Emil
Franjević također je upitao na koji način će biti zbrinute osobe koje su iskazale potrebu za
kvalitetnijim smještajem tijekom zimskog perioda.
Župan Ivan Celjak odgovorio je da je u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske
dogovoreno kako je za obnovu potreban određen fond sredstava prije nego se doznače
sredstva iz Fonda solidarnosti. Tako je županiji doznačeno 101 milijun kuna, gradovima Sisak
i Petrinja po 25 milijuna kuna i Glini 20 milijuna kuna. Sredstva su dobile i općine Topusko,
Gvozd, Dvor, Majur, Hrvatska Dubica, Donji Kukuruzari, Martinska Ves, Lekenik, Sunja i
grad Hrvatska Kostajnica. Naglasio je da su doznačenim sredstvima mogli pokrenuti sve
procese koji se tiču obnove i da vjeruje da će gradovi stradali u potresu jako dobro iskoristiti
sredstva. Rekao je da bi bilo dobro da pojedini gradovi sa područja Sisačko-moslavačke
županije naprave plan trošenja tih sredstava te da se i grad Glina uključi više u sanaciju štete
te ukoliko trebaju ikakvu pomoć, na raspolaganju im je Sisačko-moslavačka županija.
Vezano uz kvalitetniji smještaj osoba stradalih u potresu župan je odgovorio da je
zimski smještaj osiguran na način da svi koji imaju potrebu za smještajem mogu biti smješteni
u prostoru Top-termi u Topuskom. Također je izvijestio da je u tijeku je javni poziv za
dodjelu stanova koje je Sisačko-moslavačka županija osigurala u suradnji s ustanovama koje
su u vlasništvu županije. Osigurano je 9 stanova koji su uređeni i nadležno povjerenstvo će
utvrditi koje će osobe biti smještene. Za sada je svima koji su iskazali interes, oko 133 osobe,
osiguran smještaj u čvrstim objektima.
Ravnatelj Domagoj Mosler je istaknuo da je do sada samo jedna obitelj iskazala
potrebu za smještajem u Lječilištu Topusko. Na stožeru kojim je predsjedavao potpredsjednik
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vlade zaključeno je da svima koji iskažu interes, odnosno potrebu za smještajem moguće je
osigurati smještaj u čvrstim objektima u vrlo kratkom roku jer za to imamo kapaciteta.
Vijećnik Damir Markuš upitao je što se poduzima kako bi se promijenio negativan
trend da je Sisačko-moslavačka županija jedina hrvatska županija u kojoj ima više
umirovljenika nego zaposlenika. Također je pitao koliko ima kontejnera, koliko ljudi boravi u
njima te tko će snositi račune za struju.
Župan Ivan Celjak je odgovorio da je pozitivan omjer zaposlenih i umirovljenika
samo u gradovima Sisku, Kutini i Novskoj dok je u drugim područjima negativan. Iznio je
podatak da je 1.800 zaposlenih više nego u odnosu na 2019. godinu. Naglasio je da je
Sisačko-moslavačka županija u suradnji sa HBOR-om HAMAG BICRO-m osigurala u idućoj
godini za mikro, male, srednje poduzetnike kredite s 0% kamata za investicije. Isto tako i za
poljoprivrednike OPG-ove što je snažan poticaj u zapošljavanju. Planiraju se i daljnji razvojni
projekti, sve daljnje aktivnosti su usmjerene na razvoj gospodarstva. Stoga se očekuje
pozitivan trend u tom smislu.
Glede drugog pitanja, župan je istaknuo da je cilj zbrinuti što veći broj ljudi iz
kontejnera zbog čega je obnovljeno 9 stanova. Od nadležnog ministarstva je zatraženo da se
županiji preda na upravljanje još 7 stanova na području Siska koji se također planiraju
obnoviti i staviti na raspolaganje sugrađanima. Sa Top Termama i Lječilištem Topusko je
dogovoren zimski smještaj. Istaknuo je da se intenzivno radi na učeničkom domu u Sisku čiji
smještajni kapacitet je predviđen za 64 osobe te će se također privremeno staviti na
raspolaganje sugrađanima trenutno smještenim u nedovoljno kvalitetnim uvjetima.
Domagoj Orlić, načelnik Stožera Civilne zaštite odgovorio je da trenutno na terenu
ima 2000 mobilnih stambenih jedinica. Glede obroka obavijestio je nazočne vijećnike da se
na području grada Siska dijeli 243 obroka, na području Petrinje 449, a na podrućju grada
Gline 781 obroka.
