
Z A P I S N I K 
 

s 13. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 16. svibnja 2019. 

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

Josipa Jelačića 16, s početkom u 10,00 sati. 
 

Nazočni vijećnici: Alija Avdić, Đurđa Bobinac, Nikolina Borić, Petar Ćosić, Emil 

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

Mladen Korečić, Sanja Kozarić, Mijo Latin, Stjepan Markanović, Joco Marković, Dubravka 

Medved, Ivan Nekvapil, Dubravko Obadić, Mirjana Oluić-Voloder, Željko Pačarek, Ivica 

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 i Miljenko Žamarija. 
 

Nenazočni vijećnici: Mario Božurić, Milan Brigljević, Vladimir Čavrak, Anđelko 

Hrupački, Dražen Juranović, Vlado Lovreković, Zlatko Medved, Zdenko Vahovec. 
 

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

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

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

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

javnu nabavu i imovinu, Katica Matijašec - pomoćnica pročelnika 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, Ivica Kuzmić - načelnik Općine Topusko, Stipo 

Šapina - ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije, Domagoj Mosler 

- ravnatelj Lječilišta „Topusko“, Sanja Habek - ravnateljica Doma zdravlja Kutina, Tomislav 

Fabijanić - ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Zdenko 

Matijašec - ravnatelj Doma zdravlja Petrinja, Jadranka Bertović - ravnateljica Doma za 

psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, Renata Tominović-Ceković - ravnateljica Doma za 

starije osobe Glina, 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, Dragica Vugić 

- ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode, 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 34 vijećnika. 
 

 Zapisnik s 12. sjednice Županijske skupštine održane 13. ožujka 2019. godine 

prihvaćen je većinom glasova (24 za, 8 protiv). 
 

 Zatim je uslijedilo utvrđivanje dnevnog reda. 
 

 Vijećnik Ivica Pandža predložio je da se s dnevnog reda skine točka 17. Prijedlog 

Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. 
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Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje prijedlog da se skine s dnevnog 

reda točka 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članice Povjerenstva za 

zaštitu prava pacijenata. 
 

Prijedlog da se skine s dnevnog reda točka 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i 

imenovanju članice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata većinom glasova nije prihvaćen 

(8 za, 23 protiv).  
 

Nakon toga većinom glasova (24 za, 10 protiv) prihvaćen je sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

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

za 2018. godinu, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

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

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

davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije za I. – XII. mjesec 2018. godine, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

3. Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-

moslavačke županije, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

4. Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

5. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu 

prim.dr. Ivanu Šipušu za životno djelo, 

     Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja 

6. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Ženskom 

vokalnom sastavu „Kraluž“ KUD-a „Posavina” Budaševo za iznimna postignuća u proteklom 

jednogodišnjem razdoblju, 

                  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja 

  7. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Muškoj klapi 

“Kolapjani” Sisak za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, 

       Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja 

  8. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije  Tamburaškom 

sastavu KUD-a “Seljačka sloga” Greda Sunjska za iznimna postignuća u proteklom 

jednogodišnjem razdoblju. 

                   Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja 

  9. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu 

Damiru Kukuruzoviću za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije, 

                  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja 

10. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi 

dr.med.spec. pedijatrije Snježani Prodanović za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-

moslavačke županije, 

             Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja 

11. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Udruzi invalida 

rada Grada Siska za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije, 

                  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja 

12. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu 

Miroslavu Dimiću za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije, 

                  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja 
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13. Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu 

Želimiru Šišku za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije, 

                  Predlagatelj: Odbor za dodjelu javnih priznanja 

14. Prijedlog Rješenja o razrješenju članica Službeničkog suda Sisačko-moslavačke 

županije, 

       Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

15. Prijedlog Rješenja o imenovanju članica Službeničkog suda Sisačko-moslavačke 

županije, 

       Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 16. Prijedlog Rješenja o razrješenju više medicinske sestre koja utvrđuje nastup smrti, 

vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Hrvatske 

Kostajnice, 

                 Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 17. Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članice Povjerenstva za zaštitu 

prava pacijenata, 

                 Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

18. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije - Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije, 

      Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

19. Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije. 
 

Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT. 
 

Vijećnik Petar Ćosić upitao je župana zašto građanima uskraćuje informacije o 

funkcioniranju sustava primarne zdravstvene zaštite na području Sisačko-moslavačke 

županije osobito u funkcioniranju primarne zdravstvene zaštite u djelatnosti obiteljske 

medicine na području Topuskog i Gvozda, zatim informacije o pojavi scabiesa na području 

Grada Siska kao i informacije o izgradnji centra za azilante u Maloj Gorici. Također je upitao 

vezano za suradnju Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ i Škole narodnog zdravlja „Dr.Andrija 

Štampar“, da li je poslije inicijalnog sastanka u prosincu 2018. godine, kada je profesor 

Džakula izjavio da je stanje u sisačkoj bolnici kao i stanje u hrvatskom zdravstvu, 

katastrofično, potpisan Ugovor o suradnji i koji su efekti te suradnje. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da nikada nije uskraćivao informacije i da je nedavno, 

upravo u Topuskom, javno prezentirao na koji način funkcionira zdravstvo u Sisačko-

moslavačkoj županiji, te da na području Topuskog ima otprilike 2.200 do 2.300 pacijenata 

prijavljenih za primarnu zaštitu kod obiteljske medicine, a u Gvozdu oko 1.500 do 1.700 

pacijenata. Istaknuo je da je dovoljan broj liječnika u svim domovima zdravlja i da ni jedan 

pacijent nije ostao nezbrinut što se tiče obiteljske medicine. Na primjedbu da je uskraćivao 

informacije o izgradnji centra za azilante u Maloj Gorici odgovorio je da to nije točno jer je s 

ministrom Božinovićem sudjelovao na javnoj tribini u vezi tog projekta od koga se zbog 

protivljenja lokalne zajednice odustalo. Na upit o pojavi svraba na području Županije 

odgovorio je da se svrab pojavljuje i u drugim mjestima, te da Zavod za javno zdravstvo 

kontrolira pojavu i da stanje nije alarmantno. Na upit o suradnji Opće bolnice „Dr.Ivo 

Pedišić“ Sisak sa Školom narodnog zdravlja „Dr.Andrija Štampar“ odgovorio je da je održano 

desetak sastanaka i da mu nije poznato da je doktor Džakula izjavio da je stanje u sisačkoj 

bolnici katastrofično. Istaknuo je da su u sisačkoj Bolnici vrhunski liječnici i da se pokušava 

unaprijediti sustav zdravstvene zaštite uvođenjem novih metoda i instaliranjem najmodernijih 
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dijagnostičkih aparata, te je najavio da će 7. lipnja biti puštanje u rad uređaja za magnetsku 

rezonanciju. 
 

Ravnatelj Zdenko Matijašec u vezi upita o primarnoj zdravstvenoj zaštiti dodao je da 

je na području Gvozda i Topuskog populacija u padu, pacijenata je sve manje i nemaju uvjeta 

za ugovaranje dva tima obiteljske medicine, ali da pružanje zdravstvene zaštite ni u jednom 

trenutku nije bilo ugroženo. Iznio je također da su ovih dana zaposlili dva liječnika na 

neodređeno vrijeme kojima se Odlukom Upravnog vijeća i uz suglasnost župana sufinancira 

5.000,00 kuna neto na osnovnu plaću. U vezi pojave scabiesa odgovorio je da ga ima i u 

školama i vrtićima u Zagrebu, ali da nema epidemije. 
 

