ZAPISNIK
sa 6. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 10. ožujka 2022.
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, Davor
Kljakić, Sanja Kozarić, Tomislav Kralj, Ljiljana Lampert, Mijo Latin, Srđan Marić, Mario
Markić, Ivan Nekvapil, Vlatko Sedlaček, Anita Sinjeri Ibrišević, Mijo Šepak, Sanja Štingl
Vlašić, Dubravka Šurlan, Srećko Telar, Slavko Tepavac, Oliver Žegarac i Anto Žilić.
Nenazočni vijećnici: Branka Bakšić, Katarina Kihalić, Vlado Lendvaj, Damir Markuš,
Ines Simić, Igor Školneković i Milan Vrga.
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, Ivana
Žuk - viša savjetnica za poslove Skupštine, Kristina Štimac - 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 Sisačkomoslavačke 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, Andreja Šeperac - Razvojna agencija SI-MORA d.o.o., te predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
Sjednicom je predsjedavao predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak.
Sjednici Županijske skupštine od 39 vijećnika bilo je prisutno 32 vijećnika.
Zapisnik sa 5. sjednice Županijske skupštine održane 21. prosinca 2021. godine
usvojen je većinom glasova (32 za, ništa protiv)
Nakon toga je većinom glasova (32 za, ništa protiv) usvojen slijedeći
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DNEVNI RED
1. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2021. godine - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačkomoslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
2. Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u
2021. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i
rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2021. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
3. Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Sisačko-moslavačke županije za
2021. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
4. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022.
godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
6. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za
2022. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
7. Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u
2022. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
8. Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih
ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini na području
Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
9. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi
u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (VI. odjel),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
10. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi
u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (VII. odjel),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
11. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi
u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (IX. odjel),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
12. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi
u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (kuhinja),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
13. Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi
u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (prosektura),
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
14. Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o pripajanju Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja
Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjeni naziva i sjedišta Doma zdravlja Kutina,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
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15. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Lječilišta Topusko,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
16. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina u k.o. Petrinja u vlasništvu Strižak d.o.o.
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
17. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina u k.o. Glina u stečajnom postupku nad stečajnim
dužnikom Ars Plus d.o.o. u stečaju,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
18. Analiza stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačkomoslavačke županije za 2021. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
19. Plan djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2021.
godinu - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Sisačkomoslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
20. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Doma zdravlja Petrinja, ambulanta
Jabukovac,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
21. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Hrvatske gospodarske komore,
Županijske komore Sisak,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
22. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Kompleks Domobranske vojarne u
Lađarskoj ulici u Sisku,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
23. Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Učenički dom Sisak – I. faza,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
24. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije
za 2021. godinu - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu
prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
25. Godišnje izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2021.
godini - Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor
nad radom mrtvozornika u 2021. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
26. Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i
uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Siska,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja,
27. Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i
uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Kutine,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
28. Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i
uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Hrvatske
Kostajnice,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
29. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Sisku,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
30. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
31. Prijedlog Rješenja o imenovanju suca porotnika Općinskog suda u Sisku,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
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32. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
33. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Sisku,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
34. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u
Sisku.
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT.
1. Vijećnik Tomislav Kralj upitao je župana koliko je projekata za obnovu
prijavljeno na Fond solidarnosti, obzirom na rokove i uvjete koje propisuje Europska unija te
koliko su službenici županijske uprave opterećeni dodatnim poslovima vezanim uz prijavu
projekata i samu obnovu i kakva će biti dinamika izvođenja radova. Koji su ključni projekti
obnove na području grada Siska, a koje će voditi Sisačko – moslavačka županija?
Župan Ivan Celjak odgovorio je da je prijavljeno 68 projekata na Fond solidarnosti u
vrijednosti od preko 698 milijuna kuna. Od tih 68 projekata 52 projekta se odnose na
građevinski sektor, 40 projekata se odnosi na obnovu ili izgradnju zgrada i 12 projekata se
odnosi na obnovu cesta. Što se tiče projekata na području grada Siska, Sisačko-moslavačka
županija je osnivač zdravstvenih ustanova na području grada Siska i srednjih škola. Na Fond
je prijavljena matična zgrada Sisačko-moslavačke županije na adresi Stjepana i Antuna
Radića 36, isto tako zgrada koju trenutno koristi Sisačko-moslavačka županija na adresi I. K.
Sakcinskog 26. Za Opću bolnicu „Dr. Ivo Pedišić“ prijavljeno je 4 objekta, zgrada „Jodnog“,
zgrada Doma zdravlja Sisak, a u tijeku je natječaj za dovršetak nove zgrade Zavoda za javno
zdravstvo. Isto tako prijavljeni su objekti Strukovne škole u Lađarskoj, matični objekt i
radionice, vojarna u Lađarskoj ulici, zgrada Hrvatske gospodarske komore u suradnji sa
Hrvatskom gospodarskom komorom, zgrada u Rimskoj 19, zgrada Glazbene škole,
Gimnazija. Izgradit će se nova zgrada Ekonomske škole, prvi put u povijesti će ta škola dobiti
svoju zgradu a taj proces vodi Svjetska banka, gotov je glavni projekt i uskoro se očekuje da
će biti raspisana nabava za izvođenje radova. Što se tiče službenika Sisačko-moslavačke
županije, obzirom na dodatne poslove, uzrokovane nažalost potresom, opterećenje na
županijsku upravu je veliko. Građevinskom sektoru su osigurani poslovi u vrijednosti 800
milijuna kuna u idućih godinu dana. U prvom kvartalu bit će raspisana nabava za 8 objekata,
odnosno već je raspisana nabava za radove za Neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr. Ivan Barbot“
Popovača, putem Fonda solidarnosti obnoviti će se 6 objekata, u drugom kvartalu će se
raspisati nabava za radove i počet će radovi na 19 objekata, to je više od 400 milijuna kuna i u
trećem kvartalu očekuje se raspisivanje nabave za radove i početak radova na 13 objekata.
