
Z A P I S N I K 

 
sa 5. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 21. prosinca 2021. 

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

početkom u 10,00 sati. 
 

Nazočni vijećnici: Nikola Abramović, Nikola Arbutina, Daniel Berdais, Dalibor 

Bišćan, Martina Bočkor, Ivan Brlečić, Dara Bursik, Marin Čačić, Mato Fofić, Emil Franjević, 

Luca Gašpar Šako, Višnja Jerman, Đurđica Jurić, Domagoj Kelović, Danijel Kljaić, Sanja 

Kozarić, Tomislav Kralj, Ljiljana Lampert, Mijo Latin, Vlado Lendvaj,  Srđan Marić, Mario 

Markić, Ivan Nekvapil, 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: Branka Bakšić, Katarina Kihalić, Davor Kljakić i Damir Markuš. 

 

Drugi nazočni: Ivan Celjak - župan Sisačko-moslavačke županije, Mirjana Oluić - 

zamjenica župana Sisačko-moslavačke županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, 

Branka Šimanović - privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine, pravne i 

opće poslove, Ivana Žuk - viša savjetnica za poslove Skupštine, Marijana Klobučar Bobetko - 

privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu, Sanja 

Mioković - privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove župana, Sonja Čatić - 

privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno 

društvo, Darjan Vlahov - privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, investicije, 

razvojne projekte i fondove EU, Silvija Desić Basarić - privremena pročelnica Upravnog 

odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Kristina Prpić - Služba za unutarnju 

reviziju, Sandra Mahnik - privremena pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni 

razvoj, zaštitu okoliša i prirode, 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, Darko 

Srbljanin - ravnatelj Gradskih ljekarni Sisak, Renata Tominović-Ceković - ravnateljica Doma 

za starije osobe Glina, Marija Petranović - ravnateljica Doma za psihički bolesne odrasle 

osobe Petrinja, Damir Borić - ravnatelj Doma za starije 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, Mario Čelan - 

direktor Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o. i ravnatelj Javne ustanove Regionalni 

koordinator Sisačko-moslavačke županije, te predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 
        

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak. 
 

Sjednici Županijske skupštine od 39 vijećnika bilo je prisutno 35 vijećnika. 
 

Zapisnik sa 4. sjednice Županijske skupštine održane 25. studenoga 2021. godine 

usvojen je većinom glasova (34 glasova za, ništa protiv) 
 

Nakon toga je većinom glasova (34 glasova za, ništa protiv) usvojen slijedeći 
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                                              D N E V N I   R E D 
 

1. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. 

godinu, 

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

županije za 2021. godinu, 

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

moslavačke županije za 2021. godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, 

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

moslavačke županije za 2021. godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-

moslavačke županije za 2021. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

2. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i projekcije za 

2023. i 2024. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2022. 

godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2022. 

godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Sisačko-moslavačke županije za 2022. 

godinu, 

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

za 2022. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Sisačko-moslavačke 

županije za 2022. godinu, 

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

2022. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za   

2022. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske 

službe spašavanja, Stanice Novska za 2022. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

3. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. 

godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

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

moslavačke   županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na 

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

moslavačke županije za 2021. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

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

za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu - Prijedlog Zaključka o 

davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i projekciju plana za 2023. i 2024. 

godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

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

Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju 
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pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i 

lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

7. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje 

imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

8. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, 

Glina, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

9. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan 

Barbot“ Popovača -  zgrada Tehničke službe, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

10. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan 

Barbot“ Popovača -  zgrada Uprave, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

11. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan 

Barbot“ Popovača -  zgrada X B odjela, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

12. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan 

Barbot“ Popovača -  zgrada II A odjela, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

13. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan 

Barbot“ Popovača -  zgrada II B odjela, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

14. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan 

Barbot“ Popovača -  zgrada V odjela i Odjela za psihoterapiju s dnevnom bolnicom, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

15. Prijedlog Odluke o prenamjeni akumuliranih sredstava lovozakupnine u Proračunu 

Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2006. do 2020. godine, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

16. Prijedlog Odluke o spajanju Interpretacijskog centra baštine Banovine i Kulturnog 

centra braće Radić u Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju 

nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama Sisačko-moslavačke županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

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

moslavačke županije za razdoblje 2015.-2020. godine, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

19. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju redovitih učenika četverogodišnjih i petogodišnjih 

programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

20. Prijedlog Pravilnika o stipendiranju redovitih studenata s područja Sisačko-

moslavačke županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

21. Prijedlog Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke 

županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

22. Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju Javnog poziva za 

poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu, 
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Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

23. Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu 

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

2020. godinu. 

Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
 

 

Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT. 

 

 1. Vijećnik Tomislav Kralj upitao je župana što očekuje od nedavno potpisanog 

sporazuma s HBOR-om, te HAMAG BICRO-om o subvencioniranju kamata na kredite, te što 

to znači za županijsko gospodarstvo, posebice kad nakon potresa želimo zadržati ljude na 

ovom području. Također je upitao župana o stanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije te 

smanjenju manjka sa 51 na 13 milijuna kuna, na koji način su u Proračunu ostvarene uštede, 

smanjen manjak i što će to značiti za iduću proračunsku godinu. 

 Župan Ivan Celjak odgovorio je da je Sisačko – moslavačka županija prva županija 

koja je posjela za isti stol i HBOR i HAMAG BICRO, a u cilju da se osigura malim, mikro i 

srednjim poduzetnicima i fizičkim osobama koje obavljaju samostalnu djelatnost beskamatne 

kredite u idućoj godini. To znači pozajmicu, novac koji će gospodarstvenici dobiti i koji će 

morati vratiti uz poček, uz određen rok otplate, na obroke. Budući da se mjera ne odnosi samo 

na poduzeća koja djeluju na našem području, nego i na investitore koji dolaze, očekuje se 

novo zapošljavanje. Svaki poduzetnik koji se odluči investirati na području Sisačko-

moslavačke županije u početku će uštedjeti oko milijun kuna. Osigurane su sve usluge za 

investitore na jednom mjestu, a uz pomoć razvojne agencije SIMORA koja će biti na 

raspolaganju poduzetnicima doslovno 24 sata dnevno. 

