ZAPISNIK
s 12. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 13. ožujka 2019.
godine u dvorani DMC studija Radija Banovine d.o.o., Slatina Pokupska 80, s početkom u
10,00 sati.
Nazočni vijećnici: Alija Avdić, Đurđa Bobinac, Nikolina Borić, Mario Božurić, Milan
Brigljević, Vladimir Čavrak, Petar Ćosić, Emil Franjević, Karmela Gajdek, Dario Hegel,
Anđelko Hrupački, Adelina Ivković, Branko Jovičić, Dražen Juranović, Šaban Kadrić, Sanja
Kozarić, Mijo Latin, Vlado Lovreković, Stjepan Markanović, Joco Marković, Dubravka
Medved, Ivan Nekvapil, Dubravko Obadić, Mirjana Oluić-Voloder, Željko Pačarek, Ivica
Pandža, Ivica Pernar, Nikolina Pintar, 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: Mladen Korečić i Zlatko Medved.
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, Marijana Klobučar Bobetko – pomoćnica pročelnice 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, Margita Malnar – v.d. ravnateljica Javne ustanove Zavod za prostorno
uređenje Sisačko-moslavačke županije, Dario Žinić – zamjenik gradonačelnika Grada Gline,
Željko Šešerin – predsjednik Gradskog vijeća Grada Gline, Stipo Šapina - ravnatelj
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, Marina Kovač – ravnateljica
Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, Inoslav Brkić – ravnatelj Zavoda za
javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Domagoj Mosler - ravnatelj Lječilišta
„Topusko“, Ankica Grubišić - ravnateljica Doma zdravlja Sisak, Sanja Habek – ravnateljica
Doma zdravlja Kutina, Tomislav Fabijanić - ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Sisačkomoslavačke županije, Zdenko Matijašec - ravnatelj Doma zdravlja Petrinja, Magdalena
Komes - ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, Darko Srbljanin - ravnatelj
Gradskih ljekarni-Sisak, Ingrid Padjen-Đurić - direktorica Ureda Turističke zajednice
Sisačko-moslavačke županije, Mario Čelan – direktor Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o. i
v.d. ravnatelj Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, Luka
Pešut – načelnik Policijske uprave sisačko-moslavačke, Ivana Plavec – upraviteljica Zaklade
„Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačkomoslavačke županije, Ivan Varga – predstavnik mađarske nacionalne manjine Sisačkomoslavačke županije, te predstavnici sredstava javnog priopćavanja: Petrinjski radio, Radio
Novska, Mreža TV, Radio Sisak, Radio Quirinus, Novi sisački tjednik, Radio Banovina, RTL,
Nova TV, Večernji list i Jutarnji list.
Sjednicom je predsjedavala predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić.
Sjednici Županijske skupštine je od 42 vijećnika bilo nazočno 40 vijećnika.
Zapisnik s 11. sjednice Županijske skupštine održane 20. prosinca 2018. godine
prihvaćen je većinom glasova (33 za, ništa protiv).
Zatim je uslijedilo utvrđivanje dnevnog reda.
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Vijećnik Igor Školneković u ime Kluba vijećnika SDP-a i SDA upitao je zašto u
predloženi dnevni red nije uvršten njihov zahtjev koji su sukladno članku 66., 68. i 69.
Poslovnika podnijeli 1. ožujka 2019. godine, a radi se o Prijedlogu Zaključka o davanju
podrške Gradskom vijeću Grada Petrinje na Zaključak o izgradnji prihvatilišta za tražitelje
azila u Maloj Gorici.
Predsjednica Ivanka Roksandić odgovorila je da Prijedlog Zaključka o davanju
podrške Gradskom vijeću Grada Petrinje na Zaključak o izgradnji prihvatilišta za tražitelje
azila u Maloj Gorici kojeg je uputio Klub vijećnika SDP-a i SDA nije uvršten u dnevni red
12. sjednice Županijske skupštine jer je Odbor za Statut, Poslovnik i propise na 15. sjednici
održanoj 11. ožujka 2019. godine dao Mišljenje da Prijedlog Zaključka nije u skladu s
odredbama članka 12., 26. i 28. Statuta, te se kao takav ne može uvrstiti u dnevni red 12.
sjednice.
Vijećnica Karmela Gajdek predložila je da se s dnevnog reda skine točka 28. Prijedlog
Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Župani povjerenstva za ravnopravnost spolova
i točka 40. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb, jer smatra da
predložene osobe nisu kvalificirane i kompetentne za rad u ovim tijelima.
