ZAPISNIK
s 8. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 13. srpnja 2018.
godine u Sisku, u dvorani Hotela Panonija, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s
početkom u 10,00 sati.
Nazočni vijećnici: Alija Avdić, Đurđa Bobinac, Nikolina Borić, Milan Brigljević,
Petar Ćosić, Emil Franjević, Karmela Gajdek, Dario Hegel, Anđelko Hrupački, Adelina
Ivković, Branko Jovičić, Dražen Juranović, Šaban Kadrić, Mladen Korečić, Sanja Kozarić,
Mijo Latin, Vlado Lovreković, Stjepan Markanović, Joco Marković, Dubravka Medved,
Zlatko Medved, Ivan Nekvapil, Dubravko Obadić, Mirjana Oluić-Voloder, Željko Pačarek,
Ivica Pernar, Nikolina Pintar, Tihomir Posavec, Ivanka Roksandić, Predrag Sekulić, Anita
Sinjeri-Ibrišević, Davor Smuđ, Mijo Šepak, Josip Takač, Milivoj Tičarić i Miljenko Žamarija.
Nenazočni vijećnici: Vladimir Čavrak, Ivica Pandža, Đuro Rodić, Igor Školneković,
Slavko Tepavac i Zdenko Vahovec.
Ostali prisutni: Ivo Žinić - župan Sisačko-moslavačke županije, Roman Rosavec i Ivan
Celjak - zamjenici župana Sisačko-moslavačke županije, Dušan Bjelajac - zamjenik župana
Sisačko-moslavačke županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Vesna Krnjaić pročelnica Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove, 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, Darjan Vlahov - pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport,
Darko Srbljanin - pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje, Blanka
Bobetko Majstorović – pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i
zaštitu okoliša, Vlatka Car Roksandić - Ured župana, Tihana Likarević - Upravni odjel za
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo, Kristina Prpić - Jedinica za unutarnju
reviziju, Mario Posavac – zamjenik ravnatelja Županijske uprave za ceste Sisačkomoslavačke županije, Mario Čelan - direktor Razvojne agencije Sisačko-moslavačke županije
SI-MO-RA d.o.o., Tomislav Dujmenović - ravnatelj Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak,
Marina Kovač - ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, Ankica
Grubišić - ravnateljica Doma zdravlja Sisak, 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, Renata TominovićCeković - ravnateljica Doma za starije osobe Glina, Ingrid Padjen-Đurić – direktorica
Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije, Kata Benac - Javna ustanova za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, Jasmina Jovev - ravnateljica Kulturnog centra
braće Radić, Margita Malnar - v.d.ravnateljica Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije, 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 36 vijećnika.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva Stjepan Markanović podnio je Izvješće
Mandatnog povjerenstva:
„Sukladno članku 79. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima vijećniku („Narodne
novine“, broj 144/12 i 121/16), vijećnik Županijske skupštine Darinko Dumbović, član
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Narodne stranke - Reformisti, podnio je pisani zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih
razloga dana 2. svibnja 2018. godine, te mu s danom 3. svibnja 2018. godine počinje teći
mirovanje mandata. Sukladno članku 81. stavak 3. navedenog Zakona, dužnost vijećnika
počinje obnašati Vlado Lovreković, član Narodne stranke - Reformisti, zamjenik vijećnika
kojem mandat miruje.“
Nakon toga je vijećnik Vlado Lovreković prisegnuo i potpisao tekst prisege.
Zatim je predsjednica Ivanka Roksandić otvorila raspravu o Zapisniku sa 7. sjednice
Županijske skupštine održane 8. svibnja 2018. godine.
Vijećnik Petar Ćosić iznio je primjedbu da je u Zapisniku pogrešno formulirano
njegovo pitanje rekavši da je upitao od kada službeno započinje djelatnost palijativne skrbi u
primarnoj zdravstvenoj zaštiti u županiji i kako sada funkcionira palijativna skrb, a ne kako je
u Zapisniku navedeno.
Vijećnik Milan Brigljević dao je primjedbu da se postavljena vijećnička pitanja ne bi
trebala skraćivati te da bi se sve poruke koje iznesu trebale nalaziti u zapisniku. Predsjednica
Ivanka Roksandić odgovorila je da to nije konkretna primjedba na tekst Zapisnika.
Nakon toga je predsjednica Ivanka Roksandić dala na glasovanje primjedbu vijećnika
Petra Ćosića.
Za uvrštenje primjedbe vijećnika Petra Ćosića u Zapisnik sa 7. sjednice 12 vijećnika je
glasovalo za, a 23 vijećnika su glasovala protiv. Time primjedba vijećnika Petra Ćosića nije
prošla i neće biti uvrštena u Zapisnik sa 7. sjednice.
Nakon toga se pristupilo glasovanju na Zapisnik.
Zapisnik sa 7. sjednice Županijske skupštine održane 8. svibnja 2018. godine usvojen
je sa 26 glasova za i 9 glasova protiv.