 Vezano uz stanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije župan Ivan Celjak 

odgovorio je da je od preuzimanja dužnosti u Sisačko-moslavačkoj županiji jedan od 

dugoročnih ciljeva bila  stabilizacija financija. Kada se govori o Proračunu od 1 853 000 000 

kuna mora se uzeti u obzir da su velik dio tog iznosa decentralizirana sredstva. Od zatečenih 

51 milijuna kuna manjak sada iznosi 13 milijuna kuna. Na ovaj način oslobađaju se sredstva 

za ulaganje. Važno je stabilizirati financije te odlučiti u što će se ulagati, a to su područja za 

koja je nadležna Sisačko-moslavačka županija; zdravstvo, socijalna skrb, obrazovanje i 

gospodarstvo. 

 2. Vijećnik Srđan Marić zatražio je pojašnjenje proračunske stavke za usluge 

promidžbe i informiranja. Također je postavio pitanje vezano za trgovačko društvo Lipovica u 

Popovači, nekada u državnom vlasništvu, a sada u privatnom vlasništvu, gdje je nedavno 

došlo do otpuštanja 30-tak radnika, te je upitao župana da li ima saznanja o istom, te što će 

biti s tim ljudima. 

 Župan Ivan Celjak odgovorio je da proračun Upravnog odjela za poslove župana  

iznosi 0,1 % od Proračuna Sisačko-moslavačke županije. Što se tiče usluge informiranja ta se 

sredstva troše za informiranje građana. Kad se iznose u medijima činjenice, iznose se vrlo 

važne informacije za građane, poput gradnje nove Ekonomske škole, obnove na području 

Siska, Petrinje, Gline, Pounja, Banovine, cijele Sisačko-moslavačke županije. Po završetku 

obnove Petrinja će dobiti dva objekta škola više, dvije dvorane više, učenički dom, nove 

sadržaje koje dosad nije imala. Važno je bilo i prenijeti informaciju da je Sisačko – 

moslavačka županija osigurala devet stanova, smještaj u Topuskom za 270 ljudi itd. Radi se o 

pravovremenom i istinitom informiranju građana. 
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 Vezano uz tvornicu radijatora Lipovica župan Ivan Celjak odgovorio je da Lipovica 

nije u nadležnosti Sisačko-moslavačke županije, međutim da je izvršna vlast zainteresirana za 

budućnost radnika u Lipovici, te da će u narednom razdoblju razgovarati s odgovornim 

ljudima u poduzeću Lipovica kako bi vidjeli kakvi su njihovi daljnji planovi.  

 3. Vijećnik Ivan Nekvapil upitao je župana kada će u funkciju dugo najavljivani Dom 

za umirovljenike u Kutini, te je upitao može li se očekivati gradnja sportskog igrališta uz 

kutinsku Gimnaziju. 

 Župan Ivan Celjak odgovorio je da će se iduće godine raspisati natječaj za prenamjenu 

objekta Doma zdravlja u Dom za starije i nemoćne osobe Kutina, kao ispostave Doma 

umirovljenika u Sisku, što znači da će prvi puta Moslavina i zapadna Slavonija imati prostor 

za starije sugrađane koji će biti u sustavu. Sredstva su osigurana i projekt kreće sljedeće 

godine. Župan je dodao i kako se ide s proširenjem kapaciteta domova i u Sisku i u Petrinji. 

 Vezano uz gradnju sportskog igrališta uz kutinsku Gimnaziju župan je naglasio kako 

su u Kutini dovršeni neki projekti vezani uz školstvo, primjerice rekonstruirana je kotlovnica 

u Tehničkoj školi, gdje je i obnovljeno igralište. Također je rekonstruirano krovište na 

školskoj dvorani Srednje škole Tina Ujevića, čeka se tehnički pregled, ali radovi su gotovi. 

 4. Vijećnik Vlado Lendvaj postavio je pitanje vezano uz Zakladu Iskra za nadarenu 

djecu Sisačko-moslavačke županije zašto već dvije školske godine nije raspisan natječaj za 

financiranje najboljih učenika s područja naše županije.  

 Župan Ivan Celjak odgovorio je da daroviti učenici trebaju biti nositelji razvoja našeg 

društva jer Sisačko-moslavačka županija želi ulagati u obrazovanje. Visoko obrazovanje nije 

u isključivoj nadležnosti Sisačko-moslavačke županije, ali po pitanju visokog obrazovanja 

očekuje se dolazak dva fakulteta na područje Sisačko-moslavačke županije, jednog već 

početkom iduće akademske godine, Građevinskog fakulteta u Sisku koji bi trebao upisati 60 

studenata. Zaklada Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije će do kraja godine 

raspisati natječaj za darivanje darovitih učenika. 

 5. Vijećnica Martina Bočkor rekla je kako je najavljeno da se ambulante u Petrinji 

sele u objekte u zakupu, te je zatražila više informacija o tome. Također je upitala može li se 

dodatno pomoći našim bolnicama i zdravstvenom sustavu. 

 Župan Ivan Celjak odgovorio je da je u Petrinji potpisan ugovor o zakupu jednog 

objekta u koji će preseliti i djelatnici Zavoda za javno zdravstvo i Zavoda za hitnu medicinu, 

kao i službenici Sisačko-moslavačke županije koji su radili u kontejnerima. Dogovoren je i 

smještaj logopeda. U Petrinju se vraća odjel za fizikalnu medicinu. Župan je rekao da je 

brzom intervencijom riješen problem RTG uređaja za sisačku bolnicu, posudbom 

suvremenijeg uređaja, ali i dogovorom da će Ministarstvo zdravstva u idućoj godini osigurati 

financije za kupnju novog uređaja. Prvi puta u povijesti dogovoreno je povećanje 

decentraliziranih sredstava za županijski zdravstveni sustav, u iznosu od 3,7 milijuna kn. 

Dogovorena su i sredstva za sanaciju dugova u zdravstvu. 

 6. Vijećnica Dubravka Šurlan postavila je pitanje vezano za obnovu stambene 

zgrade u Sisku, u Ulici Hrvatskog narodnog preporoda od broja 2 do broja 10. U navedenoj 

zgradi označenoj oznakom neuporabljivo bez svog doma ostalo je 140 obitelji koji još uvijek 

nemaju odgovor na pitanje što će biti s tom zgradom.  

