
Z A P I S N I K 
 

s 10. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 28. studenoga 

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, Milan Brigljević, Petar Ćosić, Emil 

Franjević, Karmela Gajdek, Dario Hegel, Adelina Ivković, Branko Jovičić, Šaban Kadrić, 

Mladen Korečić, Sanja Kozarić, Mijo Latin, Vlado Lovreković, Stjepan Markanović, Joco 

Marković, Dubravka Medved, Ivan Nekvapil, Mirjana Oluić-Voloder, Željko Pačarek, Ivica 

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

Smuđ, Mijo Šepak, Igor Školneković, Josip Takač, Slavko Tepavac, Milivoj Tičarić, Zdenko 

Vahovec i Miljenko Žamarija. 
 

Nenazočni vijećnici: Nikolina Borić, Vladimir Čavrak, Anđelko Hrupački, Dražen 

Juranović, Zlatko Medved, Dubravko Obadić, Ivica Pandža, Nikolina Pintar i Predrag 

Sekulić. 
 

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 - privremeni pročelnik Upravnog odjela za 

gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Darjan Vlahov - pročelnik Upravnog odjela za 

prosvjetu, kulturu i šport, Nataša Acs - privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, 

socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Blanka Bobetko Majstorović - pročelnica Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zdravko Has - voditelj Jedinice za 

unutarnju reviziju, Ivica Kuzmić - načelnik Općine Topusko, Stipo Šapina - ravnatelj 

Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, Tomislav Dujmenović - ravnatelj 

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, Darko 

Srbljanin - ravnatelj Gradskih ljekarni-Sisak, Ingrid Padjen-Đurić - direktorica Turističke 

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

Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, Kata Benac - zamjenica 

ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode 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 33 vijećnika. 
 

 Zapisnik s 9. sjednice Županijske skupštine održane 3. listopada 2018. godine 

prihvaćen  je većinom glasova (32 za, 1 protiv). 
 

 Zatim je uslijedilo utvrđivanje dnevnog reda. 
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Župan Ivo Žinić predložio je unošenje u dnevni red po hitnom postupku Prijedloga 

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

Stanice Novska za 2019. godinu i obrazložio opravdanost hitnosti postupka. 
 

Vijećnik Milan Brigljević predložio je dopunu dnevnog reda na način da se u dnevni 

red uvrsti informacija vezano uz prihvat migranata u naselju Mala Gorica. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić odgovorila je vijećniku Milanu Brigljeviću da 

Prijedlog nije u skladu s Poslovnikom jer nije dostavljen akt vijećnicima Županijske skupštine  

za koji se predlaže unošenje u dnevni red. 
 

Vijećnik Mijo Latin predložio je da se točka 7. predloženog dnevnog reda Prijedlog 

Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini skine s dnevnog reda ili dopuni iz 

razloga što nije stigao napraviti amandman.  
 

Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje prijedlog da se skine s dnevnog 

reda točka 7. Prijedlog Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini.  
 

Prijedlog da se skine s dnevnog reda točka 7. Prijedlog Odluke o potporama 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 

2016.-2020. godine u 2018. godini nije prihvaćen (8 za, 23 protiv).  
 

Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje opravdanost  hitnosti postupka za 

uvrštavanje u dnevni red Prijedloga Programa javnih potreba za obavljanje redovite 

djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2019. godinu.  
 

Opravdanost hitnosti postupka za unošenje u dnevni red Prijedloga Programa javnih 

potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, Stanice Novska 

za 2019. godinu prihvaćena je većinom glasova (33 za, ništa protiv, ništa suzdržanih). 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić predložila je da prihvaćena dopuna bude podtočka 8. 

točke 1. predloženog dnevnog reda. 
 

Nakon toga većinom glasova (29 za, 4 protiv) prihvaćen je sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije za 

2020. i 2021. godinu, 

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

                 2019. godinu, 

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

                 2019. godinu, 

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

                 2019. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke  

                 županije za 2019. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2019.  

                 godinu, 

    - Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije  

      za 2019. godinu, 
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     - Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke  

                 županije za 2019. godinu, 

     - Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe  

       spašavanja, Stanice Novska za 2019. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 2. Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. 

godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

3. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu i Projekcija plana za 2020. i 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o 

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

moslavačke županije  za 2019. godinu i Projekciju plana za 2020. i 2021. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

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

moslavačke  županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na II. 