Nakon toga je sa 30 glasova za i ništa glasova protiv usvojen sljedeći
DNEVNI RED
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017.
godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije za I-XII mjesec 2017. godine - Prijedlog Zaključka o davanju
suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije za I-XII mjesec 2017. godine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
3. Prijedlog Odluke o donošenju Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke
županije 2017.-2020.,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
4. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao instrumenta
osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na iznos
od 8.500.000,00 kuna,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao instrumenta
osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na iznos
od 2.800.000,00 kuna,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
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6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak za
refinanciranje dugoročnog kredita,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
7. Prijedlog Odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma na području Sisačkomoslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
8. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne škole i
srednje škole na području Sisačko-moslavačke županije Državnog ureda za reviziju Područni ured Sisak - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne škole i srednje škole na području Sisačkomoslavačke županije Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
9. Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice
Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke
županije u 2017. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
10. Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za
2017. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu
djecu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
11. Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku.
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT.
Vijećnica Karmela Gajdek upitala je župana tko je snosio troškove puta župana i
njegova zamjenika na utakmice Svjetskog nogometnog prvenstva u Rusiju.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da putovanja nisu financirana iz Proračuna Sisačkomoslavačke županije. Iznio je da je i dužnosnik Hrvatskog nogometnog saveza i da su sva
njegova putovanja transparentna i u njima nema ništa sporno, te da su od Povjerenstva za
sprječavanje sukoba interesa dobili dopis o tome tko i na koji način može ići na nogometno
prvenstvo.
Vijećnica Mirjana Oluić-Voloder upitala je što je poduzeto da se riješi problem
županijske ceste Bijele vode – Glina koja je već dugo u vrlo lošem stanju, te što se poduzelo
na saniranju šteta od vremenskih nepogoda u Hrvatskoj Kostajnici, Petrinji i Dvoru i da li je
na nivou županije izrađena strategija koja bi pridonijela da buduće štete budu što manje i da
se što više ublaže.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da je imao nekoliko sastanaka s predstavnicima mjesnog
odbora, te sa zamjenikom Dušanom Bjelajcem oko te ceste koja je u nadležnosti Grada Gline
i da je sa gradonačelnikom Grada Gline dogovoreno da se u ovoj godini izvrši asfaltiranje i
rekonstrukcija najkritičnijih dijelova te dionice sa šljunčanim slojem, kao i nekoliko mostova
na toj dionici. Također je iznio da će se s Gradom Petrinja dogovoriti saniranje i njihovog
dijela te prometnice. Na upit o saniranju šteta od elementarne nepogode poplave i klizišta u
ožujku i travnju, odgovorio je da je Vlada Republike Hrvatske zajedno s Ministarstvom
graditeljstva i Državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje rješava smještaj obitelji
koje su izgubile svoje domove, te da se nada da će do jeseni to biti riješeno. Dodao je da bi se
eksploatacijom šljunka iz rijeka produbila korita rijeka i na taj način omogućio bolji protok te
unaprijedio sustav obrane od poplave.

4
Vijećnik Anđelko Hrupački upitao je tko je dozvolio monopol pojedincima za sječu
šuma za ogrijev, te tako stvorio problem nabave i visoke cijene ogrjevnog drveta za narednu
sezonu.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da do sada nije imao informacije o problemima s
opskrbom ogrjevnog drveta za privatne osobe, te je istaknuo da Hrvatske šume imaju
vrhunske stručnjake koji vode računa o kvalitetnom iskorištavanju šuma i razgovarat će sa
voditeljima šumarija da li postoji taj problem. Također je iznio da Županija kao socijalnu
mjeru umirovljenicima koji se griju na drva, izdvaja godišnje oko 3,5 milijuna kuna za
nabavku drva za ogrjev.
Vijećnik Ivan Nekvapil upitao je u kojoj je fazi otvaranje Centra za kompetentnost u
Sisačko-moslavačkoj županiji s obzirom da su prije mjesec dana povučena velika sredstva iz
Europske unije te je rečeno da će svaka županija otvoriti svoje Centre kompetentnosti, te da li
će biti sjedište u staroj vojarni u Lađarskoj ulici. Također je upitao da li će projekt DONES
dobiti Hrvatska.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da su sve županije trebale dostaviti svoje prijedloge koji
bi centar kompetencija bio u njihovoj županiji, a Sisačko-moslavačka županija je predložila
Centar za kompetenciju iz područja elektrotehnike i bila bi grupirana sa Zagrebačkom
županijom i Gradom Zagrebom, te da se još ne zna da li će biti smješten u Lađarskoj ulici. Na
upit o projektu DONES, Istraživačkom centru za atomsku energiju, odgovorio je da ga
Hrvatska nije dobila obzirom da je Španjolska imala već riješeno i zemljište i infrastrukturu
za izgradnju ovakvog centra.
