
Z A P I S N I K 
 

s 9. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 3. listopada 2018. 

godine u Topuskom, u dvorani Hotela „Petrova gora“ (Lječilište „Topusko“), Trg bana Josipa 

Jelačića 16, s početkom u 10,00 sati. 
 

Nazočni vijećnici: Alija Avdić, Đurđa Bobinac, Nikolina Borić, Milan Brigljević, 

Vladimir Čavrak, Petar Ćosić, Emil Franjević, Karmela Gajdek, Dario Hegel, Anđelko 

Hrupački, Adelina Ivković, Branko Jovičić, Šaban Kadrić, Mladen Korečić, Sanja Kozarić, 

Mijo Latin, Stjepan Markanović, Joco Marković, Dubravka Medved, Ivan Nekvapil, 

Dubravko Obadić, Mirjana Oluić-Voloder, Željko Pačarek, Ivica Pernar, Nikolina Pintar, 

Tihomir Posavec, Đuro Rodić, Ivanka Roksandić, Anita Sinjeri-Ibrišević, Davor Smuđ, Mijo 

Šepak, Josip Takač, Slavko Tepavac, Milivoj Tičarić i Miljenko Žamarija. 
 

Nenazočni vijećnici: Dražen Juranović, Vlado Lovreković, Zlatko Medved, Ivica 

Pandža, Predrag Sekulić, Igor Školneković, i Zdenko Vahovec. 
 

Ostali prisutni: Ivo Žinić - župan Sisačko-moslavačke županije, Roman Rosavec i Ivan 

Celjak - zamjenici župana Sisačko-moslavačke županije, Vesna Krnjaić - pročelnica Stručne 

službe za poslove Skupštine i opće poslove, Stjepko Zelić – privremeni pročelnik Ureda 

župana, Blaženka Karakaš - privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, 

javnu nabavu i imovinu, Marijan Belošević - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, 

regionalni razvoj i fondove Europske unije, Ljiljana Križanić - pročelnica Upravnog odjela za 

poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Darjan Vlahov - pročelnik Upravnog odjela 

za prosvjetu, kulturu i šport, Darko Srbljanin - ravnatelj Gradskih ljekarni - Sisak, Blanka 

Bobetko Majstorović - pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 

zaštitu okoliša, Kristina Prpić - Jedinica za unutarnju reviziju, Ivica Kuzmić - načelnik Općine 

Topusko, Stipo Šapina - ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, 

Mario Čelan - direktor Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije SI-MO-RA d.o.o., dr. 

Ivan Horvat - zamjenik ravnatelja Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak, Marina Kovač - 

ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, Domagoj Mosler - 

ravnatelj Lječilišta „Topusko“, Ankica Grubišić - ravnateljica Doma zdravlja Sisak, Sanja 

Habek – ravnateljica Doma zdravlja Kutina, Inoslav Brkić - ravnatelj Zavoda za javno 

zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Tomislav Fabijanić - ravnatelj Zavoda za hitnu 

medicinu Sisačko-moslavačke županije, Zdenko Matijašec - ravnatelj Doma zdravlja Petrinja, 

Ružica Čakširan - ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Magdalena Komes - 

ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, Renata Tominović-Ceković - 

ravnateljica Doma za starije osobe Glina, Jadranka Bertović - ravnateljica Doma za psihički 

bolesne odrasle osobe Petrinja, Ingrid Padjen-Đurić - direktorica Turističke zajednice 

Sisačko-moslavačke županije, Margita Malnar - v.d.ravnateljica Javne ustanove Zavod za 

prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, Mario Mesarić – IRES Ekologija d.o.o. 

Zagreb, Ivan Varga - predstavnik mađarske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije, 

te predstavnici sredstava javnog priopćavanja: Petrinjski radio, Radio Novska, Mreža TV, 

Radio Sisak, Radio Quirinus, Novi sisački tjednik, Radio Banovina, Večernji list i Jutarnji 

list.  
 

Sjednicom je predsjedavala predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić. 
 

Sjednici Županijske skupštine je od 42 vijećnika bilo nazočno 35 vijećnika. 
 

 U raspravi o Zapisniku s 8. sjednice Županijske skupštine održane 13. srpnja 2018. 

godine vijećnik Milan Brigljević nije dao konkretnu primjedbu što bi trebalo u Zapisniku 

promijeniti, tako da se pristupilo glasovanju o Zapisniku. 



 2 

 

 Zapisnik s 8. sjednice Županijske skupštine održane 13. srpnja 2018. godine prihvaćen  

je s 23 glasa za i 9 glasova protiv. 
 

 Nakon toga se prešlo na utvrđivanje dnevnog reda. 
 

Vijećnik Mijo Latin predložio je da se točka 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije, 

skine s dnevnog reda jer je mišljenja da se dva odjela, koji imaju različit djelokrug rada,  

spajaju kako bi se riješilo pročelnika koji pripada HSS-u. 
 

Vijećnik Petar Ćosić predložio je da se točka 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije i 

točka 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine 

Sisačko-moslavačke županije skinu s dnevnog reda iz razloga što nisu prošle proceduru 

savjetovanja s javnošću. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić upitala je predlagatelja župana Ivu Žinića da li povlači 

točke 6. i 7. s predloženog dnevnog reda 9. sjednice. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da se predloženom točkom 6. Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke 

županije, želi postići napredak u racionalizaciji, modernizaciji i učinkovitosti uprave, a 

predloženom točkom 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske 

skupštine Sisačko-moslavačke županije, rad Županijske skupštine bit će transparentniji, tako 

da nije prihvatio prijedloge da se točke 6. i točke 7. skinu s predloženog dnevnog reda. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje prijedlog vijećnika Mije Latina i 

vijećnika Petra Ćosića da se skine s dnevnog reda točka 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i 

dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije. 
 

Za prijedlog da se točka 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 

ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije skine s dnevnog reda 7 

vijećnika je glasovalo za, a 23 vijećnika su glasovala protiv, tako da prijedlog nije prihvaćen.  
 

Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje prijedlog vijećnika Petra Ćosića da 

se točka 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-

moslavačke županije skinu s dnevnog reda 7 vijećnika je glasovalo za, a 23 vijećnika su 

glasovala protiv, tako da prijedlog nije prihvaćen.  
 

Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje predloženi dnevni red kako je 

predložen u pozivu za sjednicu. 
 

Sa 23 glasa za i 7 glasova protiv prihvaćen je sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

 1. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije 

za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine,  

               Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine - Prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine,  

 Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  
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 3. Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije 

2018.-2021. godine i Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i 

prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 2021. 

godine 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

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

refinanciranje dugoročnog kredita, 

               Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

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

dugoročno zaduživanje, 

                Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

              6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih 

tijela Sisačko-moslavačke županije, 

               Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

             7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-

moslavačke županije, 

               Predlagatelj: Odbor za Statut, Poslovnik i propise 

  8. Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine koja u naravi predstavlja 

bivšu vojarnu u Lađarskoj ulici u Sisku,  

               Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 9. Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim domovima    

učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije,  

 Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

          10. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. 

                Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

          11. Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. godinu - Prijedlog 

Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. 

godinu,  

               Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

           12. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-

moslavačke županije za 2017. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 

Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2017. 

godinu, 

               Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

          13. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka kandidature za članove i zamjenike članova 

Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije.  

               Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  
 

Zatim su nazočne pozdravili načelnik Općine Topusko Ivica Kuzmić te ravnatelj 

Lječilišta Topusko Domagoj Mosler koji je održao kratku prezentaciju o Lječilištu 

„Topusko“. 
 

 

Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT. 
 

Vijećnik Petar Ćosić upitao je župana kada će donijeti Odluku o imenovanju Savjeta 

za zdravlje jer od početka mandata radi bez Savjeta i time krši odredbu članka 10. Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti. Smatra da bi Savjet bio od pomoći jer bi dao mišljenje na prijedlog plana 

zdravstvene zaštite i predlagao mjere za ostvarivanje dostupnosti i kvalitete zdravstvene 

zaštite u našoj Županiji, jer je isti savjetodavno tijelo iz područja zdravstvene zaštite, te 
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predstavnika interesnih skupina u skrbi za zdravlje. Naglasio je da je Sisačko-moslavačka 

županija, jedna od rijetkih županija koja nema stalno radno tijelo – Odbor za zdravstvo. Zatim 

je upitao zbog čega je došlo do povećanja iznosa ugovorenih radova na rekonstrukciji 

kompleksa Bolnice za 759.000,00 kuna. 

 

Župan Ivo Žinić odgovarajući na pitanje rekao je da cijeni brigu vijećnika za kvalitetu 

zdravstvene skrbi na području Županije, te da gotovo na svakoj sjednici Županijske skupštine 

postavlja pitanja vezano za zdravstvo. Istaknuo je da on kao župan vodi brigu o poboljšanju 

zdravstvene zaštite na području Županije, te su tome dokaz brojni projekti, a jedan od njih 

spomenuo je i vijećnik, a sve u cilju poboljšanja kvalitete i dostupnosti zdravstvene zaštite u 

našoj Županiji, te da s te strane pitanje osnivanja Savjeta za zdravlje, kao savjetodavnog tijela, 

ima svoju svrhu. Istaknuo je da oko Savjeta i savjetnika ima drugačije razmišljanje, te je 

dolaskom na vlast ukinuo savjete. Smatra da ima dovoljno kvalitetnih i kompetentnih ljudi u 

županijskom odjelu za zdravstvo i zdravstvenim ustanovama koji vode brigu o poboljšanju 

kvalitete zdravstva. Na upit o povećanju iznosa ugovorenih radova u Bolnici Sisak odgovorio 

je da se tu radi o radovima koji se nisu unaprijed znali, da se pojavila potreba za dodatnim 

pilotiranjem samog objekta jer se objekt gradi na zahtjevnom terenu i lokaciji tako da je došlo 

do nepredviđenih radova kao što je izmještanje električnih vodova, kanalizacije vodovoda i 

drugog. 
 

Vijećnik Petar Ćosić rekao je da cijeni angažman župana ali da se Savjet za zdravlje 

mora osnovati jer je to obveza koja proizlazi iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti. Ponovno je 

istaknuo da mnoge stvari u zdravstvenom sustavu ne funkcioniraju. Također je iznio da nije 

zadovoljan odgovorom o nepredviđenim  troškovima gradnje središnjeg paviljona u Bolnici 

Sisak jer smatra da je Ministarstvo zdravstva zakinulo Županiju za 20 milijuna kuna za 

gradnju središnjeg paviljona. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da se skoro svaki tjedan održavaju sastanci s ministrom 

zdravstva kako bi se riješili problemi u zdravstvu te financijski problemi Bolnice u Sisku. 
 

Vijećnik Mijo Latin upitao je da li je točno da su djelatnici Policijske uprave Sisačko-

moslavačke obavljali izvide te da su oduzeli službeni automobil u vlasništvu Sisačko-

moslavačke županije zbog nepotrebnih servisnih usluga a radi pribavljanja imovinske koristi, 

te što je kao čelnik Županije poduzeo protiv djelatnika koji je to radio i da li je to isti djelatnik 

koji je nadzirao e-mailove pročelnika. Također je upitao, osvrnuvši se na televizijski prilog o 

lošim uvjetima življenja dvije starije osobe srpske nacionalne manjine na području Grada 

Gline, da li će im Županija financijski pomoći kako bi dostojanstvenije živjele. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je točno da je službeni automobil oduzet ali je vraćen 

obzirom da je istragom utvrđeno da nije bilo nikakvih nepravilnih radnji. Na upit o 

televizijskom prilogu o uvjetima u kojima žive dvoje starijih ljudi odgovorio je da Županija 

pomaže socijalno ugroženim osobama, te da će im se pomoći sukladno pravilima i zakonu. 
 

Vijećnik Milan Brigljević upitao je da li na području Sisačko-moslavačke županije 

postoji autohtoni proizvod koji bi se zaštitio oznakom izvornosti i zaštićenim tradicijskim 

proizvodom, na koji način bi se poticala poljoprivredna proizvodnja, stvarala nova vrijednost 

zaštićenog proizvoda i poticalo zapošljavanje kao što to ima većina županija u Hrvatskoj. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da Županija već dvadeset godina radi i ulaže u 

autohtonu sortu grožđa škrlet, ali da se samim brendiranjem neće povećati proizvodnja, već da 

je potrebno proizvođačima omogućiti plasman proizvoda kao što je županijski projekt 

„Kupujmo lokalno“ kako bi se očuvala proizvodnja. 
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Vijećnik Anđelko Hrupački upitao je da li se može osigurati prijevoz za 50 učenika 

Srednje škole Petrinja koji žive na udaljenosti manjoj od 5 km od škole, te da li će se ukinuti 

naplata cestarine na autocesti Lekenik – Zagreb obzirom da dosta stanovnika svakodnevno 

zbog posla putuje u Zagreb. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da za učenike srednjih škola nije predviđen organizirani 

prijevoz već učenici putuju javnim autobusnim linijama koji im se plaća. Iznio je također 

problem da u nekim mjestima na području županije nema organiziranog autobusnog prijevoza 

niti za učenike niti za stanovništvo, ali da se taj problem pokušava riješiti sa školama. Na upit 

o ukidanju cestarine na autocesti Lekenik - Zagreb odgovorio je da se u narednih 15-20 dana 

planira da ministar Oleg Butković posjeti Županiju kojom prigodom bi se razgovaralo o 

smanjenju naplate cestarine na toj dionici kao i o dovršetku autoceste do Siska, a nakon 

dovršetka autoceste bi se vidjelo na koji način bi se mogla subvencionirati cestarina onima 

koji često putuju zbog posla, škole, fakulteta i drugo. 
 

Pročelnik Darjan Vlahov dodao je da Ministarstvo znanosti i obrazovanja propisuje 

kriterije za prijevoz učenika srednjih škola, tako da učenici srednjih škola koji žive na 

udaljenosti manjoj od 5 km od škole, nemaju plaćen prijevoz. 
 