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

županije za 2018. godinu, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

5.  Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko- 

moslavačkoj županiji tijekom 2019. godine, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

6. Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2019.

 godinu, 

                Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

7. Prijedlog Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini, 

                Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

8. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. 

godine u 2018. godini, 

                Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

9. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu 

potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini. 

                Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja  

     

Zatim su nazočne pozdravili ravnatelj Lječilišta Topusko Domagoj Mosler te načelnik 

Općine Topusko Ivica Kuzmić. 
 

 

Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT. 
 

 

Vijećnik Milan Brigljević uvodno je rekao da se pozivu na sastanak MOST-ove 

predsjednice Gradskog vijeća Grada Siska u vezi davanja potpore obećanim projektima Vlade 

RH za Sisačko-moslavačku županiju nisu odazvali saborski zastupnici HDZ-a, izabrani na 

Listi 6. Izborne jedinice,  te je upitao župana što su on i saborski zastupnici HDZ-a s područja 

Sisačko-moslavačke županije poduzeli u zaštiti interesa Županije i kada se očekuje nastavak 

izgradnje autoceste od Lekenika prema Sisku, spojnih cesta za autocestu te izgradnja novog 

mosta preko Kupe. Također je upitao zašto nije u uporabi magistralni vodovod Petrinja-

Lekenik koji je prošle godine, 21. prosinca 2017. godine, dobio uporabnu dozvolu. 
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Župan Ivo Žinić na upit o magistralnom vodovodu Petrinja-Lekenik odgovorio je da je 

projekt izveden, napravljen je tehnički pregled i dobivena je uporabna dozvola, a ukoliko 

postoje određeni nedostaci oni su evidentirani. Na upit o neodazivanju sastanku saborskih 

zastupnika HDZ-a odgovorio je da ne može govoriti umjesto nekoga i da svatko treba raditi 

svoj posao. Što se tiče zaključaka koje je Vlada RH donijela na sjednici održanoj u Sisku 

odgovorio je da se realiziraju, ali možda ne željenom brzinom i da će se s radovima na 

izgradnji dijela autoceste prema Petrinji krenuti kad bude završena kompletna dokumentacija i 

dobivena lokacijska dozvola. 
 

Vijećnik Josip Takač upitao je da li se Županija može uključiti u rješavanje problema 

građana koji žive u Capraškim Poljanama gdje jedan dio građana želi odseliti u neka druga 

područja dok su romske obitelji iskazale potrebu za više stambenog prostora. Također je 

upitao u vezi Znanstvenog kulturno-obrazovnog centra u staroj vojarni u Lađarskoj ulici u 

Sisku, koji su rokovi i način financiranja obnove navedene nekretnine, kako će se financirati 

te kada se može očekivati početak rada ovog centra. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je upoznat s problemima u naselju Capraške Poljane 

ali Županija nema ni mogućnosti ni sredstava za rješavanje tog problema, ali da će sa 

Središnjim državnim uredom i državnim tajnikom razgovarati o mogućnosti preseljenja tih 

10-12 obitelji na druge lokacije. Na upit o Znanstvenom kulturno-obrazovnom centru u 

Lađarskoj odgovorio je da je prije desetak dana potpisan Ugovor o darovanju navedene 

nekretnine čija je vrijednost procijenjena na oko 4,5 milijuna kuna, da se trenutno radi na 

projektnoj dokumentaciji u vrijednosti od 1,5 milijun kuna a da bi u centar, koji bi trebao 

početi s radom u roku od dvije godine, bilo uloženo više od 50 milijuna kuna. Istaknuo je da 

bi u navedenoj zgradi bio centar kompetencije za elektroindustriju, gaming industriju, centar 

za solarnu energiju, robotiku, svemirsku tehnologiju, praktikumi Metalurškog fakulteta, dio 

prostora Učiteljskog fakulteta Petrinja, studij sestrinstva, studentska menza i drugi sadržaji. 
 