2. Vijećnik Srđan Marić zatražio je pojašnjenje župana vezano uz stanje u sisačkoj
rafineriji, kao i informacije o statusu pročelnika u županijskoj upravi koji su, kako je rekao,
primili dnevnice za dodatni rad u vrijeme potresa.
Župan Ivan Celjak odgovorio je da je kontaktirao upravu INA-e, direktora rafinerije i
sindikate u rafineriji. Zamoljen je da ne komunicira javno problematiku rafinerije, jer je takva
komunikacija pojedinih političara u prošlosti samo štetila radnicima tijekom pregovora. Što se
tiče plaća pročelnika, nije točan podatak da su oni ekstremno preplaćeni. Zahvaljujući
njihovom trudu i trudu cijelog sustava županijske uprave postignuti su rezultati. Saniran je
dug od 51,5 milijuna kuna u manje od 6 mjeseci, ogromna masa projekata prijavljena je za
obnovu, omogućeni su poticaji razvoju gospodarstva poput beskamatnih kreditnih sredstava,
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pomoć u funkcioniranju objekata zdravstva i školstva. Svi zajedno trebali bi raditi na napretku
cijele županije, pa tako i na napretku grada Siska.
3. Vijećnik Mijo Latin upitao je župana kada će biti otvoren natječaj za potpore u
poljoprivredi i kada će ih biti moguće isplatiti. Dodao je kako je resorno ministarstvo, uz
sredstva pomoći za proljetnu sjetvu za cijelu zemlju, osiguralo za Sisačko-moslavačku
županiju dodatnih 10 milijuna kuna pomoći zbog potresa. Također je upitao imaju li pravo na
beskamatne kredite i nositelji obiteljsko-poljoprivrednih gospodarstava.
Župan Ivan Celjak odgovorio je da je jako zadovoljan s pomoći i suradnjom s
Ministarstvom poljoprivrede. Od 2014. godine do danas je Ministarstvo poljoprivrede na
području Sisačko-moslavačke županije uložilo dvije milijarde i 400 milijuna kuna kroz
različite potpore putem brojnih mjera. Raspisat će se poziv za potpore, odnosno poticaje
poljoprivrednicima s područja Sisačko-moslavačke županije. Poziv bi trebao biti objavljen
oko 15. listopada i trajao bi do 1. prosinca. Potpore će biti isplaćene sukladno sredstvima koje
imamo na raspolaganju od zakupa poljoprivrednog zemljišta. Osigurani su beskamatni krediti
i nositeljima obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava. Djelatnici SIMORA-e su na
raspolaganju svima zainteresiranima budućim korisnicima tih kredita.
4. Vijećnik Danijel Kljaić rekao je kako je Sisačko-moslavačka županija dužna
osigurati sredstva pozivnog centra za vatrogastvo. Upitao je župana zašto su smanjena
sredstva za vatrogastvo u Proračunu Sisačko-moslavačke županije. Također ga zanima najam
za prostor u Ulici Stjepana i Antuna Radića u Sisku koji koristi dio županijskih službi.
Župan Ivan Celjak odgovorio je da su vatrogasci obavili izvrstan posao tijekom krize
izazvane katastrofalnim potresom, kao i ostale žurne službe. Obavljen je niz razgovora s
čelnicima vatrogastva. Vatrogasna zajednica ima dovoljno sredstava za financiranje,
funkcionira izvrsno i funkcionirat će tako i dalje. Što se tiče najma za prostor u Ulici Stjepana
i Antuna Radića 8b. Župan je podsjetio kako je zgrada Sisačko-moslavačke županije teško
oštećena, pa je bilo potrebno riješiti pitanje nastavka rada kako bi se bilo na raspolaganju
građanima.
5. Vijećnik Mario Markić upitao je župana kada možemo očekivati smještanje
djelatnika Zavoda za hitnu medicinu iz Gline u čvrst objekt, te kada će započeti radovi na
obnovi Doma za starije osobe u Glini.
Župan Ivan Celjak odgovorio je kako je važno osigurati kvalitetu i dostupnost
zdravstvene zaštite svim sugrađanima bez obzira radi li se o djelatnosti primarne ili
sekundarne zdravstvene zaštite. Važno je i da djelatnici mogu obavljati svoje djelatnosti u
čvrstim, sigurnim i toplim objektima i da u tim uvjetima mogu čekati obnovu svojih matičnih
objekata. Što se tiče Doma u Glini obavljena je javna nabava, potpisan ugovor i kroz nekih
desetak dana očekuje se početak radova na obnovi. Nažalost zgrada u kojoj je bio Zavod za
hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije u Glini je neuporabljiva. Djelatnici Zavoda za
hitnu medicinu koji djeluju na području Gline su smješteni na lokaciji u Viduševcu. Velika
većina djelatnika i sada ovog trenutka ima uvjete čak i bolje nego one koji su imali prije
potresa. Raspisan je natječaj za radove na Domu za starije i nemoćne osobe u Kutini, planiraju
se proširiti kapaciteti u Sisku i Petrinji tako da se osigura dostojanstven život i boravak
starijim i nemoćnim sugrađanima, kao što je važno da svi djelatnici zaposleni u zdravstvu na
području naše županije imaju uvjete kako bi kvalitetno obavljali svoju djelatnost.
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6. Vijećnica Ljiljana Lampert upitala je župana može li Županija pomoći
stanovnicima Kutine, Popovače i Velike Ludine kojima prijeti visoka cijena plina. Od 1.
travnja računi za plin će poskupjeti za 127%, obzirom da je tamošnja tvrtka Moslavina plin
potpisala ugovor za otkup plina s tvrtkom E-on, a najavljene vladine mjere za tu tvrtku ne
vrijede. Također je postavila pitanje oko otvaranja Doma za starije osobe u Kutini i predložila
još jednu lokaciju za dom, zgradu „starog hotela“.