Vijećnica Karmela Gajdek upitala je što je s nabavkom uređaja za magnetsku 

rezonancu obzirom da je Ministarstvo zdravlja preko EU fondova nabavilo devet uređaja ali 

da ni jedan nije za Bolnicu u Sisku. Također je upitala što je s parkingom kod Bolnice u 

Sisku, Vinogradska ulica je zbog odrona zatvorena i građani pitaju kada će radovi na parkingu 

biti gotovi. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je za nabavku uređaja za magnetnu rezonancu 

Županija donacijama prikupila 3 mln kuna, a Ministarstvo zdravstva je također osiguralo 3 

mln kuna, proveden je postupak javne nabave i sada se kreće u nabavku tog uređaja koji bi 

mogao biti instaliran krajem ove ili početkom iduće godine. Na upit o parkingu kod Bolnice u 

Sisku odgovorio je da u krugu Bolnice traju radovi, Vinogradska ulica je u jednom dijelu 

rekonstruirana i napravljena su parkirališta. 
 

Zamjenik ravnatelja Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ u Sisku dr.Ivan Horvat pojasnio je 

da je parkiranje u krugu Bolnice problem zbog izvođenja radova na središnjem paviljonu, a 

radovi u Vinogradskoj ulici su rekonstrukcija ulice što s Bolnicom nema veza.  
 

Vijećnik Ivan Nekvapil upitao je kako napreduju radovi na izdvojenom pogonu Doma 

za starije i nemoćne osobe Sisak u Kutini, te da li se može pokrenuti nekakav Akcijski plan za 

zaustavljanje trenda odlaska ljudi iz Sisačko-moslavačke županije. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da se u suradnji s ravnateljicom Doma zdravlja u Kutini 

i Gradom Kutinom radi na pripremi projektne dokumentacije za što je osigurano 250.000,00 

kuna, a da je trenutno u tijeku snimanje prostora Doma zdravlja u kojem bi objekt bio 

smješten. Na upit o zaustavljanju odlaska ljudi iz Sisačko-moslavačke županije odgovorio je 

da je odlazak mladih ljudi i kvalitetnih stručnjaka veliki problem Republike Hrvatske koji se 

neće dugo riješiti, ali da pokazatelji govore da se stanje stabiliziralo. Također je iznio da je uz 

problem iseljavanja veliki problem starost stanovništva koji je u Županiji iznad državnog 

prosjeka, odnosno da ima malo rođene djece i da je Županija prije par godina pokrenula 

nekoliko mjera pronatalitetne politike kako bi se mlade obitelji potaknulo da imaju troje i više 

djece, koje su već dale pozitivan rezultat i ove godine se bilježi porast broja obitelji sa troje i 

više djece. Napomenuo je također da su prije nekoliko dana župani Ličko-senjske županije, 

Karlovačke županije i Sisačko-moslavačke županije potpisali pismo namjere o suradnji na 
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razvojnim projektima koji će kroz razvoj gospodarstva stanovnicima na ovim područjima 

omogućiti radno mjesto. 
 

Vijećnica Mirjana Oluić-Voloder upitala je, vezano za timove hitne pomoći, da li 

postoji mogućnost da se na područje općina Dvor i Topusko vrati Tim 1, kojeg su imali do 

2016. godine, a sada imaju Tim 2 koji u svom sastavu nema liječnika. Također je upitala u 

kojoj je fazi energetska obnova zgrade Županije u Dunavskom Lloydu, te kolika je vrijednost 

tih radova i tko je sve sudjelovao u financiranju obnove. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da timovi hitne pomoći i mreža hitne medicinske 

pomoći u Županiji nije napravljena sukladno potrebama tako da neka područja odnosno  

gradovi i općine imaju Tim 1 u kojem je liječnik opće medicine sa pratećim osobljem, a neka 

područja imaju Tim 2 koji ima medicinske tehničare i vozače. Iznio je da troškove timova 

plaća Županija i da će se pokušati naći kvalitetno rješenje kojim bi se zadovoljile potrebe 

stanovništva Dvora, Topuskog i Gvozda, te je zamolio ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu 

da dopuni odgovor. Na upit o energetskoj obnovi zgrade Županije u Dunavskom Lloydu 

rekao je da će odgovoriti pročelnik Marijan Belošević. 
 

Ravnatelj Tomislav Fabijanić dodao je da za 10-15 godina više neće biti liječnika u 

Timu 1, nego će biti u njemu biti medicinski tehničari sa višom i srednjom spremom, bez 

liječnika i da su sada sva vozila hitne pomoći opremljena identičnom opremom koja je 

potrebna, te da je brzina dolaska i pokrivenost u Županiji apsolutno dovoljna. 
 

Pročelnik Marijan Belošević odgovorio je na upit o energetskoj obnovi zgrade 

Županije u Dunavskom Lloydu da je zgrada u 2010. godini svrstana u energetski razred G, te 

da su provedena tri projekta energetske obnove ukupne vrijednosti 2.300.000,00 kuna od čega 

je iz županijskog proračuna financirano 700.000,00 kuna a ostatak je realiziran putem 

natječaja iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Također je iznio da se  prošle 

godine apliciralo za izmjenu fasade te zgrade kojom se očekuje ušteda od 55% u odnosu na 

postojeće troškove i da je nedavno stigla pozitivna odluka da će 60% ukupne vrijednosti 

investicije financirati Fond za zaštitu okoliša a ostatak Sisačko-moslavačka županija, te da se 

narednih dana očekuje da župan potpiše Ugovor o partnerstvu, a nakon toga slijedi javna 

nabava i realizacija projekta. 

 

Aktualni sat završio je u 12,20 sati. 

Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku u trajanju od 15 minuta. 

 

TOČKA 1. 
  

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine 
 

 Pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da su u razdoblju od 1. siječnja do 30. 

lipnja 2018. godine ukupni prihodi i primici ostvareni u iznosu od 314,2 mln kuna, od čega se 

86,4 mln kuna odnosi na prihode Županije, a 227,8 mln kuna na prihode proračunskih 

korisnika, te da su ukupni rashodi i izdatci ostvareni u iznosu od 323 mln kuna, od čega se  

84,1 mln kuna odnosi na rashode Sisačko-moslavačke županije, a 238,9 mln kuna na rashode 

proračunskih korisnika. Također je iznijela da je u navedenom razdoblju ostvaren manjak 

prihoda prema rashodima u iznosu od 8,8 mln kuna, od čega se 11,1 mln kuna odnosi na 

manjak proračunskih korisnika, dok je Sisačko-moslavačka županija ostvarila višak prihoda u 

iznosu od 2,3 mln kuna, te uz manjak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 46,9 mln kuna 

ukupni manjak iznosi 55,7 mln kuna. Istaknula je da se u navedenom razdoblju Sisačko-
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moslavačka županija nije zaduživala, da stanje obveza za kredite iznosi 43,4 mln kuna i da se 

uredno otplaćuju kreditne obveze za izgradnju Osnovne škole u Popovači. Napomenula je da 

se u navedenom razdoblju nisu koristila sredstva Proračunske zalihe, te da stanje aktivnih 

jamstava iznosi 113 mln kuna i odnosi se na jamstvo Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ u iznosu 

od 30 mln kuna, na suglasnost i jamstvo Županijskoj upravi za ceste u iznosu 44,9 mln kuna, 

na suglasnost i jamstvo Županijskoj upravi za ceste u iznosu od 31 mln kuna i na suglasnost i 

jamstvo Domu za starije i nemoćne Sisak u iznosu od 7,1 mln kuna, te da se uredno otplaćuju 

kreditne obveze.  
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine. 
 