Vijećnik Tomislav Kralj iznio je da dio ambulanti Doma zdravlja više nije u
kontejnerima. Iako se radi o privatnim zakupcima, dio prostora im je besplatno ustupila
Sisačko-moslavačka županija pa ga stoga zanima stvara li to probleme u organizacijskom
smislu i tko snosi troškove. Rekao je da ima saznanja da se redovito održavaju sastanci sa
ministrima te upitao župana koji su projekti dogovoreni na nedavnom sastanku s ministrom
Aladrovićem.
Župan Ivan Celjak odgovorio je da je namjera Sisačko-moslavačke županije
osigurati dostupnost i kvalitetu kako primarne tako i sekundarne zdravstvene zaštite. U
snažnom potresu oštećeni su mnogi zdravstveni objekti. Isto tako na području grada Siska
postoje objekti koji nisu oštećeni i koji se uz malo financijskih sredstava mogu prilagoditi u
svrhu smještaja ambulanti. Prilikom traženja zgrade bivše komande u Sisku, Ivana
Kukuljevića 26 od Republike Hrvatske već je bilo predviđeno da se u prizemlju zgrade
smjeste ambulante. Trenutno se u zgradi nalazi zubotehnička ambulanta, palijativna skrb,
patronažni tim, pedijatrija i medicinsko biokemijski labaratorij, a osiguran je prostor još za
dvije ordinacije. Naglasio je da se i na području Petrinje i Gline također pokušava riješiti
problem smještaja domova zdravlja što je vrlo teško budući na tim područjima postoji vrlo
malo čvrstih i sigurnih objekata. Glede organizacije posla, smještaj ambulanti u prizemlju ne
predstavlja nikakav problem. Postoje dva odvojena ulaza, uređuje se stepenište, a
zadovoljstvo su izrazili i medicinsko i nemedicinsko osoblje.
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Vezano uz sastanke s ministrima župan Ivan Celjak naglasio je da se sastanci
održavaju kontinuirano, gotovo svaki tjedan jer jedino uz pomoć Vlade možemo puno učiniti
za svoje sugrađane. Na sastanku s ministrom Aladrovićem dogovoren je najvažniji projekt
proširenja smještajnog kapaciteta Doma za starije i nemoćne osobe u Sisku, Kutini i Petrinji te
njihovog uključivanja u mrežu. Također je razmatrana mogućnost uključivanja u mrežu Doma
za starije i nemoćne Glina. Naglasio je da će Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje
obnoviti fasadu Doma u Sisku, a predviđaju se i neki zahvati-radovi i unutar Doma. Projekt je
vrijedan 8,5 milijuna kuna. Dogovorena je i cjelovita obnova Doma u Petrinji. Što se tiče
sastanka sa ministricom Tramišak, razgovaralo se o projektima u Sisačko-moslavačkoj
županiji i to ne samo o projektima vezanim uz obnovu nego i o razvojnim projektima gdje se
puno očekuje od iduće financijske perspektive.
Vijećnik Srđan Marić pitao je da li se planira sazvati tematska sjednica vezana uz
potres kako je to sazvao Grad Sisak. Isto tako ga je zanimalo u što su utrošena sredstva od
donacija građana u iznosu od 105 milijuna kuna, da li je ikome obnovljen stambeni objekt od
prikupljenih donacija ili su to isključivo manji popravci na kućama poput dimnjaka i zabatnih
zidova. Također je upitao što je sa obnovom kuća koje su dobile oznaku neuporabljivo ili
privremeno neuporabljivo.
Župan Ivan Celjak odgovorio je da ne vidi nikakav problem glede sazivanja
tematske sjednice ukoliko se postigne dogovor oko sazivanja sjednice na kojoj će biti nazočni
državni tajnici odnosno svi koji su neposredno uključeni u proces obnove. Pozvao je vijećnice
i vijećnike da sva pitanja koja imaju u svezi obnove upute Državnom uredu smještenom u
Petrinji ili Nacionalnom stožeru te da će dobiti sve odgovore i da će im biti predstavljene
brojne aktivnosti koje poduzima Stožer.
Vijećnik Marin Čaćić je utvrdio da su tri škole na području Sisačko-moslavačke
županije bez svojih objekata, Ekonomska škola Sisak, Srednja škola Petrinja i I osnovna škola
u Petrinji. Pitao je jesu li pronađeni izvori financiranja izgradnje za navedene škole.
