
SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

s 15. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 
županije održane 11. ožujka 2019. godine u sjedištu Županije s početkom u 14,30 sati. 
 

Sjednici su bili nazočni: Ivanka Roksandić - predsjednica Odbora, Ivica Pernar, Dario 
Hegel, Emil Franjević i Mirjana Oluić Voloder - članovi Odbora.   

 

 Ostali nazočni: Vesna Krnjaić - pročelnica Stručne službe za poslove Skupštine i opće 
poslove.   

 

 Sjednicom je predsjedavala Ivanka Roksandić koja je predložila dopunu predloženog 
dnevnog reda točkom 43. Zahtjev Kluba vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 
županije SDP-SDA za uvrštavanje u dnevni red sjednice Županijske skupštine Sisačko-
moslavačke županije Prijedloga Zaključka povodom namjere izgradnje Prihvatilišta za tražitelje 
azila u Maloj Gorici i točkom 44. Zahtjev Kluba vijećnika Županijske skupštine Sisačko-
moslavačke županije MOST-a, HSS-a i HSP-a za uvrštavanje u dnevni red sjednice Županijske 
skupštine Sisačko-moslavačke županije Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za 
poljoprivredu i ruralni razvitak, Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za socijalnu skrb, 
Prijedloga Zaključka za imenovanje Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, 
Prijedloga Zaključka za imenovanje Antikorupcijskog povjerenstva, Prijedloga Zaključka za 
imenovanje Koordinacije za ljudska prava, Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za 
zdravlje.  
 
 Prijedlog za dopunu dnevnog reda točkom 43. i točkom 44. jednoglasno je prihvaćen. 
 
 Nakon toga jednoglasno je prihvaćen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 
2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i 
rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini, 

2. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31.   
prosinca 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine, 

3. Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području 
Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju 
pozitivnog mišljenja na Prijedlog plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i 
lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

4. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini, 

5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. 
godini, 

6. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku korištenja imovine ustanova u 
školstvu čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija, 

7. Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja 
obavljanja djelatnosti hitne medicine, 

8. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za dopunu Mreže hitne medicine, 
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području  

Sisačko-moslavačke županije, 
10. Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Sisačko-

moslavačke županije, 
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11. Analiza stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu - 
Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačko-
moslavačke županije za 2018. godinu, 

12. Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Sisačko-
moslavačke županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje, 

13. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz 
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za političku stranku Hrvatska demokratska 
regionalna stranka - HDRS, 

14. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije 
za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za 
zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

15. Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i     
utrošenim sredstvima u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i utrošenim sredstvima 
u 2018. godini, 

16. Godišnje Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2018. 
godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu Povjerenstva za 
nadzor nad radom mrtvozornika u 2018. godini, 

17. Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških 
bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka 
o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i 
drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

18. Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 
2018. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća  o radu Zaklade Iskra za 
nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

19. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke 
županije, 

20. Prijedlog Rješenja o razrješenju doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i 
uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Dvor, 

21. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Sisku, 
22. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku, 
23. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijske koordinacije za ljudska prava, 
24. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijske koordinacije za 

ljudska prava, 
25. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Antikorupcijskog povjerenstva, 
26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Antikorupcijskog 

povjerenstva, 
27. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 

spolova, 
28. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za 

ravnopravnost spolova, 
29. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje 

zlouporabe droga, 
30. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje 

zlouporabe droga, 
31. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog savjeta za europske integracije, 
32. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog savjeta za 

europske integracije, 
33. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak, 
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34. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za poljoprivredu i 
ruralni razvitak, 

35. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika, 

36. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika, 

37. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, 
38. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, 
39. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb, 
40. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb, 
41. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za zdravlje, 
42. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje. 
43. Zahtjev  Kluba vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije SDP-SDA 

za uvrštavanje u dnevni red sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije 
Prijedloga Zaključka povodom namjere izgradnje Prihvatilišta za tražitelje azila u Maloj Gorici i 
točkom, 

44. Zahtjev Kluba vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije MOST-a, 
HSS-a i HSP-a za uvrštavanje u dnevni red sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 
županije Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak, 
Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za socijalnu skrb, Prijedloga Zaključka za 
imenovanje Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, Prijedloga Zaključka za 
imenovanje Antikorupcijskog povjerenstva, Prijedloga Zaključka za imenovanje Koordinacije za 
ljudska prava, Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za zdravlje.  