 Župan Ivan Celjak odgovorio je da koristi ovu prigodu kako bi pozvao sve sugrađane 

sa područja cijele županije koji smatraju da nisu u dovoljno kvalitetnom smještaju da se jave 

na poziv Sisačko-moslavačke županije koji će se ponovno raspisati i to za jedan stan u Sisku, 
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jedan stan u Novskoj, jedan stan u Kutini i jedan stan u Topuskom. Što se tiče gradnje 

zamjenskih objekata, raspisan je poziv za izgradnju 30 montažnih kuća. Isto tako radi se o 30 

zidanih kuća, a očekuje se još dodatnih kuća. Što se tiče višestambenih jedinica bit će raspisan 

poziv za gradnju 4 višestambene jedinice na području Petrinje, 4 na području Gline i 2 na 

području Topuskog. Vezano uz postupak obnove stambene zgrade u Sisku, u Ulici Hrvatskog 

narodnog preporoda od brojeva 2 do 10 župan je odgovorio da nema informaciju jesu li 

stanari pokrenuli postupak obnove. Pretpostavlja da je obnova pokrenuta preko upravitelja 

zgrade i vjerojatno im upravitelj daje informaciju kako trebaju postupiti. 

 7. Vijećnica Đurđica Jurić upitala je kada će biti dovršena autocesta od Lekenika 

do Siska kako bi autocesta od glavnog grada Hrvatske do središta naše županije bila u punom 

profilu. 

 Župan Ivan Celjak odgovorio je da je autocesta nešto o čemu se sluša dugi niz 

godina, osigurana su financijska sredstva, ali je bilo nekoliko prigovora, žalbi na natječajnu 

dokumentaciju. Očekivalo se da će do kraja ove godine biti potpisan ugovor i da će izgradnja 

autoceste započeti čim to dozvole vremenski uvjeti, kao što je to sa novim mostom preko 

rijeke Odre i pristupnih cesti. U tijeku su pripremni radovi za izvođenje radova na dionici 

Lekenik-Sisak, te se obavljaju arheološka istraživanja. Ono što je za istaknuti je da projekt 

autoceste neće biti zaustavljen jer su osigurana financijska sredstva te smo u nadi da će 

Hrvatske autoceste krenuti s radovima iduće godine i da će dionica biti završena u roku u 

kojem je predviđeno, a to su dvije godine. 

 8. Vijećnik Srećko Telar postavio je pitanje vezano za imenovanje pročelnika, 

direktora i ravnatelja županijskih ustanova. Zanimalo ga je hoće li se župan voditi 

imenovanjima na temelju stručnog znanja, sposobnosti i kvalitete ili će se voditi stranačkom 

podobnošću. 

 Župan Ivan Celjak odgovorio je da je u sustavu Sisačko-moslavačke županije 203 

zaposlenih. Svatko tko se prima u Sisačko-moslavačku županiju prima se putem javnog 

natječaja na temelju svojih znanja, vještina i sposobnosti. Moguć je, uz sporazum čelnika, i 

prelazak iz jedne jedinice u drugu, ako je riječ o pravnim osobama koje imaju javne ovlasti. 

Sve ostalo se obavlja putem javnog natječaja. Sisačko – moslavačka županija otvorena je 

prema stručnjacima. Za pročelnike će se raspisati natječaji na koje se mogu javiti svi koji 

ispunjavaju uvjete. 

 9. Vijećnik Emil Franjević postavio je pitanje hoće li iduće godine biti osigurano 

ljetovanje za djecu s potresom pogođenog područja, te na koji način Županija namjerava 

privući mlade ljude, kakve potpore mladi mogu očekivati u idućoj proračunskoj godini od 

strane županije.  

 Župan Ivan Celjak odgovorio je da je sa županom Splitsko-dalmatinske županije 

dogovoreno ljetovanje za iduću godinu za svu djecu četvrtih razreda osnovnih škola, bez 

obzira je li osnivač Sisačko-moslavačka županija ili neki od gradova sa područja Sisačko-

moslavačke županije. Sva djeca četvrtih razreda osnovnih škola imat će besplatno ljetovanje u 

Splitu. Isto tako, osim besplatnog ljetovanja, razmišljalo se i o sadržajima na području Gline, 

u ove zimske dane, te se pokrenula izgradnja klizališta u Glini. U okviru Regionalnog centra 

kompetentnosti Tehničke škole Sisak stavit će se na raspolaganje oprema svim poduzetnicima 

sa područja županije bez naknade, isto tako bez naknade i svima koji dolaze izvan područja 

Sisačko-moslavačke županije, pod uvjetom da otvaraju tvrtke i zapošljavaju ljude s ovog 

područja. Za iduću godinu osigurane su jednokratne novčane naknade u iznosu od 5. 000,00 

kuna za svakog studenta iz Sisačko-moslavačke županije koji upiše fakultet na potresom 

pogođenom području. 
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 10. Vijećnica Luca Gašpar Šako upitala je kada će započeti izgradnja Doma zdravlja 

u Petrinji obzirom da je dosadašnja zgrada Doma zdravlja srušena nakon potresa, kolika je 

cijena najma prostora za ambulante u Petrinji te što je s gradnjom na potresom pogođenom 

području. Također je upitala što je s radovima na cesti od Petrinje do Siska. 

Župan Ivan Celjak odgovorio je da zakup zgrade u Petrinji za potrebe zdravstva iznosi 

7,13 eura po četvornom metru. Što se tiče postupka obnove isti je propisan i provodi se 

sukladno zakonu i drugim propisima. Što se samih radova tiče očekuje se da će u siječnju biti 

raspisan natječaj za prenamjenu objekta u Petrinji, koji je Gavrilović darovao za potrebe 

Srednje škole Petrinja. Uz taj će objekt biti izgrađena i sportska dvorana. Isto tako će dvorana 

biti izgrađena zajedno s novom Prvom osnovnom školom. 

 

Vezano za pitanje radova na cesti od Petrinje do Siska ravnatelj Županijske uprave za 

ceste Stipo Šapina odgovorio je da Sisačka ulica, za koju je pitala vijećnica nije u nadležnosti 

Sisačko-moslavačke županije, već je nadležnost Hrvatskih cesta jer se radi o državnoj cesti.  

 

Aktualni sat završio je u 11,20 sati. 

 

TOČKA 1. 
  

Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. 

godinu, 

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

moslavačke županije za 2021. godinu, 

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

moslavačke županije za 2021. godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju 

Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, 

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

moslavačke županije za 2021. godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi 

Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, 

 

 

 Privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu 

Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da je pravni temelj za donošenje Izmjena i 

dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije sadržan u odredbi članka 39. stavak 2. 

Zakona o proračunu. Osnovni razlog zbog kojeg se pristupilo izradi Izmjena i dopuna 

Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu je značajno smanjenje rashoda iz 

izvora općih prihoda, poravnanje decentraliziranih funkcija te usklađivanje ostalih izvora. 

Ukupni prihodi i primici kao i ukupni rashodi i izdaci u Izmjenama i dopunama proračuna 

Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu smanjeni su sa 1.491.199.143,82 kuna na 

1.468.481.401,43 kuna odnosno manji su za 22,7 milijun kuna. U izmjenama i dopunama 

Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu prihodi poslovanja su smanjeni sa 

1.378.524.714,12 kuna na 1.357.641.008,73 kuna odnosno manji  su za 20,8 milijuna kuna. U 

okviru prihoda poslovanja prihodi od poreza su smanjeni s 100,6 milijuna kuna na 81,1 

milijun kuna odnosno manji za 19,5 milijuna kuna. Ukupni rashodi i izdaci u Izmjenama i 

dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu planirani su u iznosu od  

1.405.434.399,39 kuna, a sastaje se od rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske 

imovine i izdataka za financijsku imovinu i otplate zajmova. U posebnom dijelu Izmjena i 
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dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu ukupni rashodi i izdaci u 

iznosu od 1.405.434.399,39 kuna raspoređeni su po programima, projektima i aktivnostima 

proračunskih korisnika i upravnih odjela Sisačko-moslavačke županije. 

 

 Predsjednik Mijo Šepak iznio 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 Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije 

za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-

moslavačke županije za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 

potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, Prijedlog Odluke o izmjeni 

Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Sisačko-moslavačke županije za 2021. 

godinu, Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-

moslavačke županije za 2021. godinu i Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih 

potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. 

 

  U raspravi su sudjelovali vijećnici Srđan Marić, Luca Gašpar Šako, Mijo Latin, Ljiljana 

Lampert, Dara Bursik i Ivan Nekvapil. 

 

  Nakon toga su većinom glasova (22 za, 8 protiv i ništa suzdržanih) donijete II. 

Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, Odluka o izmjeni 

Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, Odluka o 

izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, 

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Sisačko-moslavačke 

županije za 2021. godinu, Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-

moslavačke županije za 2021. godinu i Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. 

 

TOČKA 2. 

 

  Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i projekcije za 

2023. i 2024. godinu, 

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

2022. godinu, 

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

2022. godinu, 

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

2022. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke 

županije za 2022. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Sisačko-moslavačke 

županije za 2022. godinu, 

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

2022. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke 

županije za   2022. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske 

gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2022. godinu. 

 

 



 9 

  Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak izvijestio je da su na Prijedlog 

Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu 

zaprimljeni amandmani vijećnika Županijske skupštine Igora Školnekovića, Daniela Berdaisa 

i Danijela Kljaića. 

 

  Odbor za Statut, Poslovnik i propise utvrdio je da su amandmani podnijeti u skladu sa 

Statutom i Poslovnikom. 

 

  Privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu 

Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da je Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za 2022. godinu rađen sukladno Zakonu o proračunu i Uputama za izradu proračuna 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2022.-2024. koje je dalo 

Ministarstvo financija. U sljedećem proračunskom razdoblju maksimalna koncentracija 

sredstava bit će usmjerena na obnovu nakon potresa koji je pogodio Sisačko-moslavačku 

županiju 28. i 29. prosinca 2020. godine. Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2022. 

godinu planiran je u iznosu od 1.853.099.630,79 kuna, a sastoji se od vlastitih i namjenskih 

prihoda proračunskih korisnika u iznosu od 974,5 milijarde kuna te prihoda i primitaka 

proračuna Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 878,5 milijuna kuna. Ukupni prihodi i 

primici sastoje se od prihoda poslovanja, prihoda od prodaje nefinancijske imovine, primitaka 

od financijske imovine i zaduživanja i vlastitih izvora odnosno raspoloživih sredstava iz 

prethodnih godina. Ukupni rashodi i izdaci u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 

2022. godinu planirani su u iznosu od 1.853.099.630,79 milijarde kuna, a sastoje se od 

rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i izdataka za financijsku 

imovinu i otplate zajmova. U posebnom dijelu Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 

2022. godinu ukupni rashodi i izdaci u iznosu od 1.853.630,79 kuna raspoređeni su po 

programima, projektima i aktivnostima proračunskih korisnika i upravnih odjela Sisačko-

moslavačke županije. 

 

  Predsjednik Mijo Šepak iznio 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 Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i 

projekcije za 2023. i 2024. godinu, te na Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu 

Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi 

Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u sportu 

Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj 

kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, Prijedlog Programa javnih potreba u 

predškolskom odgoju Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, Prijedlog Programa 

javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, Prijedlog Programa 

javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za   2022. godinu i Prijedlog 

Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, 

Stanice Novska za 2022. godinu. 

 

  Odbor za financije i proračun i Odbor za društvene djelatnosti razmatrali su pristigle 

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

2024., te nisu dali pozitivno mišljenje. 

 

  U raspravi su sudjelovali vijećnici Daniel Berdais, Igor Školneković, Emil Franjević, 

Mijo Latin, Dara Bursik, Srđan Marić, Ivan Nekvapil, Ljiljana Lampert, Danijel Kljaić i Luca 

Gašpar Šako. 
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  Nakon rasprave glasovalo se o predloženim amandmanima. 

 

  Sa 1 glasom za, 23 glasova protiv i ništa suzdržanih nije prihvaćen Amandman koji je 

podnio vijećnik Igor Školneković. 

 

  Sa 1 glasom za, 22 glasova protiv i 1 suzdržanim glasom nije prihvaćen Amandman 

koji je podnio vijećnik Daniel Berdais. 

 

  Sa ništa glasova za, 23 glasova protiv i 1 suzdržanim glasom nije prihvaćen 

Amandman koji je podnio vijećnik Danijel Kljaić. 

 

  Nakon toga je većinom glasova (22 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijet Proračun 

Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i projekcije za 2023. i 2024. godinu, te 

Program javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, Program 

javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, Program javnih 

potreba u sportu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, Program javnih potreba u 

tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, Program javnih potreba u 

predškolskom odgoju Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, Program javnih potreba 

u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu, Program javnih potreba u 

socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za  2022. godinu i Program javnih potreba za 

obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2022. 

godinu. 