Župan Ivan Celjak odgovorio je da su osigurana sredstva za izgradnju Ekonomske
škole, za prenamjenu starog Gavrilovićevog objekta u srednju školu u Petrinji, a kao što je
poznato izgradnju I osnovne škole u Petrinji financirat će država Mađarska.
Privremeni pročelnik Darjan Vlahov naveo je glede izgradnje Ekonomske škole u
Sisku da je u suradnji sa Ministarstvom znanosti i obrazovanja, Ministarstvom prostornog
uređenja, graditeljstva i državne imovine i Ministarstvom financija dogovoren model
financiranja izgradnje škole i to u okviru zajma svjetske banke koji ne diže Županija već
država radi sanacije potresom oštećenih objekata. Prikupljena je projektna dokumentacija, u
tijeku je postupak ishođenja lokacijske dozvole. Kako bi se stvorila jedna obrazovna cjelina
na području grada Siska, Ekonomska škola će se graditi uz novu Strukovnu školu. Izgradnjom
nove ekonomske škole osigurat će se puno više prostora, nego što je imala u dosadašnjem
objektu, osnovnoj školi Ivana Kukuljevića čiji je osnivač Grad Sisak.
Glede izgradnje nove srednje škole u Petrinji, Gavrilović je darovao objekt nekadašnje
škole u okviru tvornice Gavrilović gdje je nekad bila škola za strukovna zanimanja. Dovršen
je Idejni i Glavni projekt, dobivene su suglasnosti javnopravnih tijela, Gradsko vijeće Grada
Petrinje donijelo je izmjene prostornog plana kojima je sada obuhvaćena izgradnja nove
škole. Izgradnja škole će se također financirati iz zajma svjetske banke.
I osnovna škola u Petrinji gradit će se dinamikom koju određuju predstavnici
Mađarske. Radi se o najvećoj donaciji na području Županije. Prva osnovna škola koja se

6
nalazi u centru grada i u čijoj zgradi su se školovali prvi učitelji na prostoru Republike
Hrvatske, također će se obnavljati u okviru programa obnove 30 objekata u Petrinji koju
provodi Središnji državni ured. Međutim, u objektu stare osnovne škole neće više biti potrebe
za školom već će se u suradnji sa gradom Petrinja osigurati prostor za Odsjek Glazbene škole
Fran Lhotka Sisak i za gradsku knjižnicu.
Vijećnik Danijel Berdais pitao je kada će biti završena obnova Doma za starije i
nemoćne u Petrinji i jesu li točne informacije da će Hitna medicinska služba u Petrinji uskoro
biti smještena u čvrsti objekt u kojem će se održavati i fizikalna terapija.
Župan Ivan Celjak odgovorio je da se o Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja
već raspravljalo na prošloj sjednici Skupštine. Dio korisnika je smješten u Lječilištu Topusko,
a dio je izvan Županije. Stoga se poduzimaju sve aktivnosti kako bi se štićenici doma vratili
što prije u Županiju. Na objektu u Šašu uskoro će biti završeni radovi te će biti moguće
smjestiti 19 korisnika petrinjskog doma. Vezano za obnovu Doma u Petrinji prilikom
izvođenja radova ukazala se potreba za dodatnim radovima na konstrukcijskim i
nekonstrukcijskim dijelovima zgrade. Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje osigurao je
sredstva za obnovu zgrade Doma u Petrinji.
Vezano za smještaj hitne medicinske službe u Petrinji župan Ivan Celjak iznio je kako
se poduzimaju sve aktivnosti za smještaj ordinacija u sklopu Doma zdravlja Petrinja i Zavoda
za hitnu medicinu u čvrsti objekt. Između ostalog zatražena je procjena određenih nekretnina,
te se razmatra mogućnost kupnje određenih nekretnina. Dodao je kako su poduzete određene
aktivnosti u gradu Glini kako bi se tamošnjim poduzetnicima i obrtnicima također osigurao
čvrst objekt radi obavljanja njihove djelatnosti.
Vijećnica Sanja Štingl Vlašić upitala je kakva je procijepljenost građana, koliko im je
cjepivo dostupno, kako je organizirano cijepljenje i kako se planira dodatno motivirati
građane koji su još uvijek u dilemi. Nadalje, naglasivši u kakvom je stanju bolnički sustav s
obzirom na epidemiološku situaciju i razorni potres upitala je kako funkcionira bolnički
sustav glede prostornih kapaciteta i kadrova te da li je osiguran transport i premještaj
pacijenta u druge klinike u Zagrebu, sve s ciljem da se rastereti bolnički sustav.