Župan Ivan Celjak odgovorio je kako je pitanje cijene plina ipak pitanje za kutinsko
gradsko vijeće, obzirom je distributer u vlasništvu Grada. Ujedno je podsjetio na Vladine
mjere kojima se planira ublažiti udar na građane uslijed porasta cijena energenata, a riječ je o
mjerama vrijednima 4,8 milijardi kuna. Župan je također odgovorio da će nakon mnogo
godina čekanja Kutina dobiti dom za starije i nemoćne. Raspisan je poziv za izvođenje
radova. Sisačko – moslavačka županija ima 23% stanovništva starijeg od 65 godina, te su
prepoznate potrebe da se starijim i nemoćnim sugrađanima osigura što kvalitetniji boravak.
Uskoro bi trebali početi radovi i na Domu za starije i nemoćne osobe Sisak, tu govorimo o 8,5
milijuna kuna ulaganja. Domu u Glini su povećana sredstva po korisniku te će u stvari prvi
krenuti u obnovu. Važno je napomenuti da trošak obnove zgrade u Glini nije prihvatljiv
Fondu solidarnosti što znači da će Sisačko-moslavačka županija financirati obnovu u iznosu
od malo manje od 10 milijuna kuna iz vlastitih sredstava.
7. Vijećnik Marin Čačić upitao je župana na koji način županija planira gradnju
autoceste do Siska iskoristiti za gospodarstvo te što ta autocesta znači za Petrinju i Glinu.
Također je upitao u kojoj je fazi projekt uređenja kupališta u Letovaniću.
Župan Ivan Celjak odgovorio je da su gradnja mosta u Odri i dovršetak autoceste vrlo
važni za županiju, ne samo zbog sigurnosti prometa i brzine dolaska u Zagreb, nego i za
razvoj gospodarstva. Upravo zato je Sisačko – moslavačka županija iskazala namjeru za
kupnjom objekata koji se nalaze iza INA-ine benzinske u Zagrebačkoj ulici u Sisku. Radi se o
skladišnom prostoru koji se namjerava urediti kao poduzetnički centar. Što se tiče ulaza u
Sisak sa strane Odre, tamo će biti most s četiri trake duljine oko 90 metara, time će Sisak
dobiti potpuno novi izgled, bolju i kvalitetniju prometnu povezanost isto kao i Petrinja zbog
spoja koji će ići kroz Žažinu na autocestu. Za razvoj gospodarstva to znači izuzetno mnogo
zato što će se Sisačko – moslavačka županija približiti Zagrebu. Vezano uz uređenje kupališta
župan je odgovorio da je Letovanić najpoznatije „Selo pored Kupe“, tamo već postoje
kupališta na koja dolaze ljudi i iz Siska i Zagreba i u dogovoru s općinskim načelnikom, kao i
s načelnicom Hrvatske Dubice i petrinjskom gradonačelnicom pokrenule su se aktivnosti u
cilju dodavanja sadržaja već postojećim kupalištima.
Aktualni sat završio je u 11,15 sati.
TOČKA 1.
Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31.
prosinca 2021. godine - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačkomoslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine
Privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove župana Sanja Mioković u uvodu je
iznijela da je odredbom članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
propisano da župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu
predstavničkom tijelu sukladno odredbama statuta jedinice područne (regionalne) samouprave
dok je odredbom članka 55. Statuta Sisačko-moslavačke županije propisano da župan dva
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puta godišnje podnosi Županijskoj skupštini polugodišnje izvješće o svom radu najkasnije do
kraja listopada za razdoblje siječanj – lipanj tekuće godine i najkasnije do kraja ožujka za
razdoblje srpanj – prosinac prethodne godine. Župan Ivan Celjak započeo je obnašati dužnost
župana Sisačko-moslavačke županije 8. lipnja 2021. godine stoga je izvješćem obuhvaćeno
razdoblje od 8. lipnja do 31. prosinca 2021. godine. Tijekom izvještajnog razdoblja
nastavljena je praksa održavanja Kolegija župana s pročelnicima, direktorima i ravnateljima
na kojima je razmatrano i donijeto niz zaključaka, uputa i smjernica za rad upravnih tijela i
ustanova, te trgovačkih društava u cilju osiguranja učinkovitosti rada u izvršavanju poslova.
Po preuzimanju dužnosti sisačko-moslavački župan pokrenuo je proces stabiliziranja financija
i reorganizacije rada županijske uprave koji se kontinuirano provodio u izvještajnom
razdoblju. Financijsko poslovanje menadžerskim pristupom upravljanju dovedeno je iz
proračunskog manjka od 51 milijun kuna u proračunski višak od 774.901,79 kuna. Nakon
nekoliko godina Sisačko-moslavačka županija po prvi put nije se dodatno kreditno zaduživala
krajem 2021. godine, a kod reorganizacije poslovanja najveći naglasak stavljen je na pitanje
obnove objekata oštećenih u katastrofalnim potresima krajem 2020. godine. U tu svrhu
uveden je u nadležnost Županije i institut obnove budući su štete na objektima u vlasništvu
Sisačko-moslavačke županije i povezanih ustanova gotovo 700 milijuna kuna. Također po
preuzimanju dužnosti u 6. mjesecu 2021. godine župan je pokrenuo proceduru organiziranja
nastavnog procesa prije jeseni u čvrste i sigurne objekte za sve učenike čiji su objekti škola
teško oštećeni u potresu. Do početka nove školske godine svi zamjenski objekti bili su
spremni za prihvat učenika. Potom je uslijedilo osiguravanje adekvatnih uvjeta za rad
zdravstvenog i nezdravstvenog osoblja i njihove pacijente, te korisnike socijalnih usluga.
Župan je u izvještajnom razdoblju održao niz radnih sastanaka s ciljem restrukturiranja i
stabilizacije županijskog proračuna, novog ustrojstva županijske uprave, obnove objekata na
području županije stradalih u potresu, daljnjeg gospodarskog razvoja i novih razvojnih i
investicijskih projekata, uvođenja propisanih epidemioloških mjera u uvjetima epidemije
COVID 19, utvrđivanja, potreba i mogućnosti sufinanciranja rada udruga, neprofitnih
organizacija, poboljšanju uvjeta rada u području obrazovanja, zdravstva i socijalne skrbi, te
mjera za mlade.