Ravnatelj Tomislav Dujmenović u vezi upita o suradnji Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ 

i Škole narodnog zdravlja „Dr.Andrija Štampar“ dodao je da je suradnja izvrsna i da je u 

suradnji s Medicinskim fakultetom u Rijeci i Školom narodnog zdravlja provedeno 

poboljšanje uvjeta hospitaliziranih bolesnika u Bolnici u Petrinji i unapređenje palijativne 

skrbi. Iznio je da je u tijeku plan razvoja ljudskih potencijala za 10 godina kao i strategija 

razvoja Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ za 10 godina, zatim Studentska poliklinika gdje se 

uglavnom studenti šeste godine uče medicinskoj praksi, a da u suradnji s Školom narodnog 

zdravlja pripremaju rad na objedinjenom hitnom bolničkom prijemu i kao jedini partner, od 

svih bolnica, u novoosnovanom Centru za istraživanje i promociju najboljih zdravstvenih 

praksi, surađuju na vrednovanju zdravstvenih tehnologija, istraživanjem ishoda zdravstvenih 

intervencija te razvojem i primjenom metodologije i alata podatkovne znanosti u području 

zdravstva. 
 

Vijećnica Dubravka Medved upitala je što se poduzelo na planu sustava obrane od 

poplava i da li postoje dugoročniji planovi obrane od poplava područja Županije. Također je 

upitala što se dobiva osnivanjem Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju. 
 

Župan Ivo Žinić na upit o obrani od poplava odgovorio je da su nedavno na sastanku s 

generalnim direktorom Hrvatskih voda i predstavnicima Hrvatskih cesta razgovarali o 

problematici obrane od poplava, unapređenja sustava obrane od poplava, te je napomenuo da 

su zatvorili kanal Odra i izgradili nasip u dužini 800 metara kako bi se obranio Letovanić i 

Žažina, a Hrvatska Kostajnica je obranjena box barijerama. Istaknuo je da je u Hrvatskoj 

Kostajnici izdana građevinska i lokacijska dozvola za izradu obaloutvrde koja će biti pješačka 

odnosno biciklistička staza na koju će se montirati elementi u slučaju opasnosti od poplava 

odnosno demontirati kad opasnost od poplava prođe. Iznio je također da je donesen Zakon o 

Projektu zaštite od poplava u slivu rijeke Kupe koji definira obranu od poplava izgradnjom 

objekata, retencija, nasipa, crpne stanice, što će itekako pripomoći naseljima Sisačko-

moslavačke županije i da će se svi ti zahvati financirati iz Fondova EU, a da će gradnja prvih 

nasipa biti krajem 2019. godine. Napomenuo je da je to veliki imovinsko-pravni posao 

obzirom da je zbog tih radova potrebno izvlastiti oko 3.000 parcela. Na upit o osnivanju 

Centra za svemirsku tehnologiju u Sisačko-moslavačkoj županiji odgovorio je da je cilj ovog 

projekta da Županija postane središte kompetencija za određene tehnologije te privlačenje 

čitavog niza mladih znanstvenika, obrazovanje mladih ljudi kako bi se zaustavio njihov 

odlazak iz Hrvatske, te da se svi ti programi financiraju iz EU fondova. 
 

Zamjenik župana Roman Rosavec i načelnik Stožera Civilne zaštite, dodao je da je 

stanje u obrani od poplava u potpunosti zadovoljavajuće i pod kontrolom, da se na vrijeme 

krenulo sa svim aktivnostima vezanim uz opasnost od poplava, da su na terenu sve potrebne 

službe i tehnika, te se obilaze postojeće i postavljaju nove box barijere i drugo. Također je 

iznio da su nadležne u Ravnateljstvu za civilnu zaštitu upoznali s činjenicom da prilikom 

svake veće poplave dolazi do prekida cestovne komunikacije sa Dvorom što predstavlja veliki  
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problem, te je dogovoreno da se podigne niveleta ceste kako unatoč poplavama Općina Dvor 

ne bi bila odvojena i kako bi se život i u tom mjestu mogao uspješno odvijati. Napomenuo je 

da su u Jasenovac, gdje je najveća opasnost od poplave u mjestu Mlaka, prebacili materijal i  

sve potrebne strojeve kako bi se na vrijeme počelo s obranom od poplave, ali da se nadaju da 

će se vodeni valovi Kupe i Save međusobno mimoići u razmaku od 48 sati tako da vodostaj 

ne bi imao maksimalne vrijednosti kao što je bilo u 2018. godini. Što se tiče rijeke Une u 

Hrvatskoj Kostajnici, iznio je da se obilaze nasipi da ne bi došlo negdje do propuštanja i da će 

se visoki nivo zadržati još naredna dva dana a onda će se voda koja je poplavila okolna polja 

početi vraćati u korito rijeke. 
 