Župan Ivan Celjak odgovorio je da pandemija nije zaobišla Sisačko-moslavačku
županiju, a dodatno kao otegotnu okolnost naveo je da su nakon potresa objekti u
zdravstvenom sustavu oštećeni što ima za posljedicu smanjenje kapaciteta bolnice. Vezano za
cijepljenje otvoreni su dodatni punktovi za cijepljenje, a osim toga građani se mogu cijepiti i
kod svojih liječnika i u ljekarnama. Sisačka bolnica ima smještajni kapacitet za 50 covid
pacijenata, a u neuropsihijatrijskoj bolnici „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači trenutno je 8
pacijenata, a bolnica može primiti 30 pacijenata. Zamolio je Inoslava Brkića, ravnatelja
Zavoda za javno zdravstvo i Tomislava Dujmenovića, ravnatelja sisačke bolnice da detaljnije
odgovore vijećnici na pitanje.
Ravnatelj Inoslav Brkić naveo je cijepljenje kao najučinkovitiju mjeru kakao bi se
suzbila odnosno iskorijenila pandemija. U županiji postoji vrlo dobro zanimanje za cjepivo,
posebice za cjepivo Pfizer. Zahvalio je županu kao inicijatoru pokretanja mobilnog cijepnog
punkta bez kojeg ne bi bilo moguće pomoći stanovništvu koji žive u teže dostupnim mjestima.
Naglasio je da se cijepni punktovi otvaraju u Strukovnoj školi, dvorani Brezovica, osnovnoj
školi 22 lipnja jer je intencija da cjepivo bude što dostupnije.
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Ravnatelj Tomislav Dujmenović izrazio je zabrinutost zbog teške situacije u sisačkoj
bolnici, ali zahvaljujući stalnoj komunikaciji i koordinaciji s Ministarstvom zdravstva,
županom i Županijom, sa Stožerom i drugim ustanovama, situacija je pod kontrolom. Rekao
je da je trenutno na bolničkom liječenju 55 covid pacijenta sa teškom kliničkom slikom od
čega je 5 pacijenata na respiratoru. Naglasio je da se povećanjem broja zaraženih povećava i
broj hospitaliziranih, najćešće sa teškom kliničkom slikom. Bolnica je spremna i za daljnji
rast broja oboljelih od kovida. Trenutni kapacitet je 50 kreveta, ali je spremna za povećanje
kapaciteta za dodatnih 30 kreveta. Što se tiče bolničkog osoblja rekao je da bolnica ima 2
epidemiologa i 8 anesteziologa, ali da se po potrebi o pacijentima brine i drugo medicinsko
osoblje. Ukazao je na problem zbrinjavanja ostalih pacijenata jer se povećanjem kapaciteta za
covid bolesnike, smanjuju ostali kapaciteti. Izrazio je nadu da će se stanje brzo poboljšati jer
su od grada Petrinje i uz pomoć Županije dobili na korištenje montažnu zgradu u Mošćenici
sa 28 kreveta u svrhu smještaja odjela pulmologije, palijative i dugotrajnog liječenja čime će
pobljšati svoje kapacitete. Na kraju je apelirao da se što više stanovništva cijepi budući je
puno lakša klinička slika bolesnika koji su se cijepili te je na respiratoru puno manje bolesnika
koji su se cijepili.
Aktualni sat završio je u 11,20 sati.
Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak predložio je da se obzirom na složenost i
tematiku objedini uvodno izlaganje i rasprava za točke 1,2. i 3. dnevnog reda koje se odnose na
obnovu zgrada javne namjene i to: Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće
bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak –zgrada Kirurgije, Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne
namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak – zgrada Stare interne i Prijedlog Odluke o
obnovi zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak – zgrada Jodnog lječilišta
Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje Silvija Desić Basarić u uvodu je iznijela da se radi o zgradama javne namjene,
zgradi kirurgije, zgradi Stare interne i zgradi Jodnog lječilišta koje su temeljem troškovnika
radova hitne sanacije odnosno elaborata postoječeg stanja građevinske konstrukcije pogodne
za cjelovitu obnovu. Cjelovita obnova zgrade se pokreće odlukom osnivača. Stoga je upravno
vijeće Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak donijelo odluke kojima se predlaže Sisačkomoslavačkoj županiji, osnivaču Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak pokretanje postupka
cjelovite obnove zgrade kirurgije, zgrade Stare interne i zgrade Jodnog lječilišta.