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 Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačkomoslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2021. godine.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Sanja Štingl Vlašić, Luca Gašpar Šako, Dubravka
Šurlan, Anita Sinjeri Ibrišević, Mijo Latin, Ljiljana Lampert i Tomislav Kralj.
Nakon toga je većinom glasova (25 za, 5 protiv i 1 suzdržan) donijet Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do
31. prosinca 2021. godine.
TOČKA 2.
Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u
2021. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i
rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2021. godini
Načelnik Policijske uprave Sisačko-moslavačke Luka Pešut u uvodu je iznio da je na
području Sisačko-moslavačke županije tijekom 2021. godine zabilježeno ukupno 2.207
kaznenih djela, što je za 1,4% više nego u 2020. godini, da je kaznenih djela protiv sigurnosti

8
cestovnog prometa zabilježeno 2.160 djela što je za 0,7% više nego u protekloj godini, da je
koeficijent razriješenosti kaznenih djela 79,8% što je smanjenje za 0,2%. Također je iznio da
je protekle godine počinjeno 1.644 kaznenih djela općeg kriminaliteta što je smanjenje za
1,3% u odnosu na 2020. godinu. U strukturi općeg kriminaliteta najbrojnija su kaznena djela
protiv imovine. Počinjeno je 649 kaznenih djela, što je 14,8% manje u odnosu na 2020.
godinu kada su počinjena 762 kaznena djela. U strukturi kaznenih djela protiv imovine
najzastupljenije su krađe i teške krađe. U strukturi općeg kriminaliteta zabilježena su 464
kaznena djela na štetu mladeži i obitelji, što je za 19,6% više u odnosu na 388 kaznenih djela
počinjenih 2020. godine. Iz domene gospodarskog kriminaliteta zabilježeno je 186 kaznenih
djela što je za 42% vuše u odnosu na prethodnu godinu, da je zabilježeno 170 kaznenih djela
organiziranog kriminaliteta što je 18,7% manje nego u prethodnoj godini, da se dogodilo
1.542 prometnih nesreća što je za 22,2% više nego u 2020. godini, da je bilo 34.178 prekršaja
u prometu što je za 7,6% manje u odnosu na 2020. godinu, da je granicu prešlo 2.262.861
putnika. U nezakonitim prelascima zatečene su 1822 osobe, što je 19,9% manje nego u 2020.
godini.
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 Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave
Sisačko-moslavačke u 2021. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju
sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2021. godini.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Luga Gašpar Šako, Mijo Latin i Srđan Marić.
Nakon toga je većinom glasova (32 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijet
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave
Sisačko-moslavačke u 2021. godini.
TOČKA 3.
Prijedlog Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja Sisačko-moslavačke županije za
2021. godinu
Privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije i javnu nabavu Kristina
Štimac u uvodu je iznijela da se odredbom članka 82. stavka 2. Pravilnika o proračunskom
računovodstvu i računskom planu stanja utvrđena na osnovnim računima podskupine 922 i
iskazana u financijskim izvještajima za proračunsku godinu raspodjeljuju u sljedećoj
proračunskoj godini u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata uz pridržavanje ograničenja u
skladu s propisima iz područja proračuna. Saldo na kraju godine na podskupini 922 utvrđuje
se prebijanjem računa viškova i manjkova po istovrsnim kategorijama i izvorima financiranja
na razini osnovnog računa. Na dan 31.12.2021. godine utvrđen je višak prihoda i primitaka u
iznosu od 62.903.892,00 kune koji se prenosi u 2022. godinu. Višak prihoda i primitaka iz
razine 22 financijskih izvještaja rasporedit će se u sljedećim Izmjenama i dopunama
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2022. godinu.
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 raspodjeli rezultata
poslovanja Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.
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Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (26 za, 6 protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja Sisačko-moslavačke županije za 2021.
godinu.
Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak predložio je da se objedini uvodno
izlaganje i rasprava za točke 4. i 5. dnevnog reda i to: Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji
u 2022. godini i Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini.
Privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, kulturu, šport, mlade i civilno
društvo Sonja Čatić u uvodu je iznijela da su sukladno članku V. Odluke o kriterijima i
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda
javnih potreba osnovnog školstva, te srednjih škola i učeničkog doma u 2022. godini osnivači
navedenih ustanova dužni donijeti vlastite odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija. Za svaku kalendarsku godinu Vlada Republike
Hrvatske donosi odluku prema kojoj osnivačima ustanova raspoređuje i doznačava financijska
sredstva za financiranje minimalnog financijskog standarda za tekuću godinu. Raspodjela
sredstava po proračunskim korisnicima izvršila se u okvirima bilanciranih prava prema
utvrđenim kriterijima za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, srednjih škola i
učeničkog doma, rashode za troškove prijevoza učenika i energenata koje ugovara Sisačkomoslavačka žpanija,rashode za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja, rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini, potpore za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkom domu.
Financijska sredstva doznačavaju se školama i učeničkom domu temeljem mjesečnih
zahtjeva.
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
Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini i Prijedlog Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u
Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Luca Gašpar Šako, Tomislav Kralj i Srđan Marić.
Potom se pristupilo glasovanju po pojedinim točkama.
TOČKA 4.
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini
Većinom glasova (25 za, ništa protiv i 6 suzdržanih) donijeta je Odluka o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačkomoslavačkoj županiji u 2022. godini.
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TOČKA 5.
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini
Većinom glasova (25 za, ništa protiv i 7 suzdržanih) donijeta je Odluka o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u
Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini.

Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak predložio je da se objedini uvodno
izlaganje i rasprava za točke 6., 7. i 8. dnevnog reda i to: Prijedlog Odluke o minimalnim
financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
domova za starije i nemoćne osobe za 2022. godinu, Prijedlog Odluke o minimalnim
financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb u 2022. godini i Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i
načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće
održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini na
području Sisačko-moslavačke županije.
Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje Silvija Desić Basarić u uvodu je iznijela da se člankom 7. Uredbe o načinu
financiranja decentraliziranih funkcija te izračuna iznosa pomoći izravnanja za
decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2022.
godinu utvrđuje da su korisnici pomoći izravnanja dužni donijeti vlastite odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja domova za starije osobe u okvirima bilanciranih sredstava
utvrđenih istom Uredbom, kao i centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji
se griju na drva, u okvirima bilanciranih sredstava. Predloženim odlukama ispunjava se
obveza županije za donošenje vlastitih odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
domova za starije osobe i centre za socijalnu skrb, utvrđuju se kriteriji, mjerila i način
financiranja po pojedinim vrstama rashoda, te se daje ovlaštenje županu Sisačko-moslavačke
županije da po opravdanoj potrebi izvrši preraspodjelu sredstava, a u okviru ukupno
planiranih rashoda. Odlukom o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te
za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini na području Sisačko-moslavačke
županije utvrđuju se kriteriji, mjerila i način financiranja decentraliziranih funkcija
zdravstvenih ustanova u 2022. godini za investicijsko ulaganje u prostor, medicinsku i
nemedicinsku opremu i prijevozna sredstva zdravstvenih ustanova, investicijsko i tekuće
održavanje prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava zdravstvenih
ustanova, informatizaciju zdravstvene djelatnosti te otplatu kredita.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za
financije i proračun, Odbor za društvene djelatnosti i Odbor za gospodarski razvoj dali
pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za
2022. godinu, Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2022. godini i
Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za
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investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te za
informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini na području Sisačko-moslavačke županije.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Luca Gašpar Šako.
Potom se pristupilo glasovanju po pojedinim točkama.
TOČKA 6.
Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za
2022. godinu
Većinom glasova (24 za, 3 protiv i 1 suzdržan) donijeta je Odluka o minimalnim
financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija domova za starije i nemoćne osobe za 2022. godinu.
TOČKA 7.
Prijedlog Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i
načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2022.
godini
Većinom glasova (24 za, 3 protiv i 1 suzdržan) donijeta je Odluka o minimalnim
financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2022. godini.
TOČKA 8.
Prijedlog Odluke o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih
ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini na području
Sisačko-moslavačke županije
Većinom glasova (25 za, 3 protiv i 1 suzdržan) donijeta je Odluka o kriterijima i mjerilima
i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće
održavanje zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini
na području Sisačko-moslavačke županije.

Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak predložio je da se objedini uvodno
izlaganje i rasprava za točke 9., 10., 11., 12. i 13. dnevnog reda i to: Prijedlog Odluke o prijenosu
vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot
Popovača (VI. odjel), Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
u pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (VII. odjel), Prijedlog Odluke o
prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige NPB Dr.
Ivan Barbot Popovača (IX. odjel), Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne
nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (kuhinja) i
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Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne
knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (prosektura).
Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje Silvija Desić Basarić u uvodu je iznijela da je Sisačko - moslavačka županija u
okviru projekta energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora energije u zgradama javnog
sektora financiranog temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte
financirane iz europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. –
2020. sklopila Ugovor o nabavi radova energetske obnove na zgradi VI. odjela, VII. odjela,
IX. odjela, kuhinje i prosekture Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot Popovača“,
Ugovor o pružanju usluge stručnog nadzora, Ugovor o izvršenju usluge projektantskog
nadzora i Ugovor o izvršenju usluge energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata
zgrada. Temeljem članka 80. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu
evidentirat će se smanjenje odnosno povećanje vrijednosti imovine. Budući da se izvedenim
radovima povećava vrijednost imovine koju u poslovnim knjigama vodi Neuropsihijatrijska
bolnica „Dr. Ivan Barbot Popovača“ predlaže se prenijeti vrijednost izvedenih radova, bez
naknade, bolnici koja će povećati vrijednost svoje dugotrajne nefinancijske imovine, a
Sisačko- moslavačka županija će ulaganje isknjižiti iz svojih poslovnih knjiga.
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 prijenosu vrijednosti
dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača
(VI. odjel), Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi
u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (VII. odjel), Prijedlog Odluke o prijenosu
vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot
Popovača (IX. odjel), Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine
u pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (kuhinja) i Prijedlog Odluke o
prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige NPB Dr.
Ivan Barbot Popovača (prosektura).
Potom se pristupilo glasovanju po pojedinim točkama.
TOČKA 9.
Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u
pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (VI. odjel)
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (27 za, ništa protiv i 2 suzdržana)
donijeta Odluka o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u
poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (VI. odjel).
TOČKA 10.
Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u
pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (VII. odjel)
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (27 za, 1 protiv i 2 suzdržana) donijeta
Odluka o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige
NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (VII. odjel).
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TOČKA 11.
Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u
pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (IX. odjel)
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (27 za, 1 protiv i 2 suzdržana) donijeta
Odluka o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige
NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (IX. odjel).
TOČKA 12.
Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u
pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (kuhinja)
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (27 za, 1 protiv i 2 suzdržana) donijeta
Odluka o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige
NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (VII. kuhinja).
TOČKA 13.
Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u
pripremi u poslovne knjige NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (VII. prosektura)
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (27 za, 1 protiv i 2 suzdržana) donijeta
Odluka o prijenosu vrijednosti dugotrajne nefinancijske imovine u pripremi u poslovne knjige
NPB Dr. Ivan Barbot Popovača (prosektura).
TOČKA 14.
Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o pripajanju Doma zdravlja Sisak i Doma
zdravlja Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjeni naziva i sjedišta Doma zdravlja
Kutina
Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje Silvija Desić Basarić u uvodu je iznijela da je na 3. sjednici Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije donesena Odluka o pripajanju Doma zdravlja Sisak i Doma
zdravlja Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjeni naziva i sjedišta Doma zdravlja Kutina.
Ista je proslijeđena Ministarstvu zdravstva radi izdavanja ocjene sukladnosti sa Zakonom o
zdravstvenoj zaštiti. Ministarstvo zdravstva je svojim dopisom od 14. prosinca 2021. godine
zatražilo da se u Odluku navedu sve djelatnosti koje će obavljati Dom zdravlja preuzimatelj.