45. Razno 
 

               Prije prelaska na rad po točkama dnevnog reda jednoglasno je usvojen Skraćeni 
zapisnik s 13. sjednice Odbora za Statut, Poslovnik i propise održane 26. studenoga 2018. 
godine. 
 

TOČKA 1. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 
 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske 
uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini. 

 

TOČKA 2. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za 
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 
Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 
2018. godine. 

 

TOČKA 3. 
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        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite 
županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - 
Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog plana građenja, održavanja i 
zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. 
 

TOČKA 4. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 
2019. godini. 

TOČKA 5. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-
moslavačkoj županiji u 2019. godini. 
 

TOČKA 6. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku 
korištenja imovine ustanova u školstvu čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija. 
 

TOČKA 7. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji 
zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine. 
 

TOČKA 8. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za dopunu 
Mreže hitne medicine. 
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TOČKA 9. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju 
zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije. 

 

TOČKA 10. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara 
na području Sisačko-moslavačke županije. 
 

TOČKA 11. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Analizu stanja sustava civilne zaštite Sisačko-
moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja 
sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

TOČKA 12. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja 
sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu s financijskim učincima 
za trogodišnje razdoblje. 

 

TOČKA 13. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za 
redovito godišnje financiranje iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za političku stranku 
Hrvatska demokratska regionalna stranka – HDRS. 
 

TOČKA 14. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 
Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 
radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. 
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TOČKA 15. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu Županijskog povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga i utrošenim sredstvima u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 
Izvješća o radu Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i utrošenim 
sredstvima u 2018. godini. 
 

TOČKA 16. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Godišnje Izvješće o radu Povjerenstva za nadzor nad 
radom mrtvozornika u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o 
radu Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika u 2018. godini. 
 

TOČKA 17. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu 
od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu 
- Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od 
zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

TOČKA 18. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu 
Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća  o 
radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

TOČKA 19. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog 
vijeća Sisačko-moslavačke županije. 
 

TOČKA 20. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 
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Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju doktora medicine koji 
utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za 
područje Općine Dvor. 
 

TOČKA 21. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika 
Općinskog suda u Sisku. 
 

TOČKA 22. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za 
mladež Općinskog suda u Sisku. 
 

TOČKA 23. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijske 
koordinacije za ljudska prava. 

 

TOČKA 24. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 
Županijske koordinacije za ljudska prava. 
 

TOČKA 25. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova 
Antikorupcijskog povjerenstva. 
 

TOČKA 26. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 
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Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 
Antikorupcijskog povjerenstva. 
 

TOČKA 27. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog 
povjerenstva za ravnopravnost spolova. 
 

TOČKA 28. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 
Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. 
 

TOČKA 29. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog 
povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga. 
 

TOČKA 30. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog 
povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga. 

TOČKA 31. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog 
savjeta za europske integracije. 
 

TOČKA 32. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 
Županijskog savjeta za europske integracije. 
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TOČKA 33. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za 
poljoprivredu i ruralni razvitak. 

 

TOČKA 34. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 
Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak. 
 

TOČKA 35. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva 
za nadzor nad radom mrtvozornika. 
 

TOČKA 36. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva 
za nadzor nad radom mrtvozornika. 
 

TOČKA 37. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva 
za zaštitu prava pacijenata. 
 

TOČKA 38. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva 
za zaštitu prava pacijenata. 
 

TOČKA 39. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 
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Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za 
socijalnu skrb. 
 

TOČKA 40. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za 
socijalnu skrb. 
 

TOČKA 41. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za 
zdravlje. 
 

TOČKA 42. 
 

        Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Ivanke Roksandić i rasprave, donijet je 
sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 
Savjeta za zdravlje. 
 
 

TOČKA 43. 
 