Na kraju je napomenula da su sredstva za cjelovitu obnovu sve tri zgrade osigurana u
proračunu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak. Stoga na temelju svega iznesenog, predlaže
Županijskoj skupštini donošenje predloženih odluka.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za
društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne
namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak – zgrada Kirurgije, Prijedlog Odluke o obnovi
zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak-zgrada Stare interne i na
Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak-zgrada
Jodnog lječilišta.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Luca Gašpar Šako, Mijo Latin i privremeni
pročelnik Darjan Vlahov.
Potom se pristupilo glasovanju po pojedinim točkama.
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Prije početka glasovanja, Predsjednik Mijo Šepak utvrdio je da je sjednicu napustila
vijećnica Luca Gašpar Šako te je nakon prebrojavanja nazočnih vijećnika utvrđeno da su
sjednici nazočna 33 vijećnika.
TOČKA 1.
Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene
Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak – zgrada Kirurgije
Jednoglasno je (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta Odluka o obnovi
zgrade javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak – zgrada Kirurgije.
TOČKA 2.
Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene
Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak – zgrada Stare interne
Jednoglasno je (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta Odluka o obnovi zgrade
javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak – zgrada Stare interne
TOČKA 3.
Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene
Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak – zgrada Jodnog lječilišta
Jednoglasno je (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta Odluka o obnovi zgrade
javne namjene Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak – zgrada Jodnog lječilišta
Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak predložio je da se obzirom na tematiku
objedini uvodno izlaganje i rasprava za točke 4., 5., 6. i 7. dnevnog reda koje se odnose na
obnovu i izgradnju zgrada javne namjene i to: Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene
u Ulici kralja Tomislava 5, Sisak, Prijedlog Odluke o izgradnji I. Osnovne škole Petrinja,
Prijedlog Odluke o izgradnji Ekonomske škole Sisak i Prijedlog Odluke o izgradnji Srednje
škole Petrinja.
Privremeni pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da je zgrada u Sisku, Kralja
Tomislava 5, vlasništvo Sisačko-moslavačke županije još poznata kao zgrada branitelja jer su
u njoj bile smještene braniteljske udruge. Zgrada je dobila elaborat ocjene postojećeg stanja,
provedene su mjere stabilizacije odnosno srušen je aneks zgrade te je zaključeno da se ide u
cjelovitu obnovu zgrade. Glede izgradnje školskih objekata, privremeni pročelnik Darjan
Vlahov istaknuo je da se točke 5., 6. i 7. dnevnog reda odnose na izgradnju triju škola i to
Ekonomske škole u Sisku, Srednje škole u Petrinji i I osnovne škole u Petrinji. Nadalje rekao
je da se na današnjoj sjednici trebaju donijeti tri odluke kojima će se ovlastiti župan za
poduzimanje daljnjih aktivnosti odnosno potpisivanje ugovora sa institucijama koje će
financirati izgradnju tih škola.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za
društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne
namjene u Ulici kralja Tomislava 5, Sisak Prijedlog Odluke o izgradnji I. Osnovne škole
Petrinja, Prijedlog Odluke o izgradnji Ekonomske škole Sisak i Prijedlog Odluke o izgradnji
Srednje škole Petrinja.
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Pod točkama 4., 5., 6. i 7 nije bilo rasprave.
Potom se pristupilo glasovanju po pojedinim točkama.
TOČKA 4.
Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene u Ulici kralja Tomislava 5, Sisak
Jednoglasno je (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta Odluka o obnovi zgrade
javne namjene u Ulici kralja Tomislava 5, Sisak
Predsjednik Mijo Šepak utvrdio je da je sada na sjednici nazočno 34 vijećnika jer se
vratila vijećnica Luca Gašpar Šako.
TOČKA 5.
Prijedlog Odluke o izgradnji I. Osnovne škole Petrinja
Većinom glasova (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o izgradnji
I. Osnovne škole Petrinja.
TOČKA 6.
Prijedlog Odluke o izgradnji Ekonomske škole Sisak
Većinom glasova (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o izgradnji
Ekonomske škole Sisak.
TOČKA 7.