Član Odbora za gospodarski razvoj Miljenko Žamarija iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine. 
 

Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine. 
 

Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine. 
 

Vijećnik Milan Brigljević upitao je zbog čega je došlo do manjka prihoda u odnosu na 

planirano. 
 

Vijećnica Karmela Gajdek je zamolila pojašnjenje oko nesrazmjera u izvršenju 

kapitalnih projekata u kulturi.  
 

Vijećnik Šaban Kadrić rekao je da nije zadovoljan sa iznosom sredstava namijenjena 

za vijeća nacionalnih manjina koja su nedovoljna za provedbu projekata i programa vijeća 

nacionalnih manjina i da s tim sredstvima mogu samo podmiriti režijske troškove, tako da će 

pri glasovanju o Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna biti suzdržan.  
 

Vijećnik Mijo Latin smatra da se planirana i izvršena sredstava na stavci sredstava za 

subvencije u poljoprivredi odnose na isplaćena sredstva za subvencije za 2016. godinu u 

2017. godini, a da za 2017. godinu nije isplaćeno ni pola sredstava za subvencije.  
 

Privremena pročelnica Blaženka Karakaš odgovorila je da je manjak prihoda iz 

državnog proračuna ostvaren iz razloga što se nisu mogla povući sredstva Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova EU obzirom da je u tijeku javna nabava za prijavljene projekte, 

tako da će se sredstva povlačiti po plaćanju faktura. Na upit o subvencijama u poljoprivredi 

odgovorila je da su u navedenom Proračunu iskazana planirana odnosno isplaćena sredstva. 
 

Župan Ivo Žinić na upit o manjku prihoda odgovorio je da se sredstva za prijavljeni 

projekt povlače tek kad se izvrši posao. Na upit o financiranju vijeća nacionalnih manjina 

odgovorio je da su vijeća nacionalnih manjina politička tijela a ne udruge ili organizacije koje 
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se bave projektima. Na upit o sredstvima za subvencije u poljoprivredi odgovorio je da je 

točno da se dio tih sredstava odnose na poticaje iz 2017. godine a koja se nisu mogla isplatiti  

u 2017. već su se  isplatila u 2018. godini. 
 

Pročelnica Vesna Krnjaić na upit o sredstvima za vijeća nacionalnih manjina 

odgovorila je da je Ustavnim zakonom Županija dužna osigurati sredstva za rad i 

funkcioniranje vijeća i predstavnika nacionalnih manjina, te da u Županiji djeluje pet vijeća 

nacionalnih manjina i četiri predstavnika nacionalnih manjina. Također je iznijela da su 

sredstva u Proračunu dobro planirana i raspoređena prema troškovima pojedinih vijeća, te da 

su u 2018. godini čak osigurana i sredstva za programe vijeća, ali da niti jedno vijeće osim 

romske nacionalne manjine nije prijavilo niti jedan program koji bi se mogao financirati iz tih 

sredstava. Istaknula je da su vijeća i predstavnici nacionalnih manjina politička tijela čiji se 

članovi biraju na neposrednim izborima tajnim glasovanjem i da je njihova uloga isključivo 

politička.  
 

Pročelnik Darjan Vlahov je na upit o nesrazmjeru u izvršenju kapitalnih projekata u 

kulturi odgovorio da je to zbog toga što je Projekt „Baština Zrinski - budućnost Banovine“ u 

postupku javne nabave tako da dok se postupak javne nabave ne završi nema troškova.  
 

Nakon toga je s 23 glasa za, ništa glasova protiv i 10 suzdržanih glasova donijet  

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj - 

lipanj 2018. godine. 

 

TOČKA 2. 
 

Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine - Prijedlog Zaključka o 

davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 

uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine 
 

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

uvodu je iznio da se Godišnje financijsko izvješće za period I.-VI. mjesec 2018. godine sastoji 

od općeg dijela, posebnog dijela, obrazloženja, ostvarenja prihoda, primitaka, rashoda i 

izdataka. Napomenuo je da je u prvih šest mjeseci ostvaren prihod u iznosu od 26.728.173,00 

kuna i da će se viškom prihoda poslovanja u iznosu od 2.405.267,00 kuna tijekom drugog 

polugodišta nastaviti financiranje sanacije, izgradnje, rekonstrukcije i redovno održavanje 

prometnica, a da ukupni troškovi i izdaci iznose 25.432.031 kuna. Također je iznio da se 

redovno podmiruju obaveze po dospjelim kreditima, da se smanjuju dospjele obaveze za 

redovno održavanje i da se sve obaveze izvršavaju u planiranim i ugovorenim rokovima te da 

je u tijeku izgradnja dosta prometnica na području Županije. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 

uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine - Prijedlog Zaključka 

o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave 

za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine - Prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 
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Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine - Prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine. 
 

Vijećnica Karmela Gajdek upitala je kada će se sanirati cesta u Gornjem i Donjem 

Vukojevcu. 
 

Ravnatelj Stipo Šapina odgovorio je da s načelnikom Općine Lekenik dogovaraju 

model zajedničkog sufinanciranja kako bi do kraja 2018. godine otklonili nedostatke na toj 

prometnici. 
 

Nakon toga je s 32 glasa za, ništa glasova protiv i 3 suzdržana glasa donijet Zaključak 

o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave 

za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine. 

 

TOČKA 3. 
 

Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite okoliša Sisačko-moslavačke 

županije 2018.-2021. godine i Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja 

klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine 
 

Pročelnica Blanka Bobetko-Majstorović u uvodu je iznijela da su Programi osnovni 

dokumenti koji pružaju cjelovit skup smjernica za zaštitu okoliša i zraka, a izrađeni su na 

temelju dosadašnjih izvješća o stanju okoliša i provedene ankete kod svih jedinica lokalne 

samouprave i većih tvrtki međunarodno prihvaćenog okvira za izvještavanje. Također je 

iznijela da se Program zaštite okoliša sastoji od devet poglavlja u kojima su obuhvaćeni 

zakonski propisi za donošenja Programa, osnovna obilježja Županije koja su važna za okoliš i 

prirodu, sudionike zaštite okoliša, zatim osnovne pokretače promjena u okolišu, te sva 

opterećenja i sastavnice okoliša, zatim odgovore društva kroz dokumente koji se donose i 

provode, kao i ciljeve i prioritetne mjere koje se postavljaju u zaštiti okoliša. Istaknula je da 

su Programom postavljeni osnovni ciljevi Županije i to na zaštiti i poboljšanju kvalitete zraka, 

održivom gospodarenju otpadom, osiguranju zdravlja i dobre kvalitete života stanovnika, 

postizanju zadovoljavajućeg stanja površinskih i podzemnih voda, smanjenju vjerojatnosti 

pojavljivanja ekoloških rizika, očuvanju i unapređenju biološke, geološke i krajobrazne 

raznolikosti, održivom gospodarenju i upravljanju prirodnim resursima, očuvanju i 

poboljšanju stanja kulturne baštine kao i razvijanju svijesti o problematici okoliša i prirode, te 

da je sukladno Zakonu zatražena i dobivena suglasnost Ministarstva zaštite okoliša i 

energetske učinkovitosti. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite okoliša 

Sisačko-moslavačke županije 2018.-2021. godine i Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, 

ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine. 
 

Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Programa zaštite okoliša 

Sisačko-moslavačke županije 2018.-2021. godine i Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, 

ublažavanja klimatskih promjena i prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje od 2018. do 2021. godine. 
 

Vijećnik Andelko Hrupački upitao je da li je Programom obuhvaćeno i nuklearno 

zbrinjavanje. 
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Vijećnik Ivan Nekvapil upitao je koliko su podaci iz Programa aktualni s obzirom da 

na dosta mjesta piše da su podaci iz 2009.-2012. godine te kolika je cijena ovakve studije. 
 

Vijećnik Vladimir Čavrak rekao je da u Programima nema konkretizacije mjera, 

programa i projekata na koji će se način zacrtani ciljevi ostvariti. Također je iznio da u 

Programima nema riječi o donošenju Odluke o pokretanju postupka zaštite Zrinske gore koju 

je ova Skupština usvojila, te da li je potpisan ugovor s agencijom za izradu stručne podloge na 

zaštiti Zrinske gore koju predviđa zakon. 
 

Vijećnik Mijo Šepak je iznio da se na stranici 60 gdje se govori o tvrtkama koje 

obavljaju djelatnost prikupljanja miješanog komunalnog otpada i sanaciji deponije da je još 

2011. godine radio u tvrtki koja je prva u Hrvatskoj dobila uporabnu dozvolu za deponiju i za 

sanaciju deponije, što bi moglo poslužiti za provođenje mjera kod postupanje s otpadom. 
 

Vijećnik Mijo Latin osvrnuo se na grafički prikaz stanovništva u Programu iz kojeg je  

vidljivo da broj odseljenih i umrlih nadmašuje broj rođenih i doseljenih, te je upitao što će se 

konkretno po tom pitanju poduzeti. 
 

Pročelnica Blanka Bobetko-Majstorović na upit o zbrinjavanju nuklearnog otpada 

odgovorila je da se ne planira zbrinjavati nuklearni otpad na području Županije, tako da 

zbrinjavanje nuklearnog otpada nije obuhvaćeno Programom. Na upit o aktualnosti podataka 

u Programu odgovorila je da je tijekom siječnja i veljače 2018. godine provedena anketa koja 

je poslužila za dobivanje novijih podataka, a cijena izrade ovakve studije je 198.000,00 kuna. 

Što se tiče konkretizacije mjera odgovorila je da Županija određuje ciljeve zaštite okoliša i 

predlaže mjere, Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja plaća stručnu podlogu, tako 

da se još čeka odgovor Ministarstva, a što se tiče zaštite Zrinske gore, odgovorila je da je 

jedan od ciljeva zacrtanih u Programu zaštititi što veći broj područja, od kojih je pokazatelj 

uspješnosti zaštita Zrinske gore. Na upit o sanaciji deponija odgovorila je da se Grad Kutina 

javio za sredstva za proširenje reciklažnog dvorišta i zbog toga je navedeno da je sanacija u 

pripremi. 
 

Nakon toga je s 27 glasova za, ništa glasova protiv i 6 suzdržanih glasova donijeta 

Odluka o donošenju Programa zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije 2018.-2021. 

godine i Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i 

prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 

2021. godine. 

 

TOČKA 4. 
 

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

refinanciranje dugoročnog kredita 
 

Privremena pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da je Županijska 

skupština na 8. sjednici donijela Odluku o davanju suglasnost Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ 

Sisak za refinanciranje dugoročnog kredita iz 2008. godine prema RBA banci, koji je bio 

podignut za rekonstrukciju zgrade ginekologije, gdje bi zajednički kreditori bili PBZ i OTP  

banka, ali da se zbog promjene strukture financiranja ide s novom Odlukom tako da Privredna 

banka Zagreb samostalno financira refinanciranje kredita kod RBA banke, a OTP banka 

Zadar samostalno sudjeluje u financiranju središnjeg paviljona. Napomenula je da su, osim 

kreditora, svi ostali uvjeti ostali isti. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr.Ivo 

Pedišić“ Sisak za refinanciranje dugoročnog kredita. 
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Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr.Ivo Pedišić“ 

Sisak za refinanciranje dugoročnog kredita. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

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

refinanciranje dugoročnog kredita. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

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

refinanciranje dugoročnog kredita. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, s 24 glasa za, 4 glasa protiv i 5 suzdržanih glasova  

donijeta Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak za refinanciranje 

dugoročnog kredita. 

TOČKA 5. 
 

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

dugoročno zaduživanje 
 

Privremena pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da je Županijska 

skupština na 8. sjednici donijela Odluku o davanju suglasnost Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ 

Sisak za dugoročno zaduživanje na iznos od 40 milijuna kuna za financiranje projekta 

izgradnje i opremanje Središnjeg paviljona gdje bi zajednički kreditori bili OTP banka i 

Privredna banka Zagreb, ali da se ide s novom Odlukom zbog promjene strukture financiranja 

na način da OTP banka samostalno sudjeluje u financiranju Središnjeg paviljona, a PBZ da 

samostalno financira refinanciranje dugoročnog kredita kod RBA banke. Također je iznijela 

da se ovom Odlukom smanjuje i kamatna stopa sa 2,4 na 2% godišnje fiksno, te da bi ušteda u 

cijelom otplatnom razdoblju iznosila oko 1,2 milijuna kuna. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr.Ivo 

Pedišić“ Sisak za dugoročno zaduživanje. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr.Ivo Pedišić“ 

Sisak za dugoročno zaduživanje. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

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

dugoročno zaduživanje. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

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

dugoročno zaduživanje. 
 

Vijećnik Petar Ćosić iznio je da je Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ jedna od rijetkih 

bolnica koja je ušla u tolika dugoročna zaduživanja a da nema sredstava obećanih od strane 

Vlade RH iako je župan rekao da su prikupljena sva potrebna sredstva, te je upitao gdje je 

dozvola za rad Bolnice u smislu kategorizacije. 
 

Vijećnik Milan Brigljević iznio je da je župan na prošloj sjednici kada su na dnevnom 

redu bile Odluke o davanju suglasnosti Bolnici rekao da neće biti potrebno nikakvo osiguranje 

od strane Županije, a da je sada instrument osiguranja suglasnost Sisačko-moslavačke 

županije što znači da se za taj kredit zadužuje Sisačko-moslavačka županija. 
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Vijećnik Vladimir Čavrak iznio je da je Bolnica kredit od 40 milijuna kuna, zbog 

financijske situacije, mogla dobiti jedino uz garanciju Sisačko-moslavačke županije koji bi u 

trenutku kada Bolnica bude nelikvidna trebala platiti Županija, te da ne bi trebali donositi 

odluke dok se ne dobiju svi potrebni dokumenti kao što su uvjeti, plan otplate kredita i 

ugovor. 
 

Vijećnik Mijo Šepak tražio je pojašnjenje da li tražena suglasnost Županije znači i 

jamstvo u smislu jamčenja da će se kredit vraćati. 
 