Vijećnica Karmela Gajdek upitala je da li su točne informacije da trgovine koje su 

otvorene u sklopu projekta „Kupujmo lokalno“ imaju problema s likvidnošću, isplatom plaća i 

isplatama prema dobavljačima, te kako je planiran nastavak financiranja tog projekta nakon 

što se potroše sredstva iz EU fondova za plaće i ostale troškove. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da u sklopu projekta „Kupujmo lokalno“ rade tri 

trgovine i da je tim projektom zamišljeno plasiranje gotovih proizvoda proizvođača, te da se 

uskoro kreće i s projektom „Agrotehnološki centar“ koji će otkupljivati i distribuirati uz 

zapakirane proizvode i proizvode koji nisu zapakirani. Istaknuo je da u sklopu projekta 

„Kupujmo lokalno“ ima desetak zaposlenih, da postoje problemi u funkcioniranju i u odgodi 

plaćanja, ali da će se to riješiti participiranjem gradova i općina s određenim postotkom 

sukladno broju OPG-ova koji plasiraju svoje proizvode kroz ovaj projekt. Također je iznio da 

je otvoren novi prostor u Rimskoj ulici u Sisku u koji je preseljena trgovina s tržnice te da se 

proizvodi mogu kupiti i preko web-shopa. 

 

Aktualni sat završio je u 11,13 sati. 
 

 

TOČKA 1. 
  

            Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za 2018. godinu 
 

 Privremena pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da su u 2018. godini 

ukupni prihodi i primitci ostvareni u iznosu od 660,4 mln kuna, od čega je 195,4 mln kuna  

prihod Županije, a 465 mln kuna je prihod proračunskih korisnika, a ukupni rashodi i izdaci 

ostvareni su u iznosu od 721,7 mln kuna od čega je 215,4 mln kuna rashod Županije, a 506,3 

mln kuna je rashod proračunskih korisnika. Također je iznijela da je u 2018. godini ostvaren 

manjak prihoda u odnosu na rashode u iznosu od 88,7 mln kuna, od čega je 47,9 mln kuna 

manjak proračunskih korisnika, a 40,8 mln kuna je manjak Županije. Istaknula je da se 

Županija u 2018. godini nije zaduživala, da uredno otplaćuje svoje kreditne obveze, nije 

koristila sredstva proračunske zalihe, a stanje aktivnih jamstava na dan 31.12. iznosi 113 mln, 

a odnosi se na jamstva dana u proteklim godinama Bolnici Sisak, Županijskoj upravi za ceste 

i Domu za starije i nemoćne Sisak. Također je iznijela da svi proračunski i izvanproračunski 

korisnici uredno otplaćuju svoje kreditne obveze i da se nisu koristila jamstva Županije.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za 2018. godinu. 
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Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo  Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije 

za 2018. godinu. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije 

za 2018. godinu. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Nikolina Pintar i Ivica Pandža. 
 

Nakon toga većinom glasova (24 za, 8 protiv i 1 suzdržan) donijet je Godišnji  

izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

TOČKA 2. 
 

Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

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

davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 

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

 Ravnatelj Stipo Šapina u uvodu je iznio da su u 2018. godini ukupni prihodi ostvareni 

u iznosu od 73.136.510,00 kuna i to od registracije motornih vozila prihod u iznosu od 

32.570.000,00 kuna, od Hrvatskih cesta u iznosu od 12.408.000,00 kuna, prihod od gradova, 

općina i Županije ostvaren je u iznosu od 13 mln, od Ministarstva financija i Ministarstva 

mora, prometa i infrastrukture u iznosu od  14.049.000,00 kuna i da je višak prihoda iz 

prethodne godine iznosio 1.109.000,00 kuna. Također je iznio da su ukupni rashodi ostvareni 

u iznosu od 68.175.000,00 kuna i to za redovno održavanje 19.240.000,00 kuna, a za 

izvanredno održavanje i rekonstrukciju cesta 21.150.000,00 kuna. Istaknuo je da je redovno 

održavanje i građenje izvršeno u planskim okvirima a izvanredno održavanje ostvareno je sa 

90%. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 

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

Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

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

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

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

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

davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za 

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

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste 

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

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

Sisačko-moslavačke županije za I.-XII. mjesec 2018. godine. 
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U raspravi su sudjelovala vijećnica Nikolina Borić. 
 

Nakon toga većinom glasova (30 za, 1 protiv i ništa suzdržanih) donijet je Zaključak 

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske 

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

TOČKA 3. 
 

Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-

moslavačke županije 
 

 Margita Malnar, v.d. ravnateljica, u uvodu je iznijela da su prve izmjene Prostornog 

plana rađene 2010. godine a druge 2017. godine i da se izmjene i dopune provode u skladu s 

Odlukom o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana koju je Županijska skupština 

donijela u veljači 2018. godine i kojom su određeni ciljevi i razlozi izmjene plana. Istaknula je 

da je na konačni prijedlog plana dobivena suglasnost Ministarstva graditeljstva i prostornog 

uređenja. Također je iznijela da se izmjenama i dopunama omogućuje realizacija novih 

planskih rješenja u skladu sa najnovijim stručnim podlogama i studijama u dijelu prometnog i 

vodno gospodarskog sustava. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Sisačko-moslavačke županije. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog 

plana Sisačko-moslavačke županije. 
 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Milivoj Tičarić. 
 

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

Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke 

županije. 
 

TOČKA 4. 
 

Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju 
 

Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da je grupa znanstvenika Instituta Ruđer 

Bošković i članovi Udruge za svemirsku asocijaciju Republike Hrvatske u Sisačko-

moslavačkoj županiji predložila osnivanje Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju na 

kojem bi projektu surađivali s Tehničkom školom Sisak i Metalurškim fakultetom Sveučilišta 

u Zagrebu. Iznio je da će se Centar u prvoj fazi, dok ne budu završeni građevinski radovi na 

bivšoj Vojarni u Lađarskoj ulici, nalaziti u prostoru Tehničke škole, a da je projektnu 

dokumentaciju za adaptaciju i nadogradnju vojarne financiralo Ministarstvo regionalnog 

razvoja i fondova Europske unije. Istaknuo je da će se Centar financirati iz Fondova EU 

obzirom da su projekti iz područja svemirske tehnologije prepoznati od strane Europske unije 

kao jedna od bitnih okosnica budućeg razvoja Europske unije, a da bi se mogli prijaviti za  

iduće operativno razdoblje ustanova mora postojati barem godinu dana. Iznio je da je 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja sklopilo Ugovor o pridruživanju RH Europskoj 

svemirskoj agenciji koja ima obvezu financirati dio projekata unutar zemlje u kojoj je 

pridruženi ili puni član. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za svemirsku i inovativnu 

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

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za svemirsku i inovativnu 

tehnologiju. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivica Pandža, Karmela Gajdek, Mijo Latin i Emil 

Franjević. 
 

Nakon toga većinom glasova (26 za, 1 protiv i 6 suzdržanih) donijeta je Odluka o 

osnivanju Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju. 
 

 

TOČKA 5. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu 

prim.dr. Ivanu Šipušu za životno djelo 
 

Predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Ivanka Roksandić u uvodu je iznijela 

Prijedlog Odbora da se gospodinu prim.dr. Ivanu Šipušu dodijeli Nagrada Sisačko-

moslavačke županije za životno djelo.  
 

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

donijeta je Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu prim.dr. 

Ivanu Šipušu za životno djelo. 
 