Vijećnik Igor Školneković inzistirao je da se glasa o uvrštenju u dnevni red Prijedloga
Zaključka o davanju podrške Gradskom vijeću Grada Petrinje na Zaključak o izgradnji
prihvatilišta za tražitelje azila u Maloj Gorici.
Predsjednica Ivanka Roksandić prvo je dala na glasovanje prijedlog da se skine s
dnevnog reda točka 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog
povjerenstva za ravnopravnost spolova.
Prijedlog da se skine s dnevnog reda točka 28. Prijedlog Rješenja o imenovanju
predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova većinom glasova
nije prihvaćen (13 za, 24 protiv).
Prijedlog da se skine s dnevnog reda točka 40. Prijedlog Rješenja o imenovanju
članova Savjeta za socijalnu skrb većinom glasova nije prihvaćen (13 za, 24 protiv).
Vijećnik Igor Školneković tražio je stanku od 10 minuta kako bi prije glasovanja o
uvrštenju na dnevni red točke: Prijedlog Zaključka o davanju podrške Gradskom vijeću Grada
Petrinje na Zaključak o izgradnji prihvatilišta za tražitelje azila u Maloj Gorici podijelili
materijale uz navedenu točku.
Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku od 5 minuta kako bi se vijećnicima
podijelili materijali.
Prijedlog da se dopuni dnevni red točkom: Prijedlog Zaključka o davanju podrške
Gradskom vijeću Grada Petrinje na Zaključak o izgradnji prihvatilišta za tražitelje azila u
Maloj Gorici većinom glasova nije prihvaćen (16 za, 24 protiv).
Nakon toga većinom glasova (25 za, 14 protiv) prihvaćen je sljedeći
DNEVNI RED
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,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
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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,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
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,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
4. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
6. Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku korištenja imovine ustanova u
školstvu čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
7. Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi
organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
8. Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za dopunu Mreže hitne medicine,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području
Sisačko-moslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
10. Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Sisačkomoslavačke županije,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
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,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
12. Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite
Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
13. Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za političku stranku Hrvatska demokratska
regionalna stranka - HDRS,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
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,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
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,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
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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,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
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,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
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,
Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije
19. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke
županije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
20. Prijedlog Rješenja o razrješenju doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti,
vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Dvor,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
21. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Sisku,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
22. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
23. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijske koordinacije za ljudska prava,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
24. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijske koordinacije
za ljudska prava,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
25. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Antikorupcijskog povjerenstva,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
26. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Antikorupcijskog
povjerenstva,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
27. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za
ravnopravnost spolova,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
28. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva
za ravnopravnost spolova,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
29. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
30. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
31. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog savjeta za europske
integracije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
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32. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog savjeta za
europske integracije,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
33. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
34. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za poljoprivredu i
ruralni razvitak,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
35. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
36. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
37. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
38. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
39. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
40. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
41. Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za zdravlje,
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
42. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje.
Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja
Zatim su nazočne pozdravili predsjednik Gradskog vijeća Grada Gline Željko Šešerin i
župan Sisačko-moslavačke županije Ivo Žinić.
Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT.
Vijećnik Mario Božurić upitao je župana da li je upoznat s izjavom vijećnika
Gradskog vijeća Grada Gline da je vojno-redarstvena akcija „Oluja“ zločin i da se taj isti
vijećnik zalaže za ideje Jovana Raškovića, a isti se predlaže za imenovanje u jedno od
povjerenstava. Također je upitao da li je uvrštavanje kazeta za zbrinjavanje opasnog otpada u
prostorne planove gradova i općina bilo u dogovoru s gradonačelnicima i načelnicima tih
mjesta, te da li je uvrštavanje kazete za azbest u Prostorni plan Grada Gline bio dogovoren
između župana i gradonačelnika obzirom da je gradonačelnik u Prostorni plan kazetu za
azbest stavio mjesec dana prije Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.
Župan Ivo Žinić na upit o vijećniku Gradskog vijeća Grada Gline odgovorio je da nije
upoznat sa navedenim izjavama i da svaku takvu izjavu odbacuje, da je vojno-redarstvena
akcija „Oluja“ svetinja hrvatske države i hrvatskog naroda, a da je vijećnik Željko Gavrilović
za vijećnika izabran kao predstavnik srpske nacionalne manjine sukladno zakonu. Na upit o
zbrinjavanju opasnog otpada odgovorio je da je u Prostornom planu Grada Gline bila
predviđena kazeta za odlaganje azbestnog otpada, ali da na kraju nije ušlo u Prostorni plan, da
nije bilo tajnih dogovora i da je sve odrađeno sukladno zakonu.