Vijećnica Nikolina Pintar upitala je koji je izvor financiranja, te je iznijela da u Statutu 

zdravstvenih ustanova stoji da je gubitak dužan namiriti vlasnik i osnivač, a Bolnica nije  

likvidna i da kao takva ne može vraćati kredit jer bi bilo ugroženo njezino osnovno 

poslovanje. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da se krivo interpretiraju određene stvari vezane uz 

zaduživanje, te je iznio da je Sisačko-moslavačka županija prva Županija koja je počela 

graditi ovakav bolnički objekt bespovratnim sredstvima fondova Europske unije, ali obzirom 

da je taj projekt daleko skuplji bilo je potrebno osigurati dodatna sredstva. Također je iznio da 

se dobila suglasnost Ministarstva financija i krenulo se na ovaj način zaduživanja s tim da je 

predloženom Odlukom povoljnije kreditiranje nego Odlukom donesenoj na 8. sjednici, te da 

je u materijalu navedeno da je plan otplate kredita 15 godina, da nema počeka i da je kamata 

2%, a u prijašnjoj Odluci je bio poček i kamata je bila 2,5%. 
 

Nakon toga je sa 23 glasa za, 8 glasova protiv i 2 suzdržana glasa  donijeta Odluka o 

davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak za dugoročno zaduživanje. 
 

TOČKA 6. 
 

Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu 

upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije 
 

Župan Ivo Žinić u uvodu je iznio da se ovom Odlukom predlaže spajanje dva upravna 

odjela, Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije i Upravni 

odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo u Upravni odjel za gospodarstvo, 

poljoprivredu i ruralni razvoj koji bi obavljao poslove bivša dva odjela od praćenja stanja u 

gospodarstvu, unapređenja turističke ponude, komunalnog gospodarstva, energetike, 

koncesija do poljoprivrede, lovstva, šumarstva i vodnog gospodarstva. Istaknuo je da je jedan 

od razloga spajanja odjela i taj što je poslove iz djelokruga rada Upravnog odjela za 

gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove EU vezano uz fondove EU preuzela Razvojna 

agencija SIMORA. Također je iznio da se naziv Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb 

i branitelje mijenja u naziv Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, te 

da će upravni odjeli imati odsjeke kako bi organizacija rada bila učinkovitija, što će 

odgovarati zahtjevima za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 

Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-

moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke 

županije. 
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Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 

Sisačko-moslavačke županije. 
 

 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke 

županije. 
 

Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 

Sisačko-moslavačke županije. 
 

Vijećnik Petar Ćosić smatra da je Prijedlog Odluke prije donošenja trebao proći 

savjetovanje sa zainteresiranom javnošću. 
 

Vijećnik Mijo Latin rekao je da će se spajanjem dva odjela nanijeti šteta 

poljoprivrednicima i gospodarstvenicima, te je istaknuo da druge županije koje daleko više 

izdvajaju za poljoprivredu i gospodarstvo imaju zasebne odjele. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je Prijedlog Odluke u skladu sa zakonom jer je dobivena 

suglasnost zainteresirane javnosti odnosno sindikata, radila se analiza poslovnih procesa i 

utvrđen je najpovoljniji model organizacije županijske uprave. 
 

Nakon toga je s 23 glasa za, 5 glasova protiv i 4 suzdržana glasa donijeta Odluka o 

izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke 

županije. 

 

TOČKA 7. 
 

 Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine 

Sisačko-moslavačke županije 
 

 Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić u uvodu je 

iznijela da se Prijedlog Odluke odnosi na nekoliko izmjena i dopuna Poslovnika zbog  

usklađivanja sa Zakonom o lokalnoj i regionalnoj, područnoj samoupravi, te na izmjene i 

dopune o danu stupanja na snagu akata koje donosi Županijska skupština, zatim o dostavi 

materijala i službenog glasnika na način da se isti objavljuju i preuzimaju na web stranicama 

Županije, uvođenja elektronskog vođenja sjednica Županijske skupštine kao i promjene koje 

se odnose na postavljanje vijećničkih pitanja na Aktualnom satu. 
 

Vijećnik Vladimir Čavrak iznio je neslaganje sa izmjenama kod postavljanja 

vijećničkih pitanja kojima se u Poslovnik ugrađuju pojmovi kao što su većinske političke 

stranke i vijećnici iz oporbenih političkih stranaka, obzirom da u Županijskoj skupštini ima i 

nezavisnih vijećnika koji ne pripadaju ni jednom od ta dva termina. 
 

Vijećnik Milan Brigljević upitao je s kojim Zakonom se usklađuje brisanje stavka 2. 

članka 68. 
 

Vijećnik Mijo Latin iznio je da bi u radnim tijelima Županijske skupštine trebali 

sudjelovati i vijećnici iz oporbe, te da je lista za postavljenje vijećničkih pitanja 

diskriminirajuća. 
 

Vijećnik Josip Takač rekao je da su pojmovi većinska politička stranka i oporba 

pojmovi koji su općeprihvaćeni i koji se koriste u svim prilikama, te da se uvođenjem 

promjene kod redoslijeda postavljanja vijećničkih pitanja izražava pozitivna diskriminacija u 

prilog oporbenih vijećnika kojih ima puno manje. 
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 Predsjednica Ivanka Roksandić odgovorila je da su vijećnici na početku mandata 

popunjavali upitnike gdje su se vijećnici pa i nezavisni vijećnici izjasnili u kojem klubu 

vijećnika djeluju, a terminologija većinska politička stranka i oporba je službena 

terminologija Državnog izbornog povjerenstva. Na upit o redoslijedu postavljanja pitanja 

odgovorila je da će tom izmjenom svi imati srazmjerno istu mogućnost postavljanja pitanja. 
 

Nakon toga je sa 24 glasa za, 4 glasa protiv i 7 suzdržanih glasova donijeta Odluka o 

izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. 

 

TOČKA 8. 
 

Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine koja u naravi predstavlja 

bivšu vojarnu u Lađarskoj ulici u Sisku 
 

Privremena pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da je Ministarstvo 

državne imovine na zahtjev Sisačko-moslavačke županije darovala nekretnine u vlasništvu 

Republike Hrvatske, bivša vojarna u Lađarskoj ulici u Sisku, u svrhu unapređenja djelatnosti 

visokog obrazovanja u Sisačko-moslavačkoj županiji, te da se prihvaćanjem darovanja 

predmetne nekretnine ispunjavaju pretpostavke za provođenje aktivnosti u svrhu osnivanja 

visokoobrazovne ustanove.  
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine koja u 

naravi predstavlja bivšu vojarnu u Lađarskoj ulici u Sisku. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine koja u naravi 

predstavlja bivšu vojarnu u Lađarskoj ulici u Sisku. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o prihvaćanju darovanja nekretnine koja u naravi predstavlja 

bivšu vojarnu u Lađarskoj ulici u Sisku. 
 

Vijećnica Karmela Gajdek upitala je što je s projektnom dokumentacijom za navedenu 

nekretninu. 
 

Pročelnik Darjan Vlahov odgovorio je da je sa izvođačem radova potpisan Ugovor i da 

je u tijeku izrada projektne dokumentacije. 