Vijećnik Petar Ćosić upitao je što je poduzeto na unutarnjem organizacijskom planu 

Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ u Sisku kako bi se zaustavio pad gravitacijskog područja i 

postotka iskorištenosti postelja, te kako ne bi ostala bez statusa županijske bolnice te tako 

izgubiti nekoliko stotina radnih mjesta u Sisku. Također je upitao kada će Županija imati 

zdravstvenu politiku zasnovanu na temelju aktualnih zdravstvenih potreba kako bi se 

postupno povećavala sredstva u Proračunu za preventivne programe i aktivnosti za bolesti 

koje imaju najveći broj smrtnosti.  
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je Županija razvučena i da neka područja Županije  

gravitiraju prema Zagrebu, Pakracu, Lipiku i drugdje gdje odlazi dosta pacijenata što je veliki 

problem, tako da je pokrenuto čitav niz aktivnosti kako bi se privuklo pacijente u sisačku 

bolnicu, a jedna od tih je i završetak natječaja za nabavku uređaja za magnetsku rezonancu 

kako bi pacijenti već početkom iduće godine mogli obaviti pregled u sisačkoj bolnici. Na upit 

o preventivnim programima odgovorio je da čitav niz zdravstvenih ustanova rade preventivne 

programe kao što su preventivni programi pregleda žena protiv raka dojke, mamografije, 

preventivni pregledi prostate muškaraca, te da će se još itekako poraditi na većem iskoraku u 

preventivi sukladno Nacionalnoj strategiji razvoja zdravstva u Republici Hrvatskoj. 
 

Ravnatelj Tomislav Dujmenović dodao je da se broj stanovnika u Županiji unazad pet 

godina smanjio za 13 tisuća, te da određeni broj žitelja s područja Moslavine vrlo teško dolazi 

do sisačke bolnice, zbog čega su se poduzele određene mjere i sedam specijalista svaki tjedan 

odlazi u Dom zdravlja u Kutinu vršiti preglede, što će se uskoro uvesti i u Novskoj te će se na 

taj način omogućiti i privući da se svi žitelji liječe u sisačkoj bolnici. Također je omogućeno 

žiteljima iz okolnih mjesta Gline i Topuskog koji trebaju obaviti laboratorijske pretrage, da se 

uzorci krvi skupljaju na jednom mjestu, te da tri puta tjedno po uzorke dolazi vozač iz sisačke 
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bolnice, a laboratorijski nalazi se šalju liječnicima. Također je pozvao nazočne da prisustvuju 

stručnom skupu u organizaciji sisačke bolnice, Županije, Medicinskog fakulteta u Zagrebu i 

Škole narodnog zdravlja koji će se održati 11. prosinca 2018. godine u Sisku gdje će se 

prikazati što je napravljeno u suradnji s Medicinskim fakultetima u Zagrebu i Rijeci po 

pitanju palijative. 
 

Vijećnik Ivan Nekvapil upitao je kada će škole na području Grada Kutine koje su u 

vlasništvu Županije biti energetski obnovljene i kada će biti izgrađeno vanjsko igralište 

Srednje škole u Kutini, te koliko će biti uloženo u projekte cikloturizma. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je pri kraju energetska obnova sedam srednjih škola u 

što je uloženo preko 35 milijuna kuna i da je u planu energetska obnova još deset škola, a da 

će se problem vanjskog igrališta Srednje škole u Kutini riješiti u suradnji s Gradom Kutinom. 

Na upit o cikloturizmu odgovorio je da je ove godine u šest projekata za razvoj cikloturizma 

uloženo 90 tisuća kuna. 
 

 Vijećnik Mijo Latin upitao je župana da li zna da Zajednica proizvođača Sisačko-

moslavačke županije nema sredstava za isplatu plaća već im sredstva prebacuje Razvojna 

agencija SIMORA, te da je problem lošeg rukovođenja doveo u pitanje funkcioniranje dobrog 

i značajnog projekta za poljoprivredne proizvođače Sisačko-moslavačke županije. Iznio je da 

ima spoznaje da je ovih dana upravitelj dao ostavku na to radno mjesto ali da je zadržao radno 

mjesto u Zajednici proizvođača. Također je upitao koliki su troškovi za gorivo Ureda župana 

obzirom da se na događanja dolazi s pet službenih vozila. 
 