        Nakon razmatranja zahtjeva Kluba vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 
županije SDP-SDA za uvrštavanje u dnevni red sjednice Županijske skupštine Sisačko-
moslavačke županije Prijedloga Zaključka povodom namjere izgradnje Prihvatilišta za tražitelje 
azila u Maloj Gorici i rasprave u kojoj su sudjelovali svi nazočni, jednoglasno se daje sljedeće 
 

 

M I Š L J E N J E 
 

 Odbor za Statut, Poslovnik i propise razmotrio je zahtjev Kluba vijećnika Županijske 
skupštine Sisačko-moslavačke županije SDP-SDA za uvrštavanje u dnevni red sjednice 
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Prijedlog Zaključka povodom namjere 
izgradnje Prihvatilišta za tražitelje azila u Maloj Gorici i utvrdio da isti nije u skladu s odredbom 
članka 12., članka 26. i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) te se kao takav ne može 
uvrstiti u dnevni red sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. 
 

                  O b r a z l o ž e n j e 
 

 Klub vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije SDP-SDA dana 1. 
ožujka 2019. godine podnio je zahtjev za uvrštavanje u dnevni red sjednice Županijske skupštine 
Sisačko-moslavačke županije Prijedloga Zaključka povodom namjere izgradnje Prihvatilišta za 
tražitelje azila u Maloj Gorici. 
 

 Odredbom članka 12. Statuta Sisačko-moslavačke županije, između ostalog, utvrđeno je 
da radi ostvarivanja zajedničkih interesa na unapređivanju gospodarskog i društvenog razvitka 
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Županija surađuje s drugim županijama, gradovima i općinama u Republici Hrvatskoj, a ciljevi, 
uvjeti i oblici suradnje te međusobna prava i obveze uređuju se sporazumom o suradnji. 
 

 Odredbom članka 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije, između ostalog, utvrđeno je 
da Županijska skupština donosi opće i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga županije. 
 

  Odredbom članka 28. točka 23. Statuta Sisačko-moslavačke županije, između ostalog, 
propisano je da Županijska skupština odlučuje o suradnji s drugim  jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave i o uspostavljanju prijateljske i druge suradnje s lokalnim i 
regionalnim jedinicama drugih država. 
 

 Točkom 1. Prijedloga Zaključka povodom namjere izgradnje Prihvatilišta za tražitelje 
azila u Maloj Gorici utvrđeno je da Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije „daje 
punu podršku Gradskom vijeću Grada Petrinje na Zaključak kojim izgradnju Prihvatilišta za 
tražitelje azila u Maloj Gorici drži neprihvatljivim“.  
 

 Tako koncipirana točka 1. Prijedloga Zaključka kojom Županijska skupština Sisačko-
moslavačke županije podržava mišljenje Gradskog vijeća Grada Petrinje nije u skladu s gore 
navedenim odredbama Statuta Sisačko-moslavačke županije jer je za isto propisano potpisivanje 
sporazuma. 
 

 Slijedom navedenog, Odbor za Statut, Poslovnik i propise utvrdio je da zahtjev Kluba 
vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije SDP-SDA za uvrštavanje u dnevni 
red sjednice Županijske skupštine Prijedloga Zaključka povodom namjere izgradnje Prihvatilišta 
za tražitelje azila u Maloj Gorici nije u skladu s odredbom članka 12., članka 26. i članka 28. 
Statuta Sisačko-moslavačke županije te se ne može prihvatiti prijedlog za uvrštavanje u dnevni 
red sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. 
 

TOČKA 44. 
Nakon razmatranja zahtjeva Kluba vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 

županije MOST-a, HSS-a i HSP-a za uvrštavanje u dnevni red sjednice Županijske skupštine 
Sisačko-moslavačke županije Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za poljoprivredu i 
ruralni razvitak, Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za socijalnu skrb, Prijedloga 
Zaključka za imenovanje Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, Prijedloga 
Zaključka za imenovanje Antikorupcijskog povjerenstva, Prijedloga Zaključka za imenovanje 
Koordinacije za ljudska prava, Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za zdravlje i rasprave 
u kojoj su sudjelovali svi nazočni, jednoglasno se daje sljedeće 

 