 

TOČKA 3. 

 

 Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. 

godinu 

 

 Privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu 

Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da se sukladno članku 14. Zakona o proračunu 

uz proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi  i odluka o izvršavanju 

proračuna. Odlukom o izvršavanju proračuna uređuje se struktura prihoda i primitaka, te 

rashoda i izdataka Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu. U Odluci o 

izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu navode se prava i obveze 

korisnika proračunskih sredstava, prava i obveze pročelnika upravnih tijela kao i pojedine ovlasti 

župana te ukupna godišnja obveza Sisačko-moslavačke županije za otplate kredita, dana jamstva 

i suglasnosti sukladno ostvarenim prihodima. 

 

  Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

financije i proračun dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna 

Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu. 

 

  Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (23 za, ništa protiv i 1 suzdržan) 

donijeta Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu. 
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TOČKA 4. 

 

  Prijedlog II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

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

suglasnosti na II. 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 prihodi poslovanja i rashodi od prodaje nefinancijske imovine ostaju na 

razini financijskog plana za 2021. godinu. Troškovi redovnog i izvanrednog održavanja 

županijskih i lokalnih cesta planirani su u iznosu od 75.541.257 kuna, u odnosu na izvorni 

plan gdje su izraženi u iznosu od 72.527.957 kuna. Razlog tome su interventne sanacije šteta 

od potresa na prometnoj infrastrukturi županijskih i lokalnih cesta koje će biti izvedene 

tijekom 2021. godine. 

 

  Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za 

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

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

županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune 

Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. 

 

  U raspravi je sudjelovala vijećnica Ljiljana Lampert. 

 

  Nakon toga je većinom glasova (23 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijet Zaključak o 

davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. 

 

 

  Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak predložio je da se objedini uvodno 

izlaganje i rasprava za točke 5. i 6. dnevnog reda i to: Prijedlog Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 

2024. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana 

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

za 2023. i 2024. godinu i Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih 

cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o 

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

lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu. 

 

 

  Ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Stipo Šapina u 

uvodu je iznio da se u Prijedlogu Financijskog plana za 2022. godinu višak prihoda uključio u 

rashode poslovanja. Izvori sredstava za financiranje djelatnosti Županijske uprave za ceste 

prema Zakonu o cestama su godišnja naknada koja se plaća pri registraciji motornih i 

priključnih vozila, naknada za izvanredni prijevoz, naknada za prekomjernu uporabu, naknada 

za korištenje cestovnog zemljišta, naknada za obavljanje pratećih djelatnosti, sredstva 

državnog proračuna, proračuna županije, gradova i općina, naknada za financiranje građenja i 

održavanja javnih cesta, naknada za osnivanje prava služnosti i prava građenja, te ostali 

izvori. Rashodi na svim stavkama planirani su prema visini prihoda, osobito materijalni 

rashodi za redovno i izvanredno održavanje i građenje županijskih i lokalnih cesta. 
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  Vezano uz Plan građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području 

Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu ravnatelj Županijske uprave za ceste iznio je da 

se u 2022. godini predlaže organiziranje građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na 

način da se radovi redovnog održavanja planiraju i izvode u sklopu zakonskih odredbi i 

sukladno važećem četverogodišnjem planu, da se nastavi sa sanacijom dionica cesta koje su u 

najlošijem stanju kroz radove izvanrednog održavanja cesta sukladno raspoloživim 

financijskim sredstvima, odnosno u okvirima plana iz 2022. godine, da se nastavi s izradom 

nove projektne dokumentacije, ishođenjem lokacijskih i građevinskih dozvola, izradom 

geodetskih elaborata, rješavanjem imovinsko-pravnih odnosa što je priprema za radove 

rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta, da se nastavi s rekonstrukcijom dionica 

županijskih i lokalnih cesta sukladno raspoloživim preostalim financijskim sredstvima. 

Radovi na redovnom održavanju planiraju se financirati iz vlastitih izvora, a na bazi razina 

prednosti prema stanju kolnika i u sladu sa Zakonom o cestama i Pravilnikom o održavanju 

javnih cesta.  Za redovno održavanje cesta u 2022. godini planira se iznos od 19.600.000,00 

kuna. Navedeni iznos nije dovoljan da se izvedu svi radovi redovitog održavanja jer pokriva 

standard od 34,5%. 

 
 

 U raspravi su sudjelovali vijećnici Višnja Jerman i Ivan Nekvapil. 

 

 Potom se pristupilo glasovanju po pojedinim točkama. 

 

TOČKA 5. 

 

  Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2022. godinu i projekcija plana za 2023. i 2024. godinu - Prijedlog Zaključka 

o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu i projekciju plana za 2023. i 2024. godinu 

 

  Većinom glasova (23 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijet je Zaključak o davanju 

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

županije za 2022. godinu i projekciju plana za 2023. i 2024. godinu. 

 

TOČKA 6. 

 

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

području Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju 

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

lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu 

 

  Većinom glasova (23 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijet je Zaključak o davanju 

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

cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu. 
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TOČKA 7. 

 

  Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka 

koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2022. 

godinu 

 

  Privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine, pravne i opće poslove 

Branka Šimanović u uvodu je iznijela da je pravni temelj za donošenje Odluke sadržan u 

odredbi članka 10. stavak 3. Zakona o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i 

referenduma kojim je propisano da Odluku o raspoređivanju sredstava iz Proračuna jedinice 

samouprave donosi predstavničko tijelo jedinice samouprave i odredbi članka 28. Statuta 

Sisačko-moslavačke županije kojom je propisana nadležnost Županijske skupštine za 

donošenje odluka i drugih akata. Odredbom članka 6. stavka 2. Zakona propisano je da pravo 

na redovito godišnje financiranje iz sredstava proračuna jedinice samouprave imaju političke 

stranke koje su prema konačnim rezultatima izbora dobile mjesto vijećnika u predstavničkom 

tijelu jedinice samouprave i nezavisni vijećnici. Odredbom članka 7. Zakona propisano je da 

se sredstva raspoređuju na način da se utvrdi jednak iznos sredstava za svakog vijećnika u 

Županijskoj skupštini tako da pojedinoj političkoj stranci koja je bila predlagatelj liste 

pripadaju sredstva razmjerna broju dobivenih mjesta vijećnika u Županijskoj skupštini prema 

konačnim rezultatima izbora za članove Županijske skupštine. Odredbom članka 9. Zakona 

propisano je da za svakog člana predstavničkog tijela jedinice samouprave podzastupljenog 

spola, političkim strankama odnosno nezavisnim vijećnicima pripada i pravo na naknadu u 

visini od 10% iznosa predviđenog po svakom članu predstavničkog tijela jedinice 

samouprave. Podzastupljenost spola postoji ako je zastupljenost jednog spola u 

predstavničkom tijelu jedinice samouprave niža od 40%. U Proračunu Sisačko-moslavačke 

županije za 2022. godinu za redovito godišnje financiranje političkih stranaka planirana su 

sredstva u iznosu od 310.000,00 kuna.  