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Vijećnik Ivan Nekvapil upitao je župana kako se novi Zakon o stambenom
zbrinjavanju reflektira na Sisačko-moslavačku županiju s obzirom da dosta stanovnika čeka
rješavanje svojeg stambenog pitanja. Također je upitao koliko je koštala energetska obnova
škole u Velikoj Ludini i da li se planiraju još kakvi projekti energetske obnove u Velikoj
Ludini.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da će se novim Zakonom o stambenom zbrinjavanju
ubrzati postupak stambenog zbrinjavanja koje je bilo problem u proteklih 5-6 godina, tako da
će stanovnicima s Kosova koji su smješteni u naselju Dumače te kuće biti darovane. Također
će, po prvi puta u Županiji, biti dodijeljeno preko 60 kompleta građevinskog materijala za
mlade obitelji koje su podnijele zahtjev za obnovu svoje kuće, stana ili kuće u državnom
vlasništvu. Na upit o ulaganjima u zgradu Osnovne škole Velika Ludina odgovorio je da nije
rađena energetska obnova nego su od strane Županije bila ulaganja na sanaciji krovišta i drugi
radovi u što je uloženo preko 650 tisuća kuna, a planira se u suradnji s Općinom Velika
Ludina i izgradnja nove školske športske dvorane.
Vijećnik Mijo Latin upitao je župana da li je donesena odluka o pokretanju postupka u
vezi njegovog putovanja sa nogometnom reprezentacijom na trošak Hrvatskog nogometnog
saveza. Također je upitao u vezi javnog natječaja o prodaji tri službena vozila u vlasništvu
Sisačko-moslavačke županije tko su članovi Povjerenstva za prodaju službenih vozila i tko ih
je imenovao obzirom da je početna cijena za sva tri vozila 19.652,00 kune.
Župan Ivo Žinić na upit o njegovom odlasku na Svjetsko prvenstvo u Rusiju
odgovorio je da postupak nije vođen jer nije išao privatno i kao župan, već kao djelatnik
Hrvatskog nogometnog saveza i da nije pokrenut postupak pred Povjerenstvom za sukob
interesa. Na upit o prodaji službenih vozila odgovorio je da je procjena napravljena od strane
sudskog vještaka, a Povjerenstvo je imenovao župan, sve sukladno zakonu, te da se vozila
prodaju jer ih nije bilo isplativo popravljati.
Vijećnik Josip Takač upitao je župana kako Petrokemija Kutina posluje nakon
provedene dokapitalizacije i izmjene vlasničke strukture. Također je upitao kako Projekt
Poduzetnički krediti 2018.-2019. godine doprinosi razvoju poduzetništva u Sisačkomoslavačkoj Županiji i što je bio razlog potpisivanja Dodatka Ugovoru za navedeni Projekt.
Župan Ivo Žinić na upit o Petrokemiji odgovorio je da je dokapitalizacija Petrokemije
napravljena u pravo vrijeme, da Petrokemija jedina proizvodi umjetna mineralna gnojiva u
zemlji i da je stoga vrlo bitna za razvoj poljoprivrede, te da je poslovanje sada stabilno i
vjeruje da u narednih desetak godina neće imati problema. Na upit o poduzetničkim kreditima
odgovorio je da je prošli tjedan potpisan Dodatak Ugovoru za Poduzetničke kredite te da je
ukupni fond za Poduzetničke kredite 100 milijuna kuna. Također je iznio da je u prošloj
godini za 13 odobrenih zahtjeva iskorišteno oko 11-12 milijuna kuna što je omogućilo
otvaranje preko 25 novih radnih mjesta a očuvana su 3 radna mjesta, a da je za ovu godinu
osigurano 9,7 mln kuna putem šest banaka i 13 jedinica lokalne samouprave, sa dogovorenom
kamatom od nula kuna u ovoj kreditnoj liniji.
Vijećnica Karmela Gajdek upitala je što je s nabavkom uređaja za magnetsku
rezonancu i zašto Županija prikuplja sredstva dok druge županijske bolnice koriste sredstva iz
EU fondova ili im se to omogućuje sredstvima iz Državnog proračuna. Također je upitala
zašto je došlo do drastičnog povećanja zapošljavanja u Županiji, zatim zapošljavanja većeg
broja nemedicinskog osoblja u bolnicama u Sisku i Popovači, kao i netransparentnog
zapošljavanja u SIMORI i Regionalnom koordinatoru.