TOČKA 6. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Ženskom 

vokalnom sastavu „Kraluž“ KUD-a „Posavina” Budaševo za iznimna postignuća u 

proteklom jednogodišnjem razdoblju 
 

 Predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Ivanka Roksandić u uvodu je iznijela 

Prijedlog Odbora da se vokalnom sastavu „Kraluž“ KUD-a „Posavina” Budaševo dodijeli 

Nagrada Sisačko-moslavačke županije za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem 

razdoblju. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (27 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Ženskom vokalnom 

sastavu „Kraluž“ KUD-a „Posavina” Budaševo za iznimna postignuća u proteklom 

jednogodišnjem razdoblju. 
 

TOČKA 7. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Muškoj klapi 

“Kolapjani” Sisak za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju 
 

Predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Ivanka Roksandić u uvodu je iznijela 

Prijedlog Odbora da se Muškoj klapi „Kolapjani“ Sisak dodijeli Nagrada Sisačko-moslavačke 

županije za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (27 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Muškoj klapi 

“Kolapjani” Sisak za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju. 
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TOČKA 8. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Tamburaškom 

sastavu KUD-a “Seljačka sloga” Greda Sunjska za iznimna postignuća u proteklom 

jednogodišnjem razdoblju 
 

Predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Ivanka Roksandić u uvodu je iznijela 

Prijedlog Odbora da se Tamburaškom sastavu KUD-a “Seljačka sloga” Greda Sunjska 

dodijeli Nagrada Sisačko-moslavačke županije za iznimna postignuća u proteklom 

jednogodišnjem razdoblju. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (27 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je  Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Tamburaškom 

sastavu KUD-a “Seljačka sloga” Greda Sunjska za iznimna postignuća u proteklom 

jednogodišnjem razdoblju. 
 

TOČKA 9. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu 

Damiru Kukuruzoviću za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije 
 

Predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Ivanka Roksandić u uvodu je iznijela 

Prijedlog Odbora da se gospodinu Damiru Kukuruzoviću dodijeli Nagrada Sisačko-

moslavačke županije za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (27 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Damiru 

Kukuruzoviću za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije. 

 

TOČKA 10. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi 

dr.med.spec. pedijatrije Snježani Prodanović za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-

moslavačke županije 

 

Predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Ivanka Roksandić u uvodu je iznijela 

Prijedlog Odbora da se gospođi dr.med.spec. pedijatrije Snježani Prodanović dodijeli Nagrada 

Sisačko-moslavačke županije za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (28 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi dr.med.spec. 

pedijatrije Snježani Prodanović za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke 

županije. 
 

 

TOČKA 11. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Udruzi invalida 

rada Grada Siska za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije 

 

Predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Ivanka Roksandić u uvodu je iznijela 

Prijedlog Odbora da se Udruzi invalida rada Grada Siska dodijeli Nagrada Sisačko-

moslavačke županije za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (28 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Udruzi invalida rada 

Grada Siska za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije. 
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TOČKA 12. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu 

Miroslavu Dimiću za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije 
 

Predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Ivanka Roksandić u uvodu je iznijela 

Prijedlog Odbora da se gospodinu Miroslavu Dimiću dodijeli Nagrada Sisačko-moslavačke 

županije za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (28 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Miroslavu 

Dimiću za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije. 
 

TOČKA 13. 
 

Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu 

Želimiru Šišku za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije 
 

Predsjednica Odbora za dodjelu javnih priznanja Ivanka Roksandić u uvodu je iznijela 

Prijedlog Odbora da se gospodinu Želimiru Šišku dodijeli Nagrada Sisačko-moslavačke 

županije za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (28 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Želimiru 

Šišku za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije. 
 

 

Prije prelaska na rad po sljedećoj točki dnevnog reda župan Ivo Žinić održao je kratku 

prezentaciju Projekta „Svijet škrleta“. 
 

TOČKA 14. 
 