Vijećnica Dubravka Medved upitala je što za poduzetnike i za razvoj gospodarstva
znači objava četiri javna poziva koje je objavila Županija i to za poduzetničke kredite, za
tradicijske i umjetničke obrte, za kapitalne investicije za nove investicije u proizvodnji i za
poticanje razvoja i komercijalizaciju inovacija u Sisačko-moslavačkoj županiji. Također je
upitala u kojoj je fazi realizacija projekta opremanja ordinacija primarne zdravstvene zaštite.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da je u Proračunu za 2018. godinu planirano 10,9
milijuna kuna za 14 direktnih i indirektnih poticajnih mjera, te da su dodijeljene bespovratne
potpore u visini otprilike 500 tisuća kuna za tradicijske i umjetničke obrte, za kapitalne
pomoći za nove investicije u proizvodnji te jedna mjera poticanja razvoja i inovacija u našoj
Županiji. Na upit o opremanju ordinacija primarne medicine odgovorio je da je Županija iz
EU fondova dobila 15 milijuna kuna i to za nabavku opreme 8,5 milijuna kuna, za
infrastrukturu 5,6 milijuna kuna i za ostale troškove 1,2 milijuna kuna, te da je do sada za
tečajeve za zdravstvene djelatnike, nabavu stomatološke opreme utrošeno 1. 246.000,00 kuna,
za nabavu informatičke opreme 100.000,00 kuna, a realizacija natječaja za infrastrukturu će
biti u 2019. godini, što će sve dodatno poboljšati zdravstvenu zaštitu u domovima zdravlja.
Vijećnik Predrag Sekulić upitao je župana da li može od Top-Termi zatražiti odgovor
na koji način se točno formira cijena grijanja s obzirom da nisu izvršena neka nova ulaganja a
cijena grijanja je dva puta poskupila, te da li se planiraju buduća ulaganja u toplovode na
području Topuskog. Također je upitao župana što će se učiniti za Rafineriju Sisak i INU u
cjelini, te zatražio pomoć kako bi se na tu temu dogovorio sastanak u Vladi.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da su u Lječilište Topusko i Top-Terme kao tvrtku kćer
uložena znatna sredstva za obnovu i nabavku opreme i da imaju najmoderniju hidroterapiju u
Hrvatskoj, te da su sada u fazi dobivanja ponovne koncesije za termalnu vodu za liječenje, ali
da je cijena grijanja u Topuskom daleko manja nego bilo gdje u Županiji. Na upit o Rafineriji
Sisak odgovorio je da se uvijek zalagao i da će se i dalje zalagati da se proces sa Rafinerijom
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riješi na kvalitetan način, te da je spreman s premijerom i s ministrima dogovoriti sastanak da
se taj problem riješi.
Vijećnik Željko Pačarek upitao je da li će djeca u Popovači ove jeseni krenuti u novu
školu.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da je škola u Popovači završena, da je obavljen tehnički
pregled te da će 18. srpnja biti izdana uporabna dozvola, a nakon registracije kod Ministarstva
znanosti kreću upisi učenika.
Aktualni sat završio je u 11,17 sati.
Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku u trajanju od 15 minuta.
TOČKA 1.
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017.
godinu
Pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da su u 2017. godini ukupni prihodi i
primici u županijskom proračunu ostvareni u iznosu od 643,1 milijun kuna, od tog iznosa
199,7 milijuna kuna se odnosi na prihode Sisačko-moslavačke županije, a 443,4 milijuna kuna
su prihodi proračunskih korisnika, te da su ukupni rashodi i izdaci ostvareni u iznosu od 690,1
milijun kuna i to 246,7 milijuna kuna se odnosi na rashode Sisačko-moslavačke županije a
443,4 milijuna kuna su rashodi proračunskih korisnika županijskog proračuna. Također je
istaknula da je manjak između prihoda i primitaka i rashoda i izdataka u 2017. godini ostvaren
u iznosu od 46,9 milijuna kuna, od čega se iznos od 28,3 milijuna kuna odnosi na manjak
proračunskih korisnika a 18,6 milijuna kuna na manjak Sisačko-moslavačke županije.
Napomenula je da se u 2017. godini nisu koristila sredstva proračunske zalihe, kao ni
jamstava dana za kredite Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“, Županijskoj upravi za ceste i Domu
za starije i nemoćne Sisak, što znači da proračunski korisnici i ŽUC uredno otplaćuju svoje
kreditne obveze.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za 2017. godinu.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za
2017. godinu.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017.
godinu.
Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je
pozitivno mišljenje Odbora na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za 2017. godinu.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017.
godinu.
Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je
pozitivno mišljenje Odbora na Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za 2017. godinu.