 Župan Ivo Žinić na upit o Zajednici proizvođača odgovorio je da ravnatelj nije dao 

ostavku, ali da nije zadovoljan kako Zajednica funkcionira jer bez određenih subvencija 

Zajednica još uvijek ne može biti samostalna, te da se krenulo u rekonstrukciju Zajednice na 

način da se predviđa izgradnja agrotehnološkog centra koji će biti mjesto gdje će svi 

poljoprivredni proizvodi naći svoje mjesto, gdje će biti organizirane sušare, pakirnice, 

hladnjače i drugo. Iznio je da se na odmorištu Novska jug planira napraviti jedno mjesto gdje 

će se moći distribuirati poljoprivredni proizvodi, ne samo iz Županije nego i iz cijele 

Hrvatske. Na upit o troškovima za gorivo odgovorio je da treba racionalno voditi računa o 

korištenju službenih vozila za potrebe protokola, ali da često puta to nije moguće jer se dolazi 

iz različitih dijelova i teško je uskladiti. 
 

 Vijećnica Dubravka Medved upitala je što je učinjeno u zaštiti od poplava u 

Topuskom i Vranovini, te što je sa izgradnjom reciklažnog dvorišta u naselju Ponikvari. 

Također je upitala u vezi potpisanog razvojnog sporazuma s Ličko-senjskom i Karlovačkom 

županijom o čemu se točno radi i što će žitelji Sisačko-moslavačke županije tim sporazumom 

dobiti. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je poplavljivanje naselja na području Topuskog    

veliki problem, da je projekt izgradnje nasipa završen i sa Hrvatskim vodama je dogovorena 

izgradnja nasipa i stanovnici na ovom području će biti sigurni da neće biti poplava. Na upit o 

potpisanom razvojnom sporazumu odgovorio je da je jedno pismo namjere već potpisano sa 

Ličko-senjskom i Karlovačkom županijom, ali da će se u prosincu potpisati novo pismo 

namjere u kojem će biti uključena i Zagrebačka županija i da se kroz te razvojne sporazume 

mogu bespovratnim sredstvima financirati samo projekti za razvoj gospodarstva, otvaranje 

radnih mjesta. Rekao je da Županija ima dva velika projekta odnosno dva lanca vrijednosti, da 

je prvi lanac vrijednosti reindustrijalizacija Sisačko-moslavačke županije kojim se planira 

proizvodnja akumulatora, baterija za solarne automobile u Poslovnoj zoni Glina gdje se već 

imaju poslovne zgrade, zatim, obnova vojarne u Lađarskoj ulici i izgradnja kongresne 

dvorane u Topuskom, a da se drugi lanac vrijednosti odnosi na proizvodnju hrane. Također je 
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istaknuo da se kroz ove razvojne projekte u naredne dvije godine očekuje otvaranje stotinjak 

radnih mjesta.  

 

Aktualni sat završio je u 11,26 sati. 

Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku u trajanju od 20 minuta. 

 

TOČKA 1. 
  

Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije za 

2020. i 2021. godinu, 

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

             2019. godinu, 

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

             2019. godinu, 

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

             2019. godinu, 

 - Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke  

             županije za 2019. godinu, 

 - Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za   

             2019. godinu, 

- Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke  

   županije za 2019. godinu, 

 - Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke  

             županije za 2019. godinu, 

- Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske  

   službe spašavanja, Stanice Novska za 2019. godinu 
 

 Župan Ivo Žinić u uvodu je uz projekciju iznio da je Proračun za 2019. godinu 

planiran u iznosu od 893 milijuna kuna te da je plan prihoda veći za gotovo 130 milijuna kuna 

u odnosu na prošlu godinu. Iznio je da će u iduću godinu biti prenijeto oko 61 milijun kuna 

minusa od čega se 45 milijuna kuna minusa odnosi na proračunske korisnike. Također je 

rekao da su ukupni rashodi i izdaci planirani u iznosu od 893 milijuna kuna i da se sastoje od 

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

imovinu i otplatu zajmova,  te da se najveći dio rashoda planiraju za zdravstvo i školstvo gdje 

je nekoliko velikih projekata, a među najvećim projektima u zdravstvu je opremanje 

ordinacija primarne zdravstvene zaštite u domovima zdravlja, energetska obnova zdravstvenih 

ustanova, izgradnja središnjeg paviljona u sisačkoj bolnici i drugi projekti, dok se najveći 

projekti u prosvjeti odnose na završetak Obrtničke škole u Sisku, Znanstveni, kulturni i 

obrazovni centar u Lađarskoj, zatim energetska obnova škola, kao i drugi projekti za poticanje 

razvoja gospodarstva, poduzetništva, turizma, poljoprivrede i prostornog uređenja. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. 

godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu te na prijedloge programa javnih potreba. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i 

projekcije za 2020. i 2021. godinu te na prijedloge programa javnih potreba. 
 