 

  Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za 

financije i proračun  dali pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava 

za financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-

moslavačke županije za 2022. godinu. 

 

  Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (23 za, ništa protiv i 1 suzdržan) 

donijeta Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju 

vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu. 

 

TOČKA 8. 

 

 Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene na adresi Trg hrvatskih 

branitelja 2, Glina 

 

 Privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i 

fondove EU Darjan Vlahov u uvodu je iznio da se utvrđuje da je zgrada javne namjene na 

adresi Trg hrvatskih branitelja 2, Glina oštećena u potresima koji su se dogodili na području 

Sisačko- moslavačke županije 28. i 29. prosinca 2020. godine, te da je izrađen Elaborat ocjene 

postojećeg stanja građevinske konstrukcije zgrade kojim je utvrđeno da je zgrada tehnički 

pogodna za cjelovitu obnovu zgrade javne namjene - razina 1 sukladno Zakonu, Tehničkom 

propisu za građevinske konstrukcije i Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na 
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području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-

moslavačke županije i Karlovačke županije. 

 

  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 na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, Glina. 

 

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

donijeta Odluka o obnovi zgrade javne namjene na adresi Trg hrvatskih branitelja 2, Glina. 

 

 

 

  Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak predložio je da se objedini uvodno 

izlaganje i rasprava za točke 9. - 14. dnevnog reda koje se odnose na obnovu zgrada javne 

namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača. 

 

  Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje 

Silvija Desić Basarić u uvodu je iznijela da Sisačko – moslavačka županija kao osnivač 

Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača pristupa obnovi zgrade Tehničke 

službe, zgrade Uprave, zgrade XB odjela, zgrade II A odjela, zgrade II B odjela, zgrade V 

odjela i Odjela za psihoterapiju s dnevnom bolnicom. Utvrđuje se da su navedene zgrade 

Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača oštećene u potresima koji su se 

dogodili na području Sisačko-moslavačke županije 28. i 29. prosinca 2020. godine. Potreba 

cjelovite obnove zgrada utvrđena je na temelju Elaborata popravaka nekonstrukcijskih 

dijelova izrađenog od strane AL PRO ING d.o.o. sukladno Zakonu o obnovi zgrada oštećenih 

potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske županije, Zagrebačke županije, 

Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke, Tehničkom propisu za građevinske konstrukcije i 

Programu mjera obnove zgrada oštećenih potresom na području Grada Zagreba, Krapinsko-

zagorske županije, Zagrebačke županije, Sisačko-moslavačke županije i Karlovačke županije. 

Sredstva za provođenje Odluka osigurava Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ 

Popovača. 

 

 U raspravi je sudjelovala vijećnica Ljiljana Lampert. 

 

 Potom se pristupilo glasovanju po pojedinim točkama. 

 

 

TOČKA 9. 

 

  Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice 

„Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada Tehničke službe 

 

  Većinom glasova (23 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o obnovi 

zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada 

Tehničke službe. 
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TOČKA 10. 

 

  Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice 

„Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada Uprave 

 

  Većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o obnovi 

zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada 

Uprave. 

 

TOČKA 11. 

 

  Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice 

„Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada X B odjela 

 

  Većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o obnovi 

zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada X B 

odjela. 

 

TOČKA 12. 

 

  Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice 

„Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada  II A odjela 

 

  Većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o obnovi 

zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada II A 

odjela. 

 

TOČKA 13. 

 

  Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice 

„Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada II B odjela 

 

  Većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o obnovi 

zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada II B 

odjela. 

 

TOČKA 14. 

 

  Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice 

„Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada V odjela i Odjela za psihoterapiju s dnevnom 

bolnicom 

 

  Većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o obnovi 

zgrade javne namjene Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača - zgrada V 

odjela i Odjela za psihoterapiju s dnevnom bolnicom. 
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TOČKA 15. 

 

 Prijedlog Odluke o prenamjeni akumuliranih sredstava lovozakupnine u Proračunu 

Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2006. do 2020. godine 

 

  Privremena pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu 

okoliša i prirode  Sandra Mahnik u uvodu je iznijela da se odredbom članka 31. stavka 1. 

Zakona o lovstvu  određuje da se  sredstava  naknade za pravo lova raspoređuju na način 10 

% sredstava za naknade vlasnicima zemljišta bez prava lova, razmjerno površini koja je 

obuhvaćena lovištem za koje se uplaćuje naknada za pravo lova, preko proračuna županija i 

Grada Zagreba na čijem je području ustanovljeno lovište, 30 % sredstava u državni proračun, 

50 % u državni proračun na račun Ministarstva za financiranje mjera određenih ovim 

Zakonom i aktima donesenim na temelju njega i 10 % sredstava na račun županija i Grada 

Zagreba za provedbu Zakona. Temeljem članka 31. stavka 11. Zakona o lovstvu, Sisačko-

moslavačka županija je ishodila suglasnost Ministarstva poljoprivrede. Sisačko-moslavačka 

županija je kroz proračunske godine od 2006. do 2020. ostvarila akumulirani višak 

lovozakupnina u iznosu od 4.695.294,88  kn, a člankom 31. stavkom 11. Zakona o lovstvu je 

određeno da se sredstva lovozakupnine mogu koristiti za uklanjanje ili ublažavanje posljedica 

nastalih uslijed posebnih okolnosti odnosno događaja  ili određenog stanja koje se nije moglo 

predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati kao što je u slučaju Sisačko-moslavačke županije 

bio katastrofalan potres koji je imao za posljedicu ugrožavanje života i zdravlja ljudi, 

oštećenja na imovini, narušio gospodarske aktivnosti i napravio znatnu gospodarsku štetu, pa 

će navedena sredstva iskoristiti za kupnju nekretnine za poduzetnički inkubator iz razloga što 

bi se njegovim osnivanjem znatno pomoglo stabilizaciji narušenih gospodarskih aktivnosti na 

području Sisačko-moslavačke županije. 