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Vijećnik Petar Ćosić je rekao da Proračun nije pratio gospodarsku i demografsku
dinamiku, da nema razvojnih projekata koji bi generirali nova radna mjesta u proizvodnji, da
nema strategije privlačenja privatnih investicija i kvalitetnog upravljanja imovinom i ljudskim
potencijalima, te da se decentralizirana sredstva u zdravstvu troše neracionalno i nenamjenski.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da se vodi računa o racionaliziranju troškova u
zdravstvu, ali da to u Godišnjem izvješću nije moguće vidjeti, dok se u detaljnim izvješćima
zdravstvenih ustanova to vidi. Istaknuo je da bolnice u Županiji teško posluju zbog
naslijeđenih gubitaka i manjih limita nego u ostalim županijama, ali da se pokušava pronaći
neko rješenje.
Pročelnik Darko Srbljanin pojasnio je koji se troškovi mogu financirati iz povišenog
zdravstvenog standarda i sredstva se namjenski troše za tekuće održavanje zdravstvenih
ustanova, ulaganje u opremu i infrastrukturu te na otplatu kredita, te da ni jedan zahtjev nije
isplaćen zdravstvenim ustanovama ako nije bio u skladu s odobrenim planom, a koncesijska
naknada se raspoređuje na domove zdravlja sukladno broju koncesionara na području
pojedinog doma zdravlja.
Vijećnik Petar Ćosić je replicirao da se sredstva od koncesijske naknade ne smiju
koristiti za uprave domova zdravlja i za plaće.
Pročelnik Darko Srbljanin je odgovorio da je se sredstva od koncesijske naknade
koriste prema Odluci koju je prije desetak godina donijela Županijska skupština.
Nakon toga je s 27 glasova za, 7 glasova protiv i 1 suzdržan glas donijet Godišnji
izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu.
TOČKA 2.
Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije za I-XII mjesec 2017. godine - Prijedlog Zaključka o
davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-XII mjesec 2017. godine
Zamjenik ravnatelja Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Mario
Posavac u uvodu je iznio da se Godišnje financijsko izvješće za 2017. godinu sastoji se od
općeg dijela, posebnog dijela, obrazloženja ostvarenih prihoda i primitaka te rashoda i
izdataka, te da su ostvareni prihodi u 2017. godinu iznosili 62.844.697,00 kuna, a ukupni
rashodi 39.304.408,00 kuna, a da je dio prihoda ostvaren krajem 2017. godine od Ministarstva
mora, prometa i infrastrukture u iznosu od 10.894.812,00 kuna. Istaknuo je da je gubitak iz
prethodne godine u iznosu od 17.395.675,00 kuna smanjen za 15.041.355,00 kuna i da se tako
nakon dugog niza godina ostvario pozitivan financijski rezultat. Također je napomenuo da su
se redovito podmirivale obaveze po dospjelim kreditima, a smanjenjem troškova na svim
razinama, redovnom kontrolom izvršenih radova i povećanjem prihoda došlo se do pozitivnih
rezultata, a da je Planom građenja koji je ispunjen uz neznatna odstupanja izgrađeno 31,57 km
ceste.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-XII mjesec 2017. godine - Prijedlog
Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-XII mjesec 2017. godine.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za
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ceste Sisačko-moslavačke županije za I-XII mjesec 2017. godine - Prijedlog Zaključka o
davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za
ceste Sisačko-moslavačke županije za I-XII mjesec 2017. godine.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije za I-XII mjesec 2017. godine - Prijedlog Zaključka o davanju
suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije za I-XII mjesec 2017. godine.
Vijećnik Mijo Latin rekao je da je Klub vijećnika Hrvatske seljačke stranke i Hrvatske
stranke prava zadovoljni jer je prihvaćen njihov prijedlog da se u Plan gradnje uvrste općine
Majur i Hrvatska Dubica.
Vijećnik Ivan Nekvapil je čestitao na povučenim sredstvima od Ministarstva mora,
prometa i infrastrukture.
Župan Ivo Žinić rekao je da će u sljedećoj godini financiranje izgradnje i
rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta biti puno lakše obzirom da se ide s prijedlogom da
se iz cijene goriva uzme 10 lipa i da se taj iznos da upravo županijskim upravama za ceste
koje imaju više kilometara cesta na svom području i na taj način bi se Županijska uprava za
ceste Sisačko-moslavačke županije mogla samostalno održavati i financirati gradnju novih
cesta bez pomoći gradova i općina, te je također istaknuo da je i na sjednici Vlade u
Varaždinu uputio zahtjev da se završi autocesta do Siska.
Nakon toga je s 32 glasa za, ništa glasova protiv i 3 suzdržana glasa donijet Zaključak
o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave
za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-XII mjesec 2017. godine.
TOČKA 3.
Prijedlog Odluke o donošenju Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke
županije 2017.-2020.
Pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da je Županijska razvojna strategija
osnovni strateško-planski dokument svake županije koji daja osnovne smjernice budućeg
održivog društvenog i gospodarskog razvoja i rađena je sukladno odredbama Zakona o
regionalnom razvoju, važećem Pravilniku te smjernicama za izradu strategije, a izrađivač je
Razvojna agencija SI-MO-RA koja je regionalni koordinator za Sisačko-moslavačku
županiju. Istaknuo je da je postupak izrade Strategije bio na javnom uvidu, održavane su
javne rasprave gdje su sudjelovali predstavnici javnog, civilnog i poslovnog sektora.
Napomenuo je da je uz Strategiju trebalo izraditi i Stratešku studiju o utjecaju na okoliš
Razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije do 2020. na koju je Ministarstvo zaštite
okoliša i energetike dalo pozitivno mišljenje, a za izrađivača Strateške studije, putem javnog
natječaja odabrana je tvrtka Ires ekologija d.o.o. Zagreb.
Tatjana Puškarić iz Razvojne agencije SI-MO-RA dodala je da su se pri izradi
Strategije služili analitičkim podacima koje su prikupili SWOT analizom kroz javni uvid i
rasprave, kroz rad partnerskog vijeća i objavama na web stranicama Razvojne agencije, te da
moraju biti povezani sa postojećim strategijama Republike Hrvatske kako bi im bilo
omogućeno koristiti sredstva EU fondova. Istaknula je da će se, kad bude usvojena nova
Strategija Europske unije, izraditi i nova Strategija Republike Hrvatske za sljedeće razdoblje,
a time će i županije imati obvezu također izraditi i svoje strategije za predstojeće financijsko
razdoblje Europske unije. Također je iznijela da je izrađena i Komunikacijska strategija koja
sadržava način obavještavanja javnosti o provedbi Strategije, te da Županija ima obvezu
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jednom godišnje dostaviti Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova EU izvješće o provedbi
Županijske razvojne strategije.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Županijske razvojne strategije
Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Županijske razvojne strategije Sisačkomoslavačke županije 2017.-2020.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke
županije 2017.-2020.
Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Županijske razvojne strategije
Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke
županije 2017.-2020.
Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Županijske razvojne strategije
Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.
Vijećnik Mijo Latin rekao je da se u Strategiji ne vidi što se u poljoprivredi želi
razvijati, te da se na osnovu podataka koji su iz 2014. godine neće zaustaviti pad
poljoprivredne proizvodnje i smanjenje broja obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, tako
da smatra da će poljoprivrednici od ove Strategije imati vrlo malo koristi. Također je upitao
zašto je izradu Strateške studije dobila tvrtka čiji je osnivač diplomirao u Mostaru.
Vijećnik Milan Brigljević rekao je da Strategija ne daje jasnu viziju u kom smjeru
razvoja se želi ići i na koji način će se riješiti problemi koji muče Županiju, te da je Strategija
tehnički dokument koji neće puno promijeniti u odnosu na prošlu Strategiju.
Vijećnica Nikolina Borić se osvrnula na obrazovanje te je rekla da je pohvalno što će
se konačno otvoriti osnovna škola u Popovači, te je predložila da se u Proračunu za 2019.
godinu nađe načina kako bi se nastavni programi u srednjim školama za iduću školsku godinu
2019./2020. promijenili, jer trenutno u 14 škola ima 87 nastavnih programa. Istaknula je da bi
se na taj način više djece školovalo u školama u mjestu stanovanja i ne bi bilo troškova
putovanja obzirom da nema, osim u Kutini, učeničkih domova. Također je predložila da je za
novu Strategiju, neovisno o novoj Strategiji Europske unije i Strategiji Republike Hrvatske,
potrebno pripremati nove podatke bez obzira što će podaci sa brojem stanovništva biti
najrealniji tek 2021. godine.
Vijećnik Petar Ćosić rekao je da je u sadržaju Strategije sporno područje demografije i
naročito područje zdravstva za koje se izdvaja 60% županijskog proračuna. Istaknuo je da ima
netočnosti u Strategiji kao što je broj stanovnika, koji je baza za planiranje u zdravstvu,
obrazovanju, tržištu rada i drugom, te da je iseljavanje mladih osoba u potrazi za radnim
mjestima i izraženi proces deruralizacije glavni uzrok depopulacijskog kretanja, već smatra da
je glavni razlog korupcija, nesposobni političari, neposloženost države i klijentelizam.
Također je rekao da tekst u Strategiji u dijelu koji govori o razvoju zdravstvene infrastrukture
i usluga ne odgovara realnom stanju, jer je činjenica da nema primarne zdravstvene zaštite,
timovi su nepopunjeni, nema zdravstvene i palijativne njege u kući kao i timova obiteljske
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medicine, te da nema podatka o kategoriji sisačke bolnice, te smatra da se u Strategiji ne vidi
perspektiva razvoja zdravstva.
Vijećnik Mijo Šepak rekao je da Strategija daje snimak postojećeg stanja kako bi se
pokazali potencijali za budućnost, a u rješavanju problema i razvoja Županije bi trebali
sudjelovati svi zajedno, od župana sa zamjenicima, upravnih tijela i pročelnika, županijskih
vijećnika, razvojnih agencija i svih drugih institucija koje djeluju u okviru Županije.