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Župan Ivo Žinić odgovorio je da radi upravo na zapošljavanju mladih stručnih osoba
kako u upravi tako i u Razvojnoj agenciji SIMORA koja sada ima zaposleno 40 mladih
stručnih ljudi, a rezultati njihova rada se itekako vide kroz gotove i pripremljene projekte.
Iznio je da je iz uprave u zadnje dvije godine u mirovinu otišlo 20-tak ljudi tako da je na
određenim mjestima potrebno zaposliti nove ljude, a da za dio ljudi koji rade na projektima
sredstva za plaću se osiguravaju kroz projekte EU fondova. Na upit o uređaju za magnetsku
rezonancu odgovorio je da je nabavljen i da su radovi na rekonstrukciji prostora u kojem će
biti smješten uređaj u završnoj fazi, te da iz Švicarske treba stići Faradayev kavez, jedan od
elemenata uređaja za magnetsku rezonancu nakon čega će tijekom travnja biti otvaranje na
koje će te biti pozvani. Što se tiče financiranja uređaja odgovorio je da je s ministrom
zdravstva dogovoreno da 50% sredstava za uređaj osigura Ministarstvo zdravstva, a 50%
Županija.
Vijećnik Slavko Tepavac upitao je u kojoj je fazi realizacija nedavno predstavljenog
kurikuluma za zanimanje tehničar za izradu video igara.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da je u sklopu Projekta „Sisačko-moslavačka županija –
središte gaming industrije“ predstavljen kurikulum za zanimanje tehničar za razvoj video
igara, te da se nada da će ga Ministarstvo znanosti i obrazovanja odobriti tako da bi već
sljedeće godine tehničke škole Županije mogle imale obrazovanje za tehničara za izradu video
igara. Također je istaknuo da je prije dvije godine u Srednjoj školi Glina uvedeno novo
zanimanje za drvodjeljskog tehničara – dizajnera.
Vijećnik Zdenko Vahovec upitao je što se radi po pitanju demografske obnove kako bi
se zaustavilo iseljavanje ljudi jer prijeti opasnost da sa razvojem gospodarstva u tom
gospodarstvu neće imati tko raditi. Također je upitao što je sa završetkom gradnje strukovne
škole u Sisku koja je trebala biti završena prije četiri godine.
Župan Ivo Žinić odgovorio je da je svjestan da je demografska slika loša i da će se bez
značajnijih mjera Države nastaviti ovo stagniranje, ali da ima i pozitivnih podataka kao što je
podatak da je u prošloj godini bilo više rođenih nego umrlih, da je u odnosu na prošlu školsku
godinu u ovu školsku godinu upisano samo sedam učenika manje u prvi razred, te da
pokrenutim mjerama pronalitetne politike u Županiji nikad nije bilo više obitelji sa troje i više
rođene djece nego u prošloj godini. Na upit o završetku gradnje strukovne škole u Sisku
odgovorio je da je izvođač radova otišao u stečaj i Ministarstvo znanosti i obrazovanja je
raskinulo ugovor s izvođačem radova, a da je sada u izradi razlikovni troškovnik i time bi se
nakon raspisanog natječaja išlo u ugovaranje s novim izvoditeljem za dovršetak strukovne
škole.
Aktualni sat završio je u 11,27 sati.
Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku od 15 minuta.
Vijećnik Mijo Latin je u ime Kluba Hrvatske stranke prava i Hrvatske seljačke stranke
tražio stanku od 5 minuta.
Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku od 5 minuta.
TOČKA 1.
Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačkomoslavačke u 2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju
sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini
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Načelnik Policijske uprave Sisačko-moslavačke Luka Pešut u uvodu je iznio
pokazatelje stanja sigurnosti i rezultate rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2018.
godini, pokazatelje stanja kriminaliteta s brojem kaznenih djela i njihovom strukturom, zatim
pokazatelje stanja javnog reda i mira s brojem prekršaja, pokazatelje stanja sigurnosti u
cestovnom prometu, pokazatelje stanja zaštite i nadzora državne granice te o broju i štetama
od požara.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora 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.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave sisačkomoslavačke u 2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i
rezultatima rada Policijske uprave sisačko-moslavačke u 2018. godini.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave sisačkomoslavačke u 2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i
rezultatima rada Policijske uprave sisačko-moslavačke u 2018. godini.
Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je
pozitivno mišljenje Odbora 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.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave sisačkomoslavačke u 2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i
rezultatima rada Policijske uprave sisačko-moslavačke u 2018. godini.
Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je
pozitivno mišljenje Odbora 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.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Mijo Latin i Milan Brigljević.