 

  Predsjednik Mijo Šepak iznio 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 prenamjeni akumuliranih sredstava lovozakupnine u Proračunu Sisačko-moslavačke 

županije u razdoblju od 2006. do 2020. godine. 

 

  U raspravi su sudjelovali vijećnici Ljiljana Lampert i Mijo Latin. 

 

  Nakon toga je većinom glasova (23 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta Odluka 

o prenamjeni akumuliranih sredstava lovozakupnine u Proračunu Sisačko-moslavačke 

županije u razdoblju od 2006. do 2020. godine. 

 

TOČKA 16. 

 

  Prijedlog Odluke o spajanju Interpretacijskog centra baštine Banovine i 

Kulturnog centra braće Radić u Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije  

 

  Privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno 

društvo Sonja Čatić u uvodu je iznijela da je Interpretacijski centar baštine Banovine osnovan 

Odlukom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije 2016. godine, a Kulturni centar 

Braće Radić 2017. godine. Imajući u vidu da je prostor Sisačko-moslavačke županije u cjelini 

bogat kulturnom i povijesnom baštinom, a u cilju očuvanja, proučavanja i prezentacije 

kulturno-povijesnih znamenitosti Sisačko-moslavačke županije predlaže se objedinjavanje 

rada ove dvije ustanove. Prostor Sisačko-moslavačke županije bilježi kontinuitet naseljenosti i 

povijesnih mijena kroz više tisućljetno razdoblje. Urbanizacijom i modernijim načinom 
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života, tradicijskoj kulturi i baštini prijeti potpuni nestanak. Kako bismo taj segment ljudskog 

života i djelovanja na ovim prostorima sačuvali od zaborava, zadaća nove ustanove je raditi 

na očuvanju i bilježenju tradicijske kulture, baštine i povijesti na području Sisačko-

moslavačke županije. Poseban segment rada nove ustanove odnosit će se na povijesna 

istraživanja i prezentaciju procesa i događaja na području Sisačko-moslavačke županije, a koji 

nisu do sada bili u dovoljnoj mjeri izloženi i prezentirani širokoj javnosti. Velika pozornost 

posvetit će se i najnovijem razdoblju hrvatske povijesti, procesu stvaranja samostalne i 

suverene Republike Hrvatske i Domovinskom ratu. 

 

  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 spajanju Interpretacijskog 

centra baštine Banovine i Kulturnog centra braće Radić u Kulturno-povijesni centar Sisačko-

moslavačke županije. 

 

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

donijeta Odluka o spajanju Interpretacijskog centra baštine Banovine i Kulturnog centra braće 

Radić u Kulturno-povijesni centar Sisačko-moslavačke županije. 

 

TOČKA 17. 

 

  Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravljanju i raspolaganju 

nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama Sisačko-moslavačke županije  

 

  Privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine, pravne i opće poslove 

Branka Šimanović u uvodu je iznijela da je sukladno važećim propisima Sisačko-moslavačka 

županija donijela Odluku o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i 

dionicama Sisačko-moslavačke županije. Navedenom Odlukom uređuju se uvjeti, način i 

postupak upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, 

upravljanja i raspolaganja nekretninama pravnih osoba koje su u vlasništvu ili pretežitom 

vlasništvu Sisačko-moslavačke županije. Odredbama od članka 2. do članka 11. Prijedloga 

Odluke predlažu se izmjene i dopune Odluke o upravljanju i raspolaganju nekretninama, 

poslovnim udjelima i dionicama Sisačko-moslavačke županije kako bi se detaljnije propisao 

postupak prodaje putem javnog natječaja. Odredbama od članka 18. do članka 20. Odluke 

predlažu se izmjene i dopune odredbi osnovne Odluke radi usklađivanja sa odredbama 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i odredbama Statuta Sisačko-

moslavačke županije kojima se propisuje nadležnost tijela (župan i županijska skupština) u 

donošenju  odluka o raspolaganju ovisno o vrijednosti nekretnine. 

 

  Predsjednik Mijo Šepak iznio 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 upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama Sisačko-

moslavačke županije. 

 

  Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (23 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama 

Sisačko-moslavačke županije. 
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TOČKA 18. 

 

  Prijedlog Odluke o produljenju važenja Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje 2015.-2020. godine 

 

  Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske 

branitelje Silvija Desić Basarić u uvodu je iznijela da socijalni plan obuhvaća analizu 

kapaciteta, dostupnost mreže socijalnih usluga i specifične ciljeve razvoja institucionalnih i 

izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na usluge za skupine u većem 

riziku od socijalne isključenosti. Na 15. sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 

županije koja je održana 21. prosinca 2015. godine donesen je posljednji Plan razvoja 

socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2015. – 2020. godine. Županijska 

skupština Sisačko-moslavačke županije na 20. sjednici održanoj 16. srpnja 2020. godine 

donijela je Odluku o pokretanju postupka izrade Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje 2021. - 2027. Temeljem iste, Javna ustanova „Regionalni 

koordinator Sisačko-moslavačke županije“ zadužena je za koordinaciju cjelokupnog postupka 

i izradu Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021. - 

2027. na temelju prijedloga Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije, a uz 

suradnju s nadležnim Upravnim odjelom. Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije 

na 22. sjednici održanoj 25. studenoga 2020. godine donijela je Odluku o produljenju važenja 

Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2015. - 2020. 

Temeljem iste, produljilo se važenje Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje 2015. – 2020. do 31. prosinca 2021. godine. Vlada Republike Hrvatske 

je na sjednici održanoj 10. prosinca 2021. godine donijela Odluku o donošenju Nacionalnog 

plana razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine i Akcijskog plana 

razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2024. godine. Sukladno navedenom, 

potrebno je produžiti važenje Plana razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje 2015. – 2020. godine kako bi se dovršio postupak izrade Plana razvoja socijalnih 

usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021. - 2027. u skladu s Nacionalnim 

planom razvoja socijalnih usluga za razdoblje od 2021. do 2027. godine i županijskim Planom 

razvoja koji je u postupku izrade. 