Napomenuo je da Strategija ne može biti konačno rješenje nego da treba tražiti rješenja i
izvan nje, u nekim drugim industrijama kao što se uspjelo s gaming parkom i gaming
industrijom.
Vijećnik Predrag Sekulić je upitao da li je u dijelu koji govori o energiji, trebala biti
navedena i Rafinerija nafte Sisak na koju su vezani pobrojani podsustavi koji čine energetski
sustav, te da li može dobiti na uvid, u istom dijelu spomenuti, Akcijski plan energetske
učinkovitosti.
Vijećnik Josip Takač rekao je da je Strategija tehnički odnosno osnovni planski
dokument, te pregled postojećeg stanja sa prijedlozima, odlukama i zaključcima za
poboljšanje stanja prema razmišljanjima struke.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da je Strategija temeljni strateški i razvojni dokument
koji daje općenito smjernice i ciljeve za razvoj poljoprivrede, gospodarstva, energetike, zaštite
okoliša i ostalog, te je rekao da su u izradi Strategije mogli sudjelovati svi zainteresirani kroz
javnu raspravu sa svojim prijedlozima. Na upit u vezi obrazovanja je odgovorio da je
Strategija podloga za buduće projekte kao na primjer znanstveno-obrazovni kulturni centar u
bivšoj vojarni u Lađarskoj ulici, a na upit o broju stanovnika odgovorio je da je pogrešno
napisano, da je umjesto „živi“ trebalo napisati „je živjelo“. Također je na upit da li se
Stratergijom rješavaju problemi odgovorio da Strategija daje smjernice i ciljeve izvršnoj vlasti
i razvojnim agencijama da rade razvojne projekte, te je istaknuo da je u zadnje dvije godine
pripremljeno 300 projekata za povlačenje sredstava iz EU fondova u vrijednosti 700 milijuna
kuna. Što se tiče upita u dijelu obrazovanja odgovorio je da samo Kutina ima učenički dom i
da će Županija u idućoj školskoj godini učenicima koji se upišu u taj dom financirati smještaj,
a da je izgradnja Obrtničke škole u Sisku stala obzirom da je raskinut ugovor sa izvođačem
radova. Na upit u području zdravstva je odgovorio da je zdravstveni sustav potrebno
promijeniti i Vlada, Ministarstvo zdravstva i Ministarstvo financija će kroz reforme naći
rješenje kako bi se više ulagalo u zdravstveni sustav, a Županija će napraviti što više za
sekundarnu i primarnu zdravstvenu zaštitu kako bi stanovnici imali bolju zdravstvenu zaštitu.
Također je odgovorio da Županija ima viziju u kojem smjeru ide i na koji način će se razvijati
gospodarstvo, školstvo, zdravstvo i energetika, a problem Rafinerije nafte Sisak nije
spomenut u Strategiji jer će se taj problem rješavati na drugi način.
Nakon toga je s 25 glasova za, 1 glas protiv i 7 suzdržanih glasova donijeta Odluka o
donošenju Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020.
TOČKA 4.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao instrumenta
osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na
iznos od 8.500.000,00 kuna
Pročelnica Blanka Bobetko Majstorović u uvodu je iznijela da je Županija od 2015. do
2017. godine provela dvije faze razminiranja poljoprivrednog zemljišta za što su od Agencije
za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju povučena sredstva u iznosu od 147,5
milijuna kuna, a da sada slijedi treća faza razminiranja.
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Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice
kao instrumenta osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju na iznos od 8.500.000,00 kuna.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao
instrumenta osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju na iznos od 8.500.000,00 kuna.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao instrumenta
osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na iznos od
8.500.000,00 kuna.
Nakon toga je, bez rasprave, s 28 glasova za, ništa glasova protiv i 1 suzdržanim
glasom donijeta Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao instrumenta
osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na iznos od
8.500.000,00 kuna.
TOČKA 5.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao instrumenta
osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na
iznos od 2.800.000,00 kuna
Pročelnica Blanka Bobetko Majstorović u uvodu je iznijela da je Agencija za plaćanja
u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju u ožujku raspisala natječaj za razminiranje na
koji je Županija prijavila dva projekta, te da se prvi projekt odnosio na Općinu Sunju i Općinu
Dvor, a da se sada ide s projektom za razminiranje poljoprivrednih površina na području
Grada Siska i Općine Jasenovac.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice
kao instrumenta osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju na iznos od 2.800.000,00 kuna.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao
instrumenta osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju na iznos od 2.800.000,00 kuna.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao instrumenta
osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na iznos od
2.800.000,00 kuna.