U članku 3. navedene Odluke stoji da sa danom pripajanja Dom zdravlja preuzimatelj
nastavlja obavljati zdravstvene djelatnosti za koje je registriran na lokacijama na kojima ih je
obavljao do statusne promjene pripajanja, te na lokacijama na kojima su te djelatnosti do tada
obavljali pripojeni domovi zdravlja.
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 dopuni Odluke o
pripajanju Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjeni
naziva i sjedišta Doma zdravlja Kutina.
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Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (25 za, 5 protiv i ništa suzdržanih)
donijeta Odluka o dopuni Odluke o pripajanju Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja Petrinja
Domu zdravlja Kutina i promjeni naziva i sjedišta Doma zdravlja Kutina.
TOČKA 15.
Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Lječilišta Topusko
Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje Silvija Desić Basarić u uvodu je iznijela da je člankom 84. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti propisano da upravno vijeće zdravstvene ustanove, između ostalog, predlaže osnivaču
promjenu ili proširenje djelatnosti. Upravno vijeće Lječilišta Topusko, na svojoj sjednici
održanoj dana 28. veljače 2022. godine donijelo je Odluku o prijedlogu dopune predmeta
poslovanja/proširenja djelatnosti Lječilišta Topusko, kojom osnivaču, Sisačko-moslavačkoj
županiji predlaže proširenje djelatnosti Lječilišta Topusko sa djelatnošću zdravstvenog
turizma, pružanje zdravstvenih usluga, dijagnostičkih i terapijskih postupaka, zdravstvene
njege te postupaka medicinske rehabilitacije uz pružanje ugostiteljskih usluga.
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 proširenju djelatnosti
Lječilišta Topusko.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Srđan Marić, Sanja Štingl Vlašić, Anita Sinjeri
Ibrišević, Ljiljana Lampert, Mijo Latin, Tomislav Kralj.
Nakon toga je, većinom glasova (29 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijeta Odluka o
proširenju djelatnosti Lječilišta Topusko.
TOČKA 16.
Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina u k.o. Petrinja u vlasništvu Strižak d.o.o.
Privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine, pravne i opće poslove
Branka Šimanović u uvodu je iznijela da su nakon razornog potresa krajem 2020. godine
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Ispostava Petrinja, Odjel za fizikalnu
medicinu i rehabilitaciju Opće bolnice „dr. Ivo Pedišić“ Sisak (lokacija Petrinja), Zavod za
javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Kabinet za logopedsku podršku Hrvatskog
doma Petrinja Pučkog otvorenog učilišta i upravna tijela Sisačko-moslavačke županije ostala
su bez svojih dosadašnjih prostora u Petrinji te su bila smještena u kontejnerima. Stanovništvo
sa područja grada Petrinje i ostalih mjesta koji gravitiraju prema Petrinji bilo je prisiljeno
odlaziti u Sisak na preglede i fizikalne terapije. Razmatrajući mnoga rješenja kako bi se gore
navedenim ustanovama osigurala nesmetano obavljanje njihovih djelatnosti Sisačkomoslavačka županija sklopila je sa Strižak d.o.o., vlasnikom zgrade javne namjene Ugovor o
zakupu poslovnog prostora. Prilikom uzimanja u zakup uzeta je u obzir činjenica da je objekt
nakon potresa ostao neoštećen, da ima prostornih mogućnosti s obzirom na veličinu i raspored
prostorija odnosno da je u njemu nekada bio smješten Dom za starije i nemoćne osobe te da
je uz neznatna financijska sredstva i u kratkom roku moguće useliti. Prvi korak u postupku
kupnje nekretnina bila je izrada Procjembenih elaborata. Nakon pregovora vlasnik nekretnina
je pristao prodati nekretnine za ukupni iznos od 554.521,27 € plativo u kunama po srednjem
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tečaju HNB na dan isplate i to u tri rate. Nakon što se steknu uvjeti za obavljanje njihovih
djelatnosti u objektima u kojima su se obavljale prije razornog potresa, nekretnine koje se
kupuju će se koristiti u svrhu pružanja usluga iz područja djelatnosti iz nadležnosti Sisačkomoslavačke županije i ustanova čiji je osnivač.
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 kupnji nekretnina u k.o. Petrinja u vlasništvu Strižak d.o.o.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Luca Gašpar Šako.
Nakon toga je, većinom glasova (30 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta
Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Petrinja u vlasništvu Strižak d.o.o.
TOČKA 17.
Prijedlog Odluke o kupnji nekretnina u k.o. Glina u stečajnom postupku nad
stečajnim dužnikom Ars Plus d.o.o. u stečaju
Privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove Skupštine, pravne i opće poslove
Branka Šimanović u uvodu je iznijela da je Ars plus d.o.o. u stečaju upisan pri Općinskom
sudom u Sisku kao vlasnik nekretnina, zapravo hale u Glini sa pripadajućim zemljištem nad
kojim je Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu od 8. srpnja 2021. godine otvoren stečajni
postupak. Dana 15. studenog 2021. godine održan je sastanak između predstavnika Sisačkomoslavačke županije, stečajnog upravitelja i založnih vjerovnika Raiffesenbanke Austria d.d. i
Hamag Bicro na kojem su predstavnici Županije iskazali interes za kupnjom predmetnih
nekretnina kako bi nastao novi obrtničko-poduzetnički centar za obrtnike sa područja grada
Gline. Dana 8. prosinca 2021. godine održano je ispitno i izvještajno ročište na kojem su
vjerovnici u skupštini vjerovnika ovlastili stečajnog upravitelja da pribavi novu procjenu
predmetnih nekretnina. Sukladno navedenom, stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu
nekretnina izradio je Elaborat procjene vrijednosti nekretnina u kojem je utvrđena tržišna
vrijednost nekretnina u iznosu od 237.800,00 EUR odnosno 1.788.256,00 kuna. U svom
izvješću o tijeku stečajnog postupka i o stanju stečajne mase stečajni upravitelj je predložio
Trgovačkom sudu prodaju predmetnih nekretnina u stečajnom postupku te je Trgovački sud u
Zagrebu donio Rješenje kojim se određuje prodaja predmetnih nekretnina. Kako je na
području Gline u razornom potresu krajem 2020. godine stradao velik broj poslovnih objekata
u kojima su svoje djelatnosti obavljali obrtnici sa tog područja, kupnjom predmetnih
nekretnina za izgradnju obrtničko-poduzetničkog centra omogućio bi im se nastavak
obavljanja njihove djelatnosti te bi se osigurao prostor za potrebe Sisačko-moslavačke
županije i ustanova kojima je ona osnivač.