 

  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 produljenju važenja Plana 

razvoja socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2015.-2020. godine. 

 

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

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

županije za razdoblje 2015.-2020. godine. 

 

TOČKA 19. 

 

 Prijedlog Pravilnika o stipendiranju redovitih učenika četverogodišnjih i 

petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke 

županije  

 

  Privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno 

društvo Sonja Čatić u uvodu je iznijela da se Pravilnikom o stipendiranju redovitih učenika 

četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-

moslavačke županije omogućuje nastavak raspisivanja natječaja i stipendiranja učenika s 
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područja Sisačko-moslavačka županije. Stipendije će se isplaćivati jednokratno svake godine 

kako bi učenici imali osigurana sredstva na početku svog školovanja i na početku svake 

školske godine, kada su i izdatci potrebni za školovanje najviši. Osiguravanjem učeničkih 

stipendija Sisačko-moslavačka županija omogućuje učenicima lošeg imovinskog stanja 

mogućnost školovanje, ali potiče i na izvrsnost jer se posebno boduju dosadašnji rezultati rada 

tijekom školovanja. Sredstva potrebna za provedbu ovog Pravilnika osiguravaju se u 

Proračunu Sisačko- moslavačke županije za 2022. godinu. 

 

 Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za 

financije i proračun i Odbor za društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na Prijedlog 

Pravilnika o stipendiranju redovitih učenika četverogodišnjih i petogodišnjih programa 

obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije. 

 

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

donijet Pravilnik o stipendiranju redovitih učenika četverogodišnjih i petogodišnjih programa 

obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije. 

 

TOČKA 20. 

 

 Prijedlog Pravilnika o stipendiranju redovitih studenata s područja Sisačko-

moslavačke županije  

 

  Privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno 

društvo Sonja Čatić u uvodu je iznijela da se Pravilnikom o stipendiranju redovitih studenata s 

područja Sisačko-moslavačke županije omogućuje nastavak raspisivanja natječaja i 

stipendiranja studenata s područja Sisačko-moslavačka županije. Stipendije će se isplaćivati 

jednokratno svake godine kako bi studenti imali osigurana sredstva na početku svog 

studiranja i na početku svake akademske godine, kada su i izdatci potrebni za studiranje 

najviši. Osiguravanjem studentskih stipendija Sisačko-moslavačka županija omogućuje 

studentima lošeg imovinskog stanja mogućnost studiranja, ali potiče i na izvrsnost jer se 

posebno boduju dosadašnji rezultati rada tijekom školovanja i studiranja. Sredstva potrebna za 

provedbu ovog Pravilnika osiguravaju se u Proračunu Sisačko- moslavačke županije za 2022. 

godinu. 

 

 Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za 

financije i proračun i Odbor za društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na Prijedlog 

Pravilnika o stipendiranju redovitih studenata s područja Sisačko-moslavačke županije. 

 

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

donijet Pravilnik o stipendiranju redovitih studenata s područja Sisačko-moslavačke županije. 

 

TOČKA 21. 

 

 Prijedlog Odluke o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-

moslavačke županije  

 

 Privremena pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i obnovu 

Blanka Bobetko Majstorović u uvodu je iznijela da se V. izmjenama i dopunama Prostornog 

plana Sisačko-moslavačke županije pristupa radi utvrđene potrebe za izmjenama i dopunama 

plana u dijelu koji se odnosi na razmatranje mogućnosti osiguranja novih izdvojenih 
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građevinskih područja gospodarske namjene, a kako bi se osigurale mogućnosti za 

gospodarski napredak i revitalizaciju županije. Zaprimljen je zahtjev za osiguranjem novih 

gospodarskih zona na području općina Lekenik i Topusko i grada Petrinje. Razmatranjem 

zahtjeva, te imajući u vidu mogućost da pojedini projekti budu proglašeni strateškim 

projektima Republike Hrvatske , za što je potreba usklađenost projekata s prostorno-planskom 

dokumentacijom ukazala se potreba za hitnom izmjenom i dopunom Prostornog plana 

Sisačko-moslavačke županije. 
  

 

 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 izradi V. 

izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije. 

 

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

donijeta Odluka o izradi V. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije. 

 
TOČKA 22. 

 

 Prijedlog Odluke o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju Javnog poziva 

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

 

 Privremena pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu 

okoliša i prirode Sandra Mahnik u uvodu je iznijela da je Županijska skupština Sisačko-

moslavačke županije na 22. sjednici održanoj 25. studenog 2020. godine donijela Odluku o 

raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji 

za 2020. godinu. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju Javnog poziva za 

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

radi smanjenja plana proračunskih prihoda planiranih za poticanje razvoja poljoprivrede. 

Ostvarenje plana proračunskih prihoda nije realiziran zbog katastrofalnog potresa koji je 

zadesio Sisačko-moslavačku županiju 28. i 29. prosinca 2020. godine zbog čega je Vlada 

Republike Hrvatske donijela Odluku o proglašenju katastrofe na području pogođenom 

potresom, a i Sisačko-moslavačka županija je proglasila prirodnu nepogodu – potres 10. 

veljače 2021. godine za sve JLS na svom području. Obzirom na obim katastrofe Županija je 

bila prisiljena utrošiti velika financijska sredstva kako bi sanirala brojna oštećenja, a 

sudjelovala je i u žurnim intervencijama kako bi se što prije normalizirao život u Županiji. 

 
 

 Predsjednik Mijo Šepak iznio 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 stavljanju izvan snage 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 stavljanju izvan snage Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje 

razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu. 
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TOČKA 23. 

 
 Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za 

provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj 

županiji za 2020. godinu 

 

 Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Kralj iznio je Prijedlog Odbora da 

se razriješe predsjednik i članovi Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje 

razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu i to: Mihael Jurić, 

Marijan Belošević, Tihana Likarević, Ljiljana Križanić i Marijana Klobučar Bobetko. 

 

 

  Predsjednik Mijo Šepak iznio je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao 

pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za 

provedbu 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) 

donijeto Rješenje o razrješenju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog 

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

 

 

 

 

  Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak zaključio je sjednicu u 14,00  sati. 
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