Vijećnik Igor Školneković tražio je stanku od 5 minuta.
Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku od 5 minuta.
Nakon toga većinom glasova (25 za, ništa protiv i 11 suzdržanih) donijet je Zaključak
o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačkomoslavačke u 2018. godini.
TOČKA 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
Župan Ivo Žinić u uvodu je iznio da je u izvještajnom razdoblju predložio 37 akata
koje je usvojila Županijska skupština i 79 općih i pojedinačnih akata, te da je u navedenom
razdoblju odradio oko 140 protokolarnih obaveza. Također je iznio da u navedenom
izvještajnom razdoblju preko upravnih odjela i izvanproračunskih korisnika, ustanova i
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institucija odrađen čitav niz poslova, zadataka i sastanaka vezanih za funkcioniranje
županijske vlasti.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za
razdoblje od 1. 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.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1.
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.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora 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.
Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je
pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za
razdoblje od 1. 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.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora 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.
Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je
pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za
razdoblje od 1. 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.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Karmela Gajdek, Petar Ćosić, Milan Brigljević,
Igor Školneković, Mijo Šepak i Šaban Kadrić.
Nakon toga većinom glasova (23 za, 11 protiv i 1 suzdržan) donijet je Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1.
srpnja do 31. prosinca 2018. godine.
TOČKA 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
Ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Stipo Šapina u
uvodu je iznio da se Prijedlog Plana građenja sastoji se od uvodnog dijela, stanja i tehničke
kategorizacije županijskih i lokalnih cesta, Realizacije plana za 2018. godinu, Godišnjeg
financijskog plana za 2019. godinu, Prijedloga plana održavanja i građenja županijskih i
lokalnih cesta i Zaključka. Iznio je da se kroz redovne aktivnosti u 2019. godini planira
krpanje udarnih rupa, saniranje mrežastih pukotina na prometnicama, te ostale aktivnosti
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redovnog održavanja, a što se tiče izvanrednog održavanja i građenja, planira se u suradnji s
jedinicama lokalne samouprave presvlačenje asfaltnog kolnika u dužini od 52,89 km,
završetak mostova, te sanacija pet klizišta na prometnicama na području Petrinje i Dvora.
Također je istaknuo da se kroz projekt aglomeracije Grada Petrinje u ovoj godini planira
sanacija asfaltnog kolnika na četiri lokalne i jednoj županijskoj cesti ukupne dužine 8,5 km.
Dodao je da će se Prijedlogom Plana u okviru planiranih sredstava osigurati sigurnost prometa
na županijskim i lokalnim cestama te da će zajedno s općinama i gradovima izgraditi odnosno
modernizirati i obnoviti novim kolničkim zastorom novih 50-60 km prometnica.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora 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.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora 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.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora 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.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Nikolina Pintar, Milan Brigljević, Nikolina Borić,
Zdenko Vahovec i Mijo Latin.
Nakon toga većinom glasova (35 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijet je Zaključak 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.
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini
Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da će Županija tijekom 2019. godine od
Ministarstva znanosti i obrazovanja za svoje 22 osnovne škole dobiti nešto malo više od 30
milijuna kuna, od čega za osnovne materijalne i financijske rashode 25,5 milijuna kuna, za
investicijsko i tekuće održavanje 1,7 milijuna kuna, a za nabavu dugotrajne imovine 2,8
milijuna kuna. Također je iznio da će Županija za održavanje redovnog sustava osnovnog
školstva dati još 5 milijuna kuna.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini.
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Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (31 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijeta
je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini.
TOČKA 5.
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini
Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da će Županija tijekom 2019. godine od
Ministarstva znanosti i obrazovanja dobiti 14,5 milijuna kuna i to za materijalne i financijske
rashode 10,6 milijuna kuna, za investicijsko i tekuće ulaganje 1,6 milijuna kuna, za nabavu
dugotrajne imovine 1,8 milijuna kuna te 359 tisuća kuna za učenički dom.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u
2019. godini.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u
2019. godini.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (32 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijeta
je Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini.
TOČKA 6.
Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku korištenja imovine ustanova
u školstvu čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija
Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da se donošenjem Odluke želi uskladiti
naknada za korištenje imovine ustanova u školstvu s tržišnim iznosima naknade te
pojednostavniti i ubrzati postupak korištenja imovine.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku korištenja
imovine ustanova u školstvu čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku korištenja imovine
ustanova u školstvu čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Prijedlog Odluke o uvjetima, kriterijima i postupku korištenja imovine ustanova u
školstvu čiji je osnivač Sisačko-moslavačka županija.