M I Š L J E N J E 
 Odbor za Statut, Poslovnik i propise razmotrio je zahtjev Kluba vijećnika Županijske 
skupštine Sisačko-moslavačke županije MOST-a, HSS-a i HSP-a za uvrštavanje u dnevni red 
sjednice Županijske skupštine Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za poljoprivredu i 
ruralni razvitak, Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za socijalnu skrb, Prijedloga 
Zaključka za imenovanje Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, Prijedloga 
Zaključka za imenovanje Antikorupcijskog povjerenstva, Prijedloga Zaključka za imenovanje 
Koordinacije za ljudska prava, Prijedloga Zaključka za imenovanje Županijskog povjerenstva za 
suzbijanje droga i Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za zdravlje i utvrdio da isti nije u 
skladu s odredbom članka 35. i članka 36. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 
županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18) 
te se isti ne mogu uvrstiti u dnevni red sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 
županije. 
                  O b r a z l o ž e n j e 
 

 Dana 11. ožujka 2019. zaprimljen je u Sisačko-moslavačkoj županiji zahtjev Kluba 
vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije MOST-a, HSS-a i HSP-a za 
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uvrštavanje u dnevni red sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije Prijedloga 
Zaključka za imenovanje Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak, Prijedloga Zaključka za 
imenovanje Savjeta za socijalnu skrb, Prijedloga Zaključka za imenovanje Županijskog 
povjerenstva za ravnopravnost spolova, Prijedloga Zaključka za imenovanje Antikorupcijskog 
povjerenstva, Prijedloga Zaključka za imenovanje Koordinacije za ljudska prava, Prijedloga 
Zaključka za imenovanje Županijskog povjerenstva za suzbijanje droga i Prijedloga Zaključka za 
imenovanje Savjeta za zdravlje. 
 

 Odredbom članka 35. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, 
utvrđeno je, između ostalog, da predsjednika i članove stalnog radnog tijela bira Županijska 
skupština na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika 
Županijske skupštine. 
 

 Odredbom članka 36. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, 
utvrđeno je, između ostalog, da predsjednika i članove povremenog radnog tijela bira Županijska 
skupština na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja ili najmanje jedne trećine vijećnika 
Županijske skupštine. 
 

 Prijedlog Kluba vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije MOST-a, 
HSS-a i HSP-a za uvrštavanje u dnevni red sjednice Županijske skupštine Prijedloga Zaključka 
za imenovanje Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak, Prijedloga Zaključka za imenovanje 
Savjeta za socijalnu skrb, Prijedloga Zaključka za imenovanje Županijskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova, Prijedloga Zaključka za imenovanje Antikorupcijskog povjerenstva, 
Prijedloga Zaključka za imenovanje Koordinacije za ljudska prava, Prijedloga Zaključka za 
imenovanje Županijskog povjerenstva za suzbijanje droga i Prijedloga Zaključka za imenovanje 
Savjeta za zdravlje nije u skladu s odredbom članka 35. i članka 36. Poslovnika Županijske 
skupštine Sisačko-moslavačke županije jer Klub vijećnika MOST-a ima četiri vijećnika, a Klub 
vijećnika HSS-a i HSP-a tri vijećnika što je ukupno sedam vijećnika što ne čini najmanje jednu 
trećinu vijećnika kako je to utvrđeno Poslovnikom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 
županije. 
 

 Slijedom navedenog, Odbor za Statut, Poslovnik i propise utvrdio je da zahtjev Kluba 
vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije MOST-a, HSS-a i HSP-a za 
uvrštavanje u dnevni red sjednice Županijske skupštine Prijedloga Zaključka za imenovanje 
Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak, Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za 
socijalnu skrb, Prijedloga Zaključka za imenovanje Županijskog povjerenstva za ravnopravnost 
spolova, Prijedloga Zaključka za imenovanje Antikorupcijskog povjerenstva, Prijedloga 
Zaključka za imenovanje Koordinacije za ljudska prava, Prijedloga Zaključka za imenovanje 
Županijskog povjerenstva za suzbijanje droga i Prijedloga Zaključka za imenovanje Savjeta za 
zdravlje nije u skladu s odredbom članka 35. i članka 36. Poslovnika Županijske skupštine 
Sisačko-moslavačke županije te se ne može prihvatiti prijedlog za uvrštavanje u dnevni red 
sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. 
 
 Kako pod točkom 45. nije bilo pitanja i prijedloga, sjednica je završila u 15,30 sati. 
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