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 kupnji nekretnina u k.o. Glina u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Ars
Plus d.o.o. u stečaju.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Sanja Štingl Vlašić.

16
Nakon toga je, većinom glasova (30 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijeta Odluka o
kupnji nekretnina u k.o. Glina u stečajnom postupku nad stečajnim dužnikom Ars Plus d.o.o.
u stečaju.
TOČKA 18.
Analiza stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2021.
godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite
Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu
Privremena pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu
okoliša i prirode Sandra Mahnik u uvodu je iznijela da je civilna zaštita sustav organiziranja
sudionika, operativnih snaga i građana za ostvarivanje zaštite i spašavanja ljudi, životinja,
materijalnih i kulturnih dobara i okoliša u velikim nesrećama i katastrofama i otklanjanja
posljedica terorizma i ratnih razaranja. Odredbom članka 6. Pravilnika o sastavu stožera,
načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera
civilne zaštite propisano je da izvršno tijelo jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave nakon svakih lokalnih izbora najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na
dužnost imenuje članove stožera. Slijedom navedenog župan Sisačko-moslavačke županije
donio je Odluku o imenovanju Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije. Sukladno
Zakonu, Stožer civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije je na 6. sjednici održanoj 25.
veljače 2022. godine razmotrio stanje sustava civilne zaštite te utvrdio prijedlog Analize
stanja sustava civilne zaštite za 2021. godinu. Ovaj dokument predstavlja analizu stanja
sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije u 2021. godini, te daje godišnji plan
razvoja sustava civilne zaštite županije s financijskim planom. Analiza je izrađena na temelju
podataka dostavljenih od operativnih snaga civilne zaštite, njihove organizacijske strukture i
poslova obavljenih u 2021. godini.
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 Analizu stanja sustava civilne
zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (30 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijet
Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za
2021. godinu.
TOČKA 19.
Plan djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za
2021. godinu - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Sisačkomoslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
Privremena pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu
okoliša i prirode Sandra Mahnik u uvodu je iznijela da je pravni temelj za donošenje akta
sadržan u članku 17. stavku 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda i članku 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije. Stupanjem na snagu Zakona o
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda sve jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave, dužne su svake godine izraditi godišnji Plan djelovanja u području
prirodnih nepogoda. Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 31.
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ožujka tekuće godine podnosi predstavničkom tijelu Izvješće o izvršenju plana djelovanja za
proteklu kalendarsku godinu.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise, Odbor za
financije i proračun, Odbor za gospodarski razvoj i Odbor za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša dali pozitivno mišljenje na Plan djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području
prirodnih nepogoda za 2021. godinu - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana
djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Luca Gašpar Šako.
Nakon toga je, većinom glasova (30 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijet Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području
prirodnih nepogoda za 2021. godinu.
TOČKA 20.
Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Doma zdravlja Petrinja,
ambulanta Jabukovac
Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje Silvija Desić Basarić u uvodu je iznijela da Sisačko-moslavačka županija kao
osnivač Doma zdravlja Petrinja pristupa obnovi Doma zdravlja Petrinja, ambulante
Jabukovac. Zgrada ambulante oštećena je u potresima koji su se dogodili na području
Sisačko-moslavačke županije 28. i 29. prosinca 2020. godine. Potreba cjelovite obnove zgrade
utvrđena je na temelju Elaborata ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije izrađenog
od strane SI-ING SISAK d.o.o.
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 Doma zdravlja Petrinja, ambulanta Jabukovac.
Nakon toga je, većinom glasova (31 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je
Odluka o obnovi zgrade javne namjene Doma zdravlja Petrinja, ambulanta Jabukovac.

Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak predložio je da se objedini uvodno
izlaganje i rasprava za točke 21., 22. i 23. dnevnog reda i to: Prijedlog Odluke o obnovi zgrade
javne namjene Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Sisak, Prijedlog Odluke o
obnovi zgrade javne namjene Kompleks Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku i
Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Učenički dom Sisak – I. faza.
Privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, investicije, razvojne projekte i
fondove EU Darjan Vlahov u uvodu je iznio da su Sisačko-moslavačka županija i Hrvatska
gospodarska komora sklopile 14. veljače 2022. godine Ugovor o uporabi dijela poslovnih
prostora u Sisku, ulica Silvija Strahimira Kranjčevića 16 kojim Hrvatska gospodarska komora
daje, a Sisačko-moslavačka županija prima na uporabu dio poslovnih prostora u poslovnoj zgradi
u vlasništvu Hrvatske gospodarske komore bez naknade i privremeno dok postoji potreba
smještaja upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije, njenih ustanova i trgovačkih društava.
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Izrađeni su elaborati ocjene postojećeg stanja građevinske konstrukcije zgrada Hrvatske
gospodarske komore Županijske komore Sisak, kompleksa Domobranske vojarne i zgrade
Strukovne škole Sisak, kojima je utvrđeno da su zgrade tehnički pogodne za cjelovitu obnovu.
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 Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Sisak, Prijedlog Odluke o obnovi
zgrade javne namjene Kompleks Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku i Prijedlog
Odluke o obnovi zgrade javne namjene Učenički dom Sisak – I. faza.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Luca Gašpar Šako, Srđan Marić, Ljiljana Lampert i
Srećko Telar.