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Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (30 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijeta
je Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku korištenja imovine ustanova u školstvu čiji
je osnivač Sisačko-moslavačka županija.
TOČKA 7.
Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi
organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine
Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da je stupanjem na snagu novog
Zakona o zdravstvenoj zaštiti potrebno donijeti predloženu Odluku i da su njome obuhvaćeni
Zavod za hitnu medicinu, Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ i sva tri doma zdravlja, a da će
koordinator za funkcionalnu integraciju tih zdravstvenih ustanova biti Zavod za hitnu
medicinu Sisačko-moslavačke županije.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih
ustanova radi organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Prijedlog Odluke o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi
organiziranja obavljanja djelatnosti hitne medicine.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Nikolina Pintar.
Nakon toga većinom glasova (34 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je
Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja
djelatnosti hitne medicine.
TOČKA 8.
Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za dopunu Mreže hitne medicine
Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da Hrvatski zavod za hitnu
medicinu traži hitno donošenje eventualnih novih prijedloga izmjena i dopuna Mreže hitne
medicine, tako da se predlaže dopuna sa po jednim timom T2 u ispostavama u Kutini, Dvoru i
Topuskom.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za dopunu Mreže
hitne medicine.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Prijedlog Zaključka o davanju prijedloga za dopunu Mreže hitne medicine.
U raspravi su sudjelovali vijećnici Nikolina Pintar, Petar Ćosić, Mirjana OluićVoloder, ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije Tomislav
Fabijanić i župan Ivo Žinić.
Nakon toga većinom glasova (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijet je
Zaključak o davanju prijedloga za dopunu Mreže hitne medicine.
TOČKA 9.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na
području Sisačko-moslavačke županije
Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da je Lovačko društvo
„Jelen“ Hrvatska Dubica kao lovoovlaštenik zajedničkog otvorenog lovišta „Hrvatska
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Dubica“ podnijelo zahtjev da želi granice tog lovišta proširiti na dio susjednog lovišta
„Posavske šume“ na koji je Ministarstvo poljoprivrede dalo prethodnu suglasnost.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih
lovišta na području Sisačko-moslavačke županije.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području
Sisačko-moslavačke županije.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeta je Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području
Sisačko-moslavačke županije.
TOČKA 10.
Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Sisačkomoslavačke županije
Savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Danijel Cvetić u uvodu je iznio da je zbog promjene
Zakona o zaštiti od požara potrebno donijeti novu Odluku koja će uz dosadašnje propisane
mjere zaštite od požara u šumama i šumskom zemljištu propisivala i mjere zaštite od požara
na poljoprivrednim i ostalim otvorenim površinama, koje dosadašnjom Odlukom nisu bile
propisane.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na
području Sisačko-moslavačke županije.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području
Sisačko-moslavačke županije.
Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Sisačkomoslavačke županije.
Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na
području Sisačko-moslavačke županije.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Igor Školneković.
Nakon toga većinom glasova (31 za, ništa protiv i 2 suzdržana) donijeta je Odluka o
posebnim mjerama zaštite od požara na području Sisačko-moslavačke županije.
U 14,30 sati predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić odredila je stanku u
trajanju od 30 minuta.
TOČKA 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
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Savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Danijel Cvetić u uvodu je iznio da je Analiza stanja
sustava civilne zaštite izrađena na temelju podataka dostavljenih od Operativnih snaga civilne
zaštite, njihove organizacijske strukture i poslova obavljenih u 2018. godini.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora 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.
Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je
pozitivno mišljenje Odbora 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.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijet je Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačkomoslavačke županije za 2018. godinu.
TOČKA 12.
Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite
Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje
razdoblje
Savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo u Upravnom odjelu za prostorno
uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Danijel Cvetić u uvodu je iznio da je Stožer civilne
zaštite na svojoj 10. sjednici usvojio Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite za što su
sredstva u iznosu od 1.470.000,00 kuna osigurana u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava
civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje.
Predsjednik Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Dubravko Obadić iznio je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava
civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu s financijskim učincima za
trogodišnje razdoblje.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Igor Školneković.
Nakon toga većinom glasova (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeta je
Odluka o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke
županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje razdoblje.
TOČKA 13.