Nakon toga je s 29 glasova za, ništa glasova protiv i 2 suzdržana glasa donijeta Odluka 

o prihvaćanju darovanja nekretnine koja u naravi predstavlja bivšu vojarnu u Lađarskoj ulici u 

Sisku. 
 

 

TOČKA 9. 
 

 Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim domovima    

učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije 
 

Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da se navedenim Prijedlogom Pravilnika 

smještaj i prehrana u učeničkim domovima za 100 učenika srednjih škola koji imaju 

prebivalište na području Sisačko-moslavačke županije, sufinancira u iznosu od 50% cijene 

smještaja u učeničkom domu. 
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju smještaja i prehrane u 

učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke 

županije. 
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Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim 

domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Pravilnika o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim domovima    

učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije. 
 

Vijećnik Milan Brigljević upitao je kako će učenik iz socijalno ugrožene obitelji koji 

je možda i vrlo nadaren moći platiti 50% cijene smještaja. 
 

Pročelnik Darjan Vlahov odgovorio je da učenici koji ne mogu platiti 50% cijene 

smještaja mogu upisati srednju školu na području Grada Kutine gdje je smještaj u Učeničkom 

domu u Kutini potpuno besplatan ili mogu upisati bilo koju srednju školu na području 

Sisačko-moslavačke županije obzirom da prijevoz  subvencionira Ministarstvo obrazovanja. 

Također je iznio da postoji još niz drugih mjera kao što su stipendije za deficitarna zanimanja 

i drugo. 
 

Nakon toga je s 31 glasom za, ništa glasova protiv i 1 suzdržanim glasom donijet 

Pravilnik o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim domovima  učenicima srednjih škola 

s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije. 

 

TOČKA 10. 
 

Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine 
 

Župan Ivo Žinić u uvodu je iznio da je u izvještajnom razdoblju predložio 24 akta koje 

je usvojila Županijska skupština kao i 105 općih i pojedinačnih akata, te da je u navedenom 

razdoblju odradio preko 220 protokolarnih obaveza. Također je iznio da kao župan  

koordinira i usmjerava rad upravnih odjela kroz kolegije i sastanke gdje svaki upravni odjel 

provodi projekte sukladno svojim poslovima i ovlastima.  
 

Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 

30. lipnja 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. 
 

Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 
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30. lipnja 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. 
 

Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine. 
 

Vijećnik Milan Brigljević rekao je da neće glasovati za Izvješće župana te da od 

župana očekuje da počne brinuti o stanju demokracije. 
 

Vijećnik Petar Ćosić rekao je da u Izvješću ne vidi strukturiranost nekih pitanja koja 

su važna za Županiju i da je Sisačko-moslavačka županija među zadnjim županijama po 

klijentelizmu, razvijenosti i demografskoj situaciji, te da je Izvješće popis protokolarnih 

obveza i popis točaka dnevnog reda Županijske skupštine. 
 

U raspravi su također sudjelovali i vijećnici Emil Franjević, Mijo Šepak i Josip Takač. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da Izvješće pokazuje što se radilo u proteklih šest 

mjeseci, sukladno zakonu, određenim propisima i pravilima, a što se tiče primjedbe o 

demokraciji rekao je da je shvaćanje demokracije različito i da se demokracija vidi i 

predlaganjem izmjena i dopuna Poslovnika. Također je iznio da je Županija što se tiče razvoja 

dosta toga napravila, da ima nekoliko nagrađenih projekata na razini Europske unije kao što je 

Projekt Centar gaming industrije i Projekt Kupujmo lokalno, te da se u zadnje dvije godine iz 

Fondova EU povuklo oko 700 milijuna kuna, što će sve doprinijeti kvalitetnijem životu u 

Županiji, kako u socijalnoj skrbi, zdravstvu, školstvu, prometu i drugom. 
 

Nakon toga je sa 26 glasova za, 5 glasova protiv i 3 suzdržana glasa donijet Zaključak 

o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. siječnja 

do 30. lipnja 2018. godine. 

 
 

TOČKA 11. 
 

  Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. godinu - Prijedlog 

Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 

2017. godinu 
   

Darko Srbljanin u uvodu je iznio da na području Sisačko-moslavačke županije radi 

devet zdravstvenih ustanova od čega dvije bolnice, dva zavoda, Lječilište Topusko, tri doma 

zdravlja i Gradske ljekarne Sisak, te da Izvješće sadrži model financiranja, zbirne pokazatelje  

i konkretan rad tih zdravstvenih ustanova, zatim zdravstveni programi koje te ustanove 

provode kao što su Program mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih masovnih 

bolesti, monitoring radioaktivnosti voda, Program otkrivanja ranog raka dojke, Nacionalni 

program za Rome, Program psiho i socio terapija branitelja oboljelih od PTSP-a i članova 

njihove obitelji, Program logopedskog tretmana djece i Program intervencijskog zbrinjavanja 

akutnog infarkta miokarda. Također je iznio da pored ustanova koje su u vlasništvu Sisačko-

moslavačke županije javnu zdravstvenu službu obavljaju i koncesionari s kojima je sklopljen 

161 ugovor o koncesiji, te da se sredstva od koncesijske naknade preusmjeravaju u područje 

primarne zdravstvene zaštite. Istaknuo je da je zdravstvo jedan od najvećih poslodavaca u 

Sisačko-moslavačkoj županiji koji zapošljava 2.491 djelatnika, da je u svih devet ustanova 

ukupan prihod ostvaren u iznosu od 494 milijuna kuna a ukupan rashod u iznosu od 505 

milijuna kuna, te da su osim Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak sve zdravstvene ustanove 

likvidne i da u  zakonskom roku podmiruju svoje obaveze.  
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 Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. 

godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih 

ustanova za 2017. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. godinu - Prijedlog 

Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2017. 

godinu. 
 

Vijećnik Petar Ćosić rekao je da je u Izvješću više financijskih pokazatelja nego 

informacija koje se tiču kvalitete rada, uvođenja parametara kvalitete, dijagnostike, liječenja, 

ishoda liječenja, zdravstvene njege i preventivnog rada na terenu te koje su usporedbe s 

najboljima u Republici Hrvatskoj, kao i da nema podataka o stanju primarne zdravstvene 

zaštite. Također je iznio da je u Izvješću vidljivo da je pad udjela prihoda od HZZO-a u 

ukupnim prihodima, što je loše za Bolnicu Sisku te predlaže održavanje tematske sjednice 

Županijske skupštine o stanju i problemima u Općoj bolnici „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak jer treba 

tražiti rješenja, te je upitao župana da li postoji strategija ili koncept kako riješiti probleme u 

zdravstvu. 
 

Vijećnica Nikolina Pintar rekla je da decentralizirana sredstva nisu dobro raspoređena 

i da ustanova kao što je Zavod za javno zdravstvo koja se sa 50% financira iz HZZO-a i 50% 

sredstava ostvaruje na tržištu, ne bi trebala dobivati decentralizirana sredstva, a da su s druge 

strane decentralizirana sredstva smanjena domovima zdravlja koji se vrlo malo mogu 

financirati iz nekakvih svojih vlastitih prihoda na tržištu. Također je iznijela da je 

zabrinjavajuće što najveći dio prihoda u zdravstvenim ustanovama odlazi na plaće, da se 

previše ljudi zapošljava i da je omjer nezdravstvenih djelatnika  u odnosu na zdravstvene 

neodrživ, te je upitala na što se konkretno odnose izdaci pod stavkom Ostali izdaci i zbog 

čega se išlo na povećanje broja nezdravstvenih djelatnika u odnosu na prošlu godinu, te je 

zamolila da joj se stavka 14. Ostali izdaci pisanim putem specificira po kontima za 2016. i 

2017. godinu. 
 