Nakon toga je, bez rasprave, s 28 glasova za, ništa glasova protiv i 1 suzdržanim
glasom donijeta Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao instrumenta
osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na iznos od
2.800.000,00 kuna.
TOČKA 6.
Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak za
refinanciranje dugoročnog kredita

11
Privremena pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da Opća bolnica „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak otplaćuje dugoročni kredit iz 2008. godine podignut u Raiffeisenbank Austria
d.d. za rekonstrukciju zgrade Ginekologije, a da se sada, zbog povoljnijih uvjeta na tržištu
financiranja ide u refinanciranje navedenog kredita pod povoljnijim uvjetima, s istim rokom
otplate, u kunama bez valutne klauzule i uz fiksnu kamatnu stopu. Istaknula je da je od svih
pristiglih ponuda najpovoljnija bila zajednička ponuda Privredne banke Zagreb d.d. i OTP
banke d.d. koji su ponudili dugoročni kredit u kunama i uz redovnu godišnju kamatnu stopu u
iznosu od 1,70% fiksnu za cijelo vrijeme trajanja kredita.
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.
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.
Vijećnica Nikolina Pintar upitala je koliki je trošak zatvaranja kredita kod RBA banke
da se ne bi morali platiti penali što na kraju ne bi ispalo povoljnije.
Ravnatelj Tomislav Dujmenović je odgovorio da će usluge zatvaranja kredita biti u
iznosu oko 250.000,00 do 300.000,00 kuna.
Nakon toga je s 26 glasova za, 2 glasa protiv i 2 suzdržana glasa donijeta Odluka o
davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak za refinanciranje dugoročnog kredita.
TOČKA 7.
Prijedlog Odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma na području Sisačkomoslavačke županije
Tihana Likarević, viša stručna suradnica u Upravnom odjelu za poljoprivredu,
šumarstvo i vodno gospodarstvo u uvodu je iznijela da se Odlukom propisuju mjere zaštite
šuma, provođenje šumskog reda, zabrane loženja otvorene vatre i paljenja drvenog ugljena za
šume i šumsko zemljište u vlasništvu šumoposjednika s ciljem zaštite od požara, te da Odluka
obuhvaća koje su protupravne radnje u šumama šumoposjednika, zatim provođenje mjera
zaštite šuma, obveze šumoposjednika i obveze čuvara šuma. Napomenula je da za provedbu
Odluke nije potrebno osigurati sredstva u proračunu Sisačko-moslavačke županije.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma na području
Sisačko-moslavačke županije.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Prijedlog Odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma na području Sisačkomoslavačke županije.
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Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o mjerama čuvanja i zaštite šuma na području
Sisačko-moslavačke županije.
Vijećnik Mijo Latin rekao je da je Odluka dobro napravljena i da se nada da će i
rezultati biti dobri, te je istaknuo problem putova koji se devastiraju prilikom eksploatacija
privatnih šuma, kojima poljoprivrednici nakon izvlačenja drva ne mogu prolaziti, zatim jedan
od problema je da je ukinuta obveza plaćanja šumskog doprinosa, te što je šumoposjednicima
omogućeno da putem generalne punomoći svoje šume prodaju kome god hoće bez obzira da li
su upisani u Upisnik šumoposjednika ili ne.
Nakon toga je sa 28 glasova za, ništa glasova protiv i 2 suzdržana glasa donijeta
Odluka o mjerama čuvanja i zaštite šuma na području Sisačko-moslavačke županije.
TOČKA 8.
Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne škole i
srednje škole na području Sisačko-moslavačke županije Državnog ureda za reviziju Područni ured Sisak - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj
reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne škole i srednje škole na području
Sisačko-moslavačke županije Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak
Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da je tijekom 2017. godine Državni ured za
reviziju – Područni ured Sisak radio reviziju kapitalnog ulaganja u sustav osnovnog i srednjeg
školstva za Grad Kutinu, Grad Sisak i Sisačko-moslavačku županiju, te je ustanovio da je
ulaganje učinkovito, s preporukom za poboljšanje suradnje s nadležnim Ministarstvom
znanosti i Ministarstvom regionalnog razvoja i fondove EU oko razmjene podataka, te
suradnje s gradovima i općinama kojih je osnivač Županija.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u
osnovne škole i srednje škole na području Sisačko-moslavačke županije Državnog ureda za
reviziju - Područni ured Sisak - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj
reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne škole i srednje škole na području Sisačkomoslavačke županije Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne
škole i srednje škole na području Sisačko-moslavačke županije Državnog ureda za reviziju Područni ured Sisak - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji
učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne škole i srednje škole na području Sisačkomoslavačke županije Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u osnovne škole i
srednje škole na području Sisačko-moslavačke županije Državnog ureda za reviziju - Područni
ured Sisak - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti
kapitalnih ulaganja u osnovne škole i srednje škole na području Sisačko-moslavačke županije
Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak.