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito
godišnje financiranje iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za političku stranku
Hrvatska demokratska regionalna stranka – HDRS
Pročelnica Vesna Krnjaić u uvodu je iznijela da su odredbom članka 30. Zakona o
financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe političke stranke dužne do 1. ožujka
tekuće godine dostaviti godišnje financijsko izvješće za prethodnu godinu, a obzirom da
Hrvatska demokratska regionalna stranka, koja ima jednog vijećnika u Županijskoj skupštini,
nije dostavila Godišnje financijsko izvješće u propisanom roku, predlaže se obustava isplate
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sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije
odnosno umanjenje iznosa za 79,33 kune prilikom isplate za prvo tromjesečje.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito
godišnje financiranje iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za političku stranku Hrvatska
demokratska regionalna stranka - HDRS.
Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno
mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje
financiranje iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za političku stranku Hrvatska
demokratska regionalna stranka - HDRS.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (32 za, ništa protiv i 2 suzdržana) donijeta
je Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za političku stranku Hrvatska demokratska regionalna
stranka - HDRS.
TOČKA 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
Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da je Povjerenstvo u 2018.
godini održalo dvanaest sjednica na kojima su razmotrili i riješili šest prigovora.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora 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.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora 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.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Petar Ćosić.
Nakon toga većinom glasova (26 za, 4 protiv i 1 suzdržan) donijet je Zaključak o
prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačkomoslavačke županije za 2018. godinu.
TOČKA 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
Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da je Povjerenstvo u 2018.
godini održalo tri sjednice i da su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna dodijeljena udrugama
koje se bave sprečavanjem zlouporabe droga za projekte.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i
utrošenim sredstvima u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu
Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i utrošenim sredstvima u 2018. godini.
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Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Izvješće o radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga i utrošenim
sredstvima u 2018. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za
suzbijanje zlouporabe droga i utrošenim sredstvima u 2018. godini.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (32 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijet je
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga i utrošenim sredstvima u 2018. godini.
TOČKA 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
Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da je Povjerenstvo u 2018.
godini održalo jednu sjednicu na kojoj je konstatiran ukupan broj mrtvozorstava i da je od 34
imenovana mrtvozornika u mrtvozorenju aktivno sudjelovalo 20 mrtvozornika.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora 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.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora 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.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (32 za, ništa protiv i 1 suzdržan) donijet je
Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika u 2018. godini.
TOČKA 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
Upraviteljica Zaklade „Viktorija“ Ivana Plavec u uvodu je iznijela da je Zaklada u
2018. godini nastavila s dodjelom jednokratnih novčanih potpora i s ustupanjem stana u
Zagrebu koji je Zaklada dobila na korištenje od Grada Zagreba za djecu i njihove roditelje
dok se djeca liječe u nekoj od zdravstvenih ustanova u Zagrebu, te da su u prošloj godini
proširili mrežu svojih usluga i zaposlili logopeda. Također je iznijela da se Zaklada u suradnji
sa Županijskom razvojnom agencijom SIMORA prijavila na natječaj s projektom „Širenje
mreže socijalnih usluga“ kako bi osposobili stručni mobilni tim od psihologa, radnog
terapeuta i fizioterapeuta za pružanje pomoći djeci s teškoćama u razvoju i njihovim
obiteljima i da je Zaklada u studenom 2018. godine raspisala javni natječaj za nabavu
softverskog rješenja za komunikator kako bi djeca mogla ostvariti komunikaciju sa svojim
bližnjima. Istaknula je da je stanje žiro računa na dan 31. prosinca 2018. godine iznosilo
329.720,00 kuna, a humanitarnog računa 147.245,00 kuna. računa, a ukupni rashodi iznosili
su 199.700,00 kuna.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od
zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu -
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Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od
zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora 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 Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških
bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu.
Predsjednik Odbora za branitelje i žrtve iz Domovinskog rata Željko Pačarek iznio je
pozitivno mišljenje Odbora 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 Izvješće o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od
zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (34 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijet je Zaključak 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.
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
Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da je stanje računa Zaklade 1. siječnja 2018.
godine bilo 163.095,42 kune, a stanje na dan 31. prosinca 2018. godine bilo je 96.835,68
kuna, te da su 34 učenika nagrađena nagradom od 5.000,00 kuna.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu s područja
Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o
radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018.
godinu.
Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje
Odbora na Izvješće o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu s područja Sisačko-moslavačke
županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za
nadarenu djecu s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (34 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijet je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu
Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu.
TOČKA 19.
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke
županije
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
imenovanju članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kulturnog vijeća
Sisačko-moslavačke županije.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (28 za, 5 protiv i 1 suzdržan) donijeto je
Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije.
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TOČKA 20.
Prijedlog Rješenja o razrješenju doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti,
vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine
Dvor
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih
izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Dvor.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja razrješenju doktora medicine koji utvrđuje
nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje
Općine Dvor.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Brigljević.