Vijećnik Vladimir Čavrak rekao je da bi se o svakoj zdravstvenoj ustanovi 

pojedinačno trebalo raspravljati i donositi zaključak jer se uspješnost pojedinih ustanova 

značajno razlike u odnosu na Bolnicu Sisak. Iznio je da u Izvješću stoji podatak da je Bolnica 

ostvarila višak prihoda nad rashodima, ali da je to u stvari dodatni prihod iz Proračuna za 

pokriće ranijih gubitaka, zatim da se sredstva za gradnju Središnjeg paviljona po principu 

blagajne knjiže kao prihod ali da će za toliko sredstava ta stavka jednog dana biti rashod i 

gubitak, kao i stavka kapitalne donacije za MR uređaj u iznosu 1,5 milijun kuna koju su 

uplatiti građani i poduzeća. Upitao je također zašto je stavka Ostali izdaci porasla za 18%.  
 

Darko Srbljanin odgovorio je da je Izvješće kratki pregled poslovanja zdravstvenih 

ustanova a da su ostali podaci objavljeni u godišnjim statističkim izvještajima koje Zavod za 

javno zdravstvo objavljuje za prethodnu godinu. Što se tiče trošenja decentraliziranih 

sredstava odgovorio je da se ta sredstva koriste za investicijska i tehnička ulaganja, a  

decentraliziranim sredstvima u iznosu od 500 tisuća kuna koja su dana Zavodu za javno 

zdravstvo odgovorio je da je Zavod u protekloj godini prvi puta dobio decentralizirana 

sredstva za kupnju nove opreme. 
 

Ravnatelj Inoslav Brkić odgovorio je da su nezdravstveni radnici u ustanovama 

kemičari u zdravstvenoj ekologiji, čistačice i nekoliko zaposlenika u računovodstvu, a svi 

ostali su zdravstveni radnici, a što se tiče dobivenih decentraliziranih sredstava odgovorio je 

da je Zavod za javno zdravstvo, kako bi opstao na tržištu, morao ići s nižim cijenama 

laboratorijskih pretraga 
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Ravnateljica Ankica Grubišić na upit o povećanom broju zaposlenih u Domu zdravlja 

Sisak odgovorila je da je liječnik koji je imao koncesiju otišao u mirovinu a medicinska sestra 

iz tog tima je pripala Domu zdravlja, te da je bilo potrebno zaposliti dvije spremačice koje bi 

bile prisutne cijelo radno vrijeme. Na upit o stavci Ostali izdaci odgovorila je da se na toj 

stavci knjiže  izdaci za materijalne troškove koji se preknjižavaju koncesionarima i zakupcima  

za režijske troškove, zakupnine i druge troškove. 
 

Zamjenik ravnatelja Ivan Horvat rekao je da 99% svog radnog vremena radi kao 

kardiolog a 1% kao zamjenik ravnatelja tako da nije baš upućen u financijsku problematiku 

Bolnice, tako da vijećnik Vladimir Čavrak može upite postaviti u pisanom obliku Bolnici 

Sisak kako bi dobio odgovore. 
 

Vijećnik Vladimir Čavrak pojasnio je da neće inzistirati na odgovoru ali da su njegove 

primjedbe vezane uz rad Uprave Bolnice koja kontrolira trošenje sredstava, te da 

decentralizirana sredstva najviše odu na pokrivanje troškova Bolnice Sisak tako da ostale 

zdravstvene ustanove imaju sve manje mogućnosti da ih dobiju. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da zdravstvene ustanove funkcioniraju bez većih 

problema osim Bolnice Sisak, koja zbog dosadašnjeg načina sustava raspodjele limita ima 

velike probleme što je uz sve one probleme kada je vraćena iz sanacije sa 30 milijuna kuna 

više nego kada je otišla u sanaciju i u kojoj je situacija teško održiva. Također je iznio da 

Bolnica ima vrlo kvalitetne liječnike i da bi liječnici opće medicine morali upućivati pacijente 

u Sisak, a ne u Zagreb, Pakrac, Lipik ili negdje drugdje, jer smanjivanjem broja pacijenata ne 

mogu se naplatiti sve potrebne usluge, ali da će i dalje raditi na iznalaženju rješenja i 

osiguranju sredstava kako bi se sanirao i omogućio kvalitetan rad Bolnice Sisak.  
 

 Nakon toga je, bez rasprave, sa 23 glasa za, 1 glas protiv i 8 suzdržanih glasova 

donijet Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 

2017. godinu. 

 

TOČKA 12. 
 

  Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-

moslavačke županije za 2017. godinu 
   

  Pročelnica Ljiljana Križanić iznijela je da su vijećnici Izvješće o radu Povjerenstva 

dobili uz poziv za sjednicu. 
   

  Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke 

županije za 2017. godinu. 
 

  Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije 

za 2017. godinu. 
 

  Član Odbora za gospodarski razvoj Miljenko Žamarija iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-

moslavačke županije za 2017. godinu – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu 
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Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 

2017. godinu. 
 

  Nakon toga je, bez rasprave, sa 26 glasova za, ništa glasova protiv i 1 suzdržan glas 

donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu. 

 

TOČKA 13. 
 

  Prijedlog Odluke o pokretanju postupka kandidature za članove i zamjenike 

članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije 
   

  Darko Srbljanin u uvodu je iznio da dosadašnjem Savjetu mladih ističe mandat tako da 

Županijska skupština treba donijeti Odluku kojom se pokreće postupak kandidature za izbor 

članova Savjeta mladih.  
 

  Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o pokretanju postupka kandidature za 

članove i zamjenike članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije. 
 

  Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o pokretanju postupka kandidature za članove i zamjenike 

članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije. 
 

  Vijećnica Karmela Gajdek upitala je koliko je sjednica u prošlom sazivu održao Savjet 

mladih, te je predložila da se na web stranicama Županije objavljuje rad svih savjeta. 
 

  Darko Srbljanin odgovorio je da će pisanim putem dobiti odgovor koliko je sjednica u 

proteklom mandatu održao Savjet mladih, te je također iznio da nisu baš bili zadovoljni sa 

radom Savjeta mladih i udruga mladih jer se u zadnje dvije godine nisu javljale na natječaje 

za rad udruga mladih. 
 

  Župan Ivo Žinić dodao je da mlade treba poticati na rad te je pozvao vijećnike da 

predlažu kandidate i animiraju mlade ljude da se što više uključe u politiku, te da će se rad 

svih udruga uskoro moći pratiti na novoj, redizajniranoj web stranici Županije.  
 

  Nakon toga je sa 29 glasova za, ništa glasova protiv i ništa suzdržanih glasova donijeta 

Odluka o pokretanju postupka kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih 

Sisačko-moslavačke županije. 

 
 

  Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 16,30 

sati. 
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