Vijećnica Nikolina Pintar upitala je da li su se utvrdili razlozi kašnjena radova na
izgradnji osnovne škole u Popovači, te što se poduzelo oko naplate ugovorne kazne.
Pročelnik Darjan Vlahov odgovorio je da je izvođač radova Gradnja Osijek u procesu
predstečajne nagodbe, a da se naplata penala zbog kašnjenja radova može vršiti po okončanoj
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situaciji kada ju izvođač ispostavi. Napomenuo je da se idući tjedan očekuje dobivanje uporabne
dozvole za objekt i primopredaja objekta od strane izvođača, te okončana situacija i naplata
penala.
Nakon toga je s 25 glasova za, ništa glasova protiv i 2 suzdržana glasa donijet
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti kapitalnih ulaganja u
osnovne škole i srednje škole na području Sisačko-moslavačke županije Državnog ureda za
reviziju - Područni ured Sisak.
TOČKA 9.
Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice
Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke
županije u 2017. godini
Mijo Brlečić, predsjednik – županijski zapovjednik Vatrogasne zajednica Sisačkomoslavačke županije u uvodu je iznio da je u Vatrogasnu zajednicu učlanjeno 142 članice i to
136 dobrovoljnih vatrogasnih društava, Dobrovoljno vatrogasno društvo Petrokemija Kutina,
2 profesionalne vatrogasne postrojbe u gospodarstvu: INA Rafinerija nafte Sisak i
Petrokemija Kutina, te 3 javne profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Siska, Grada Kutine
i Grada Petrinje, sa sveukupno 12.045 članova. Istaknuo je da je učlanjeno 2.844 djece i
mladeži što je bitno na županijskim natjecanjima koja se organiziraju svake godine. Također
je iznio da je Vatrogasna zajednica u 2017. godini za sudjelovanje 12 DVD-a s područja
Županije u gašenju požara u priobalju od Vlade RH dobila 358.514,40 kuna za nabavu
vatrogasne opreme. Napomenuo je da je u 2017. godini bilo 1.329 intervencija, od čega 634
požara, 382 tehničke intervencije i 313 raznih ostalih intervencija, te je istaknuo da je u 2017.
godini ostvareno 1.150.000,00 kuna redovnih sredstava i 100.000,00 kuna za kapitalne
donacije, za nabavu vatrogasne opreme. Iznio je također da se svake godine radi na
osposobljavanju vatrogasaca, zatim sudjelovanju djece i mladeži na raznim natjecanjima gdje
postižu jako dobre rezultate, kao i slanje mladih vatrogasaca u Kamp vatrogasne mladeži u
Fažanu.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini - Prijedlog Zaključka o
prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice
Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne
zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačkomoslavačke županije u 2017. godini.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačkomoslavačke županije u 2017. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu s
izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u
2017. godini.
Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je
pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu s izvješćem o financijskom poslovanju
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini - Prijedlog Zaključka o
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prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice
Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini.
Nakon toga je, bez rasprave, s 32 glasa za, ništa glasova protiv i ništa suzdržanih
glasova donijet Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini.
TOČKA 10.
Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za
2017. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za
nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu
Jasmina Jovev, predsjednica Upravnog odbora Zaklade Iskra u uvodu je iznijela da su
prihodi Zaklade Iskra u 2017. godini iznosili 120.012,49 kuna, a rashodi 16.004,72 kuna.
Istaknula je da su na temelju provedenog natječaja za dodjelu jednokratnih novčanih potpora
nadarenim učenicima nagrađena 34 učenika nagradom u iznosu od 5.000,00 kuna za
ostvarene posebne rezultate i uspjehe.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačkomoslavačke županije za 2017. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu
Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za
2017. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu
djecu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu.
Vijećnik Mijo Latine upitao je na što se odnosi rashod sredstava za intelektualne
usluge u iznosu od 15.495,72 kune.
Pročelnik Darjan Vlahov odgovorio je da se taj izdatak odnosi na troškove
računovodstva koje se od prošle godine počelo naplaćivati, te da ugovor ističe za dvije godine
kada će se pregovarati o novoj cijeni.
Nakon toga je sa 30 glasova za, ništa glasova protiv i 1 suzdržanim glasom donijet
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke
županije za 2017. godinu.
TOČKA 11.
Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je prijedlog Odbora da se
za suce porotnike Općinskog suda u Sisku imenuju: Stjepan Kuzmac, Vesna Ivanković,
Jasminka Jagačić-Borić, Ankica Vujnović-Tonković, Kristina Ćuk, Matea Strižić, Lea
Španović, Maja Vračan i Patricia Mrmić.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog
suda u Sisku.
Nakon toga je, bez rasprave, sa 32 glasa za, ništa glasova protiv i ništa suzdržanih
glasova donijeto Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku.
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Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 14,00
sati.
KLASA: 021-01/17-01/09
URBROJ: 2176/01-01-18-14
Sisak, 13. srpnja 2018.
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