Nakon toga većinom glasova (32 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijeto je
Rješenje o razrješenju doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok
smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Dvor.
TOČKA 21.
Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Sisku
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Sisku.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog
suda u Sisku.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (34 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Sisku.
TOČKA 22.
Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u
Sisku
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika za mladež
Općinskog suda u Sisku.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (33 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku.
TOČKA 23.
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijske koordinacije za ljudska
prava
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju članova Županijske koordinacije za ljudska prava.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijske
koordinacije za ljudska prava.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (30 za, ništa protiv i 2 suzdržana) donijeto
je Rješenje o razrješenju članova Županijske koordinacije za ljudska prava.
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TOČKA 24.
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijske koordinacije
za ljudska prava
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
imenovanju predsjednika i članova Županijske koordinacije za ljudska prava.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Županijske koordinacije za ljudska prava.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Nikolina Pintar.
Nakon toga većinom glasova (26 za, ništa protiv i 7 suzdržanih) donijeto je Rješenje o
imenovanju predsjednika i članova Županijske koordinacije za ljudska prava.
TOČKA 25.
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Antikorupcijskog povjerenstva
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju članova Antikorupcijskog povjerenstva.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Antikorupcijskog
povjerenstva.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Zdenko Vahovec.
Nakon toga većinom glasova (28 za, ništa protiv i 3 suzdržana) donijeto je Rješenje o
razrješenju članova Antikorupcijskog povjerenstva.
TOČKA 26.
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Antikorupcijskog
povjerenstva
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
imenovanju predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Antikorupcijskog povjerenstva.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Milan Brigljević.
Nakon toga većinom glasova (25 za, 7 protiv i 1 suzdržan) donijeto je Rješenje o
imenovanju predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva.
TOČKA 27.
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za
ravnopravnost spolova
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog
povjerenstva za ravnopravnost spolova.
U raspravi je sudjelovala vijećnica Karmela Gajdek.
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Nakon toga većinom glasova (25 za, 2 protiv i 2 suzdržana) donijeto je Rješenje o
razrješenju članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.
TOČKA 28.
Prijedlog Rješenja o imenovanju
povjerenstva za ravnopravnost spolova

predsjednika

i

članova

Županijskog

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (25 za, 4 protiv i 1 suzdržan) donijeto je
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za
ravnopravnost spolova.
TOČKA 29.
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog
povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (25 za, 1 protiv i 1 suzdržan) donijeto je
Rješenje o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe
droga.
TOČKA 30.
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
imenovanju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog
povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.
U raspravi je sudjelovao vijećnik Mario Božurić.
Nakon toga većinom glasova (24 za, 3 protiv i ništa suzdržanih) donijeto je Rješenje o
imenovanju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga.
TOČKA 31.
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog savjeta za europske
integracije
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju članova Županijskog savjeta za europske integracije.
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Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Županijskog savjeta
za europske integracije.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o razrješenju članova Županijskog savjeta za europske integracije.
TOČKA 32.
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog savjeta za
europske integracije
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
imenovanju predsjednika i članova Županijskog savjeta za europske integracije.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Županijskog savjeta za europske integracije.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog savjeta za
europske integracije.
TOČKA 33.
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni
razvitak
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za
poljoprivredu i ruralni razvitak.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o razrješenju članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak.
TOČKA 34.
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za poljoprivredu
i ruralni razvitak
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
imenovanju predsjednika i članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za poljoprivredu i
ruralni razvitak.
TOČKA 35.
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika.
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Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za
nadzor nad radom mrtvozornika.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika.
TOČKA 36.
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za
nadzor nad radom mrtvozornika.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom
mrtvozornika.
TOČKA 37.
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Povjerenstva za
zaštitu prava pacijenata.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.
TOČKA 38.
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava
pacijenata
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za
zaštitu prava pacijenata.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata.
TOČKA 39.
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb.
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Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za socijalnu
skrb.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb.
TOČKA 40.
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb nata.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za socijalnu
skrb.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb.
TOČKA 41.
Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za zdravlje
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
razrješenju članova Savjeta za zdravlje.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju članova Savjeta za zdravlje.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o razrješenju članova Savjeta za zdravlje.
TOČKA 42.
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje
Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je Prijedlog Odbora o
imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje.
Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je
pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Savjeta za zdravlje.
Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (24 za, ništa protiv i ništa suzdržanih)
donijeto je Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje.
Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 16,22
sati.
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