Član Odbora za gospodarski razvoj Miljenko Žamarija iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije za 

2020. i 2021. godinu te na prijedloge programa javnih potreba. 
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Član Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Joco Marković iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i 

projekcije za 2020. i 2021. godinu te na prijedloge programa javnih potreba. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije za 

2020. i 2021. godinu te na prijedloge programa javnih potreba. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. 

godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu te na prijedloge programa javnih potreba. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Karmela Gajdek, Mijo Latin, 

Šaban Kadrić, Ivan Nekvapil, Petar Ćosić, Joco Marković, Alija Avdić i Mijo Šepak. 
 

Nakon toga je većinom glasova (25 za, ništa protiv i 8 suzdržanih) donijet  Proračun 

Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu i 

 - Program javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

 - Program javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

 - Program javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

 - Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2019.  

             godinu, 

 - Program javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2019. godinu, 

- Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za  

  2019.godinu,                       

 - Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za    

             2019. godinu, 

- Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske   

  službe spašavanja, Stanice Novska za 2019. godinu. 

 

 

TOČKA 2. 
 

Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. 

godinu 
 

 Privremena pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da je predložena Odluka 

popratni akt uz Proračun u kojem su određena prava i obveze korisnika proračunskih 

sredstava, prava i obveze pročelnika upravnih tijela kao i pojedine ovlasti župana, te ukupna 

godišnja obveza za otplate kredita, dana jamstva i suglasnosti sukladno ostvarenim prihodima. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije 

za 2019. godinu. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv i 4 suzdržana) 

donijeta Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. 
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TOČKA 3. 
 

Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu i Projekcija plana za 2020. i 2021. godinu - Prijedlog Zaključka 

o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije  za 2019. godinu i Projekciju plana za 2020. i 2021. godinu 
 

 Ravnatelj Županijske uprave za ceste Stipo Šapina u uvodu je iznio da planirani 

prihodi za 2019. godinu iznose 71.830.000,00 kuna od čega je najveći prihod od godišnje 

naknade za registraciju motornih vozila, zatim od Hrvatskih cesta za izvanredno održavanje 

prometnica, te od gradova i općina za zajedničko sufinanciranje održavanja cesta. Također je 

iznio da su rashodi planirani u iznosu od 71.830.000,00 kuna i to za izvanredno održavanje 

prometnica, saniranje prometnica i za redovno održavanje prometnica te kreditne obveze. 

Istaknuo je da se planiraju smanjiti rashodi na svim razinama i povećati prihodi iz Hrvatskih 

cesta i Ministarstva mora, prometa i infrastrukture. 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i Projekcija plana za 2020. i 2021. godinu - 

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije  za 2019. godinu i Projekciju plana za 2020. i 2021. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke županije za 2019. godinu i Projekcija plana za 2020. i 2021. godinu - Prijedlog 

Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije  za 2019. godinu i Projekciju plana za 2020. i 2021. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

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

županije za 2019. godinu i Projekcija plana za 2020. i 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o 

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

moslavačke županije  za 2019. godinu i Projekciju plana za 2020. i 2021. godinu. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Mijo Latin, Šaban Kadrić, Ivan 

Nekvapil i Milivoj Tičarić. 
 

Nakon toga je većinom glasova (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijet 

Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije  za 2019. godinu i Projekciju plana za 2020. i 2021. 

godinu. 
 

 

TOČKA 4. 
 

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

moslavačke  županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na II. 