Potom se pristupilo glasovanju po pojedinim točkama.
TOČKA 21.
Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Hrvatske gospodarske komore,
Županijske komore Sisak
Većinom glasova (23 za, 7 protiv i ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o obnovi
zgrade javne namjene Hrvatske gospodarske komore, Županijske komore Sisak.
TOČKA 22.
Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Kompleks Domobranske
vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku
Većinom glasova (30 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o obnovi
zgrade javne namjene Kompleks Domobranske vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku.
TOČKA 23.
Prijedlog Odluke o obnovi zgrade javne namjene Učenički dom Sisak - I. faza
Većinom glasova (29 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o obnovi
zgrade javne namjene Učenički dom Sisak - I. faza.
TOČKA 24.
Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke
županije za 2021. godinu - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za
zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu
Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje Silvija Desić Basarić u uvodu je iznijela da je Povjerenstvo u 2021. godini održalo
21 sjednicu. Na sjednicama su razmatrane pritužbe građana koje su se odnosile na područje
zdravstvene zaštite i zdravstvenog osiguranja. Sjednice su se zbog potresa i nedostatka
prostora održavale uglavnom elektroničkim putem. Sa svih sjednica Povjerenstva sačinjeni su
zapisnici o radu i podnositeljima pritužbi je odgovoreno na iste.
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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 Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (31 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.
TOČKA 25.
Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u
2021. godini - Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za
nadzor nad radom mrtvozornika u 2021. godini
Privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje Silvija Desić Basarić u uvodu je iznijela da je u 2021. godini Povjerenstvo održalo
dvije sjednice. Od 32 imenovanih mrtvozornika u 2021. godini aktivno je sudjelovalo u
mrtvozorenju ukupno 18 mrtvozornika. Početkom 2021. godine Povjerenstvo je pregledalo i
ovjerilo sve očevidnike mrtvozornika i proslijedilo mrtvozornicima primjedbe koje su uočene
prilikom pregleda.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da su Odbor za Statut, Poslovnik i propise i Odbor za
društvene djelatnosti dali pozitivno mišljenje na Godišnje izvješće o radu Povjerenstva za
nadzor nad radom mrtvozornika u 2021. godini - Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća
o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2021. godini.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (30 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijet Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika u 2021. godini.
TOČKA 26.
Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup smrti,
vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada
Siska
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Kralj iznio je Prijedlog Odbora da
se razriješe mrtvozornici koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan
zdravstvenih ustanova za područje Grada Siska i to Snježana Vujnović i Saša Lovrić.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup
smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada
Siska.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Ljiljana Lampert.
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Nakon toga je, većinom glasova (30 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeto
Rješenje o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba
umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Siska.
TOČKA 27.
Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup smrti,
vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada
Kutine
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Kralj iznio je Prijedlog Odbora da
se razriješe mrtvozornici koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan
zdravstvenih ustanova za područje Grada Kutine i to Marija Prebeg i Zorka Dodoš.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup
smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada
Kutine.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (31 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto Rješenje o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti
osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Kutine.
TOČKA 28.
Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup smrti,
vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada
Hrvatske Kostajnice
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Kralj iznio je Prijedlog Odbora da
se razriješi mrtvozornik koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan
zdravstvenih ustanova za područje Grada Hrvatske Kostajnice, Mirna Molnar.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup
smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada
Hrvatske Kostajnice.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (30 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto Rješenje o razrješenju mrtvozornika koji utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti
osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Hrvatske Kostajnice.
TOČKA 29.
Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Sisku
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Kralj iznio je Prijedlog Odbora da
se Silvana Tome razrješi dužnosti suca porotnika Općinskog suda u Sisku na osobni zahtjev.
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Predsjednik Mijo Šepak iznio je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u
Sisku.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (30 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto Rješenje o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Sisku.
TOČKA 30.
Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u
Sisku
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Kralj iznio je Prijedlog Odbora da
se Marko Lovreković razrješi dužnosti suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku na
osobni zahtjev.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog
suda u Sisku.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (31 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto Rješenje o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.
TOČKA 31.
Prijedlog Rješenja o imenovanju suca porotnika Općinskog suda u Sisku
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Kralj iznio je Prijedlog Odbora da
se Ivona Rošić imenuje za suca porotnika Općinskog suda u Sisku.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju suca porotnika Općinskog suda u
Sisku.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (28 za, ništa protiv i 3 suzdržana)
donijeto Rješenje o imenovanju suca porotnika Općinskog suda u Sisku.
TOČKA 32.
Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda
Sisku
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Kralj iznio je Prijedlog Odbora da
se za suce porotnike za mladež Općinskog suda u Sisku imenuju Damir Babić i Tomislav
Vujčić.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež
Općinskog suda u Sisku.
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Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv i 5 suzdržanih)
donijeto Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.
TOČKA 33.
Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Sisku

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Kralj iznio je Prijedlog Odbora da
se za suce porotnike Županijskog suda u Sisku imenuju Monika Kolar, Mateo Vuković, Mateja
Adamović, Ivica Horžić, Katica Dumbović, Dubravko Štefulić, Ana Mankas, Nikolina Mrčela,
Ivona Kovačić, Maja Vrban, Juraj Živković, Maja Kalvarešin i Dragoslav Krnjaić.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u
Sisku.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv i 5 suzdržanih)
donijeto Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Sisku.
TOČKA 34.
Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda
u Sisku
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Tomislav Kralj iznio je Prijedlog Odbora da
se za suce porotnike za mladež Županijskog suda u Sisku imenuju Katica Dumbović, Ana
Semanić, Marijan Ulaković, Ivan Blažeković i Božidar Nikša Tarabić.
Predsjednik Mijo Šepak iznio je da je Odbor za Statut, Poslovnik i propise dao
pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež
Županijskog suda u Sisku.
Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa 1 i 4 suzdržana) donijeto
Rješenje o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Sisku.
Predsjednik Županijske skupštine Mijo Šepak zaključio je sjednicu u 15,20 sati.
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