Prijedlog Odluke o izgradnji Srednje škole Petrinja
Jednoglasno je (34 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta Odluka o izgradnji
Srednje škole Petrinja.
TOČKA 8.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća
Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak
Privremena pročelnica Silvija Desić Basarić u uvodu je iznijela da je uslijed potresa
došlo do oštećenja endoskopskog stupa koji se koristi za operacije u Službi za kirurgiju Opće
bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak zbog čega je Opća bolnica podnijela Ministarstvu zdravstva
zamolbu za financiranje hitne nabave novog endoskopskog stupa koje je izdalo suglasnost
prema kojoj će financirati nabavu jednog endoskopskog stupa sveukupne vrijednosti u iznosu
od 1.200.000,00 kuna. Temeljem Statuta Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak Upravno
vijeće treba ovlastiti ravnatelja bolnice za provođenje postupka javne nabave i sklapanje
ugovora s obzirom na vrijednost nabave, a što je Upravno vijeće i učinilo donošenjem
Odluke. Budući je na Odluku Upravnog vijeća potrebna suglasnost osnivača te se predlaže
donošenje Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr.Ivo
Pedišić“ Sisak.
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Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za
društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na
Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Sonja Štingl Vlašić, Srđan Marić i ravnatelj
Tomislav Dujmenović.
Nakon toga je, jednoglasno (34 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta Odluka o
davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak
TOČKA 9.
Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za usklađivanje
Mreže javne zdravstvene službe
Privremena pročelnica Silvija Desić Basarić u uvodu je iznijela da je odredbama
Zakona o zdravstvenoj zaštiti određeno da se zdravstvena djelatnost kao javna služba obavlja
u okviru mreže javne zdravstvene službe i izvan mreže javne zdravstvene službe. Postupak za
usklađivanje Mreže javne zdravstvene službe pokreće se slijedom donesene Odluke o
pripajanju Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja Donu zdravlja Kutina i promjeni
naziva u Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije. Upisom statusne promjene pripajanja u
registar Trgovačkog suda, pripojeni domovi zdravlja prestaju postojati te sadašnji prikaz broja
timova u Mreži javne zdravstvene službe neće biti primjenjiv, stoga je potrebno Mrežu
prilagoditi novonastaloj situaciji. Stoga se predlaže donošenje odluke iz Prijedoga.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za
društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Zaključka o pokretanju postupka za
usklađivanje Mreže javne zdravstvene službe.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (27 za, 6 protiv i 1 suzdržan) donijet
Zaključak o pokretanju postupka za usklađivanje Mreže javne zdravstvene službe.
TOČKA 10.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna
Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije
Privremena pročelnica Blanka Bobetko Majstorović u uvodu je iznijela da je na
prošloj sjednici donijeta Odluka o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačkomoslavačke županije. U vrijeme donošenja navedene Odluke nije bilo poznato da bi u Odluku
trebalo unijeti i zahvate – sunčane elektrane na području Velike Ludine i Martinske Vesi koji
se smatraju objektima od državnog značaja. Naglasila je da su važne ove dopune kako bi se
svi zahvati od državnog i županijskog značaja mogli što prije provesti.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o dopuni
Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Mijo Latin.
Nakon toga je, većinom glasova (33 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijeta Odluka o
dopuni Odluke o izradi IV. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.
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TOČKA 11.
Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice i članova
Odbora za dodjelu javnih priznanja
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Kralj iznio je Prijedlog Odbora da
se razrješe predsjednica i članovi Odbora za dodjelu javnih priznanja i to Ivanka Roksandić,
predsjednica te članovi Ivo Žinić, Roman Rosavec, Nikolina Rokić, Darjan Vlahov, Tomislav
Dujmenović i Karmen Valenta.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednice i članova Odbora za
dodjelu javnih priznanja
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (33 za, ništa protiv i 1 suzdržan)
donijeto Rješenje o razrješenju predsjednice i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja.
TOČKA 12.
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za dodjelu javnih priznanja
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Kralj iznio je Prijedlog Odbora da
se u Odbor za dodjelu javnih priznanja imenuju Mijo Šepak za predsjednika te Ivan Celjak,
Mihael Jurić, Darjan Vlahov, Sanja Mioković, Đurđica Vuković i Karmen Valenta za
članove.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
dodjelu javnih priznanja.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (23 za, 6 protiv i 1 suzdržan) donijeto
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Odbora za dodjelu javnih priznanja.

Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak zaključio je sjednicu u 12,00 sati.
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