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

županije za 2018. godinu 
 

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

uvodu je iznio da se ide s izmjenama i dopunama iz razloga što je došlo do povećanja prihoda 

ali i odstupanja od planiranih troškova, smanjenja prihoda od gradova i općina iz razloga što 

se zbog loših vremenskih uvjeta neke prometnice neće završiti. 
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Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke  županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju 

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

moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke  županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na 

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

županije za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

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

moslavačke  županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na II. 

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

županije za 2018. godinu. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (32 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijet Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

TOČKA 5. 
 

Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-

moslavačkoj županiji tijekom 2019. godine 
 

 Pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da je donošenje Operativnog plana 

zakonska obveza obzirom da većina poticajnih sredstava iz Operativnog plana imaju karakter 

državne potpore, te da su sve poticajne mjere kreirane u konzultantskom procesu sa 

poduzetnicima odnosno njihovim predstavnicima u Obrtničkoj komori Sisačko-moslavačke 

županije, kao i na bazi indikatora provedbe poticajnih mjera u proteklom razdoblju. Za 

realizaciju 13 različitih direktnih i indirektnih vrsta poticaja planirano je oko 10 milijuna kuna  

od kojih se najveća financijska stavka odnosi na poduzetničke kredite, na bespovratne potpore 

u obrtništvu za tradicijske i umjetničke obrte, nastavak poticanja inovacija u gaming industrije 

u Novskoj i drugo. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i 

turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2019. godine. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u 

Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2019. godine. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-

moslavačkoj županiji tijekom 2019. godine. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivan Nekvapil i Milan Brigljević. 
 

Nakon toga je većinom glasova (32 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijet 

Operativni plan poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji 

tijekom 2019. godine. 
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TOČKA 6. 
 

Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih 

stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 

2019. godinu 
 

Pročelnica Vesna Krnjaić u uvodu je iznijela da se Prijedlogom Odluke utvrđuje način 

raspoređivanja sredstava za redovito financiranju političkih stranaka koje imaju vijećnike u 

Županijskoj skupštini tako da pojedinoj političkoj stranci pripadaju sredstva razmjerno broju 

njenih vijećnika u trenutku konstituiranja, te da se za 2019. godinu planiraju sredstva u iznosu 

od 300.000,00 kuna. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito 

financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-

moslavačke županije za 2019. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje 

političkih stranaka koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije 

za 2019. godinu. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (31 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka 

koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2019. 

godinu. 

 

TOČKA 7. 
 

Prijedlog Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini 
 

Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da se predlaže model 

poticajnih mjera kakav je bio i u protekloj godini sa ukupnim iznosom od 3,6 milijuna kuna za 

22 poticajne mjere, ali da bi već od početka iduće godine trebalo napraviti analizu stanja 

poljoprivrede u kojoj bi sve zainteresirane strane dogovorile novi model poticanja 

poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju 

na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na 

području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini. 
 

U raspravi sudjelovali vijećnici Mijo Latin i Joco Marković. 
 

Nakon toga je većinom glasova (28 za, ništa protiv i 4 suzdržana) donijeta Odluka o 

potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije 

za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini. 
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TOČKA 8. 
 

Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 

od 2016.-2020. godine u 2018. godini 
 

 Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da se slijedom donošenja 

prethodne Odluke o potporama predlaže i raspisivanje natječaja za dodjelu tih potpora 

poljoprivredi i ruralnom razvoju. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu 

potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu potpora 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 

2016.-2020. godine u 2018. godini. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o raspisivanju Natječaja za dodjelu potpora poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. 

godine u 2018. godini. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (28 za, ništa protiv i 2 suzdržana) 

donijeta Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. 

godine u 2018. godini. 
 

 

 

 

TOČKA 9. 
 

 

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu 

potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini 
 

 Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je prijedlog Odbora da se 

za predsjednika Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

Sisačko-moslavačke županije imenuje Roman Rosavec, a za članove Marijan Belošević, 

Vladimir Gregurek, Blaženka Karakaš i Mihael Jurić.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju  predsjednika  i  članova  

Povjerenstva  za  dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-

moslavačke županije u 2018. godini. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv i 5 suzdržanih) 

donijeto  Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu potpora 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije u 2018. 

godini. 

 
 



 12 

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

sati. 

 
KLASA: 021-01/17-01/09 

URBROJ: 2176/01-01-18-18 

Sisak, 28. studenoga 2018. 
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