Prijedlog Rješenja o razrješenju članica Službeničkog suda Sisačko-moslavačke 

županije 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je prijedlog Odbora o 

razrješenju članica Službeničkog suda Sisačko-moslavačke županije Nataše Brleković i 

Kristine Devčić Merzel.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju članica Službeničkog suda 

Sisačko-moslavačke županije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (27 za, 1 protiv i ništa suzdržanih) 

donijeto je Rješenje o razrješenju članica Službeničkog suda Sisačko-moslavačke 

županije. 
 

TOČKA 15. 
 

Prijedlog Rješenja o imenovanju članica Službeničkog suda Sisačko-moslavačke 

županije 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je prijedlog Odbora o 

imenovanju Korane Golić i Vere Bubaš za članice Službeničkog suda Sisačko-moslavačke 

županije.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju članica Službeničkog suda 

Sisačko-moslavačke županije. 
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Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeto je Rješenje o imenovanju članica Službeničkog suda Sisačko-moslavačke 

županije. 
 

TOČKA 16. 
 

Prijedlog Rješenja o razrješenju više medicinske sestre koja utvrđuje nastup 

smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje 

Grada Hrvatske Kostajnice 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je prijedlog Odbora o 

razrješenju Mirjane Vujčić, više medicinske sestre koja utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok 

smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Hrvatske Kostajnice. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju više medicinske sestre koja 

utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za 

područje Grada Hrvatske Kostajnice. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (28 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeto je Rješenje o razrješenju više medicinske sestre koja utvrđuje nastup smrti, 

vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada 

Hrvatske Kostajnice. 
 

 

 

TOČKA 17. 
 

Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članice Povjerenstva za 

zaštitu prava pacijenata  
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je prijedlog Odbora o 

razrješenju Dragutina Ćelapa dužnosti člana i imenovanju Branke Bižić za članicu  

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o razrješenju člana i imenovanju članice 

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Ivica Pandža i Mijo Latin. 
 

Nakon toga većinom glasova (27 za, ništa protiv i 2 suzdržana) donijeto je Rješenje o 

razrješenju člana i imenovanju članice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata. 
 

 

TOČKA 18. 
 

Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije - Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije 
 

Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak podnio je Izvještaj o provjeri 

formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih 

Sisačko-moslavačke županije. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za 

izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije - Prijedlog 

Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor 

članova i zamjenika članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije. 
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Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (27 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijet je Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih 

kandidata za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke 

županije. 
 

TOČKA 19. 
 

Prijedlog Odluke o izboru članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije 
 

 Predsjednica Ivanka Roksandić iznijela je da se na glasačkom listiću nalaze imena 20 

kandidata, a da se zaokružuje 11 kandidata, te da se sukladno Zakonu o savjetima mladih 

izbor članova vrši tajnim glasovanjem koje sukladno članku 129. Poslovnika Županijske 

skupštine provode predsjednica Županijske skupštine i dva vijećnika. 
 

Za prijedlog da se u Povjerenstvo za provedbu tajnog glasovanja za izbor članova i 

zamjenika članova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije imenuju vijećnici Dubravka 

Medved i Karmela Gajdek glasalo je 29 vijećnika i nitko od vijećnika nije bio protiv. 
 

Zatim je proveden postupak tajnog glasovanja. 
 

  Nakon provedenog postupka tajnog glasovanja predsjednica Ivanka Roksandić  

pročitala je koji broj glasova je dobio svaki pojedini kandidat, a potom je utvrdila, s obzirom 

na broj dobivenih glasova da su u Savjet mladih izabrani: članica Ivana Šalić, zamjenica Luna 

Berendika, članica Laura Ugrica, zamjenik Tomislav Cikojević, član Matej Kačmarčik, 

zamjenik Matko Matković, član Luka Busak, zamjenik Vedran Brleković, član Marko Hinić, 

zamjenik Vladimir Antun Posavec, članica Marija Kranjčec, zamjenica Nikolina Laktašić, 

član Ivan Curić, zamjenik Nikola Skrbin, član Domagoj Kelović, zamjenik Lovro Sinjeri, 

članica Anja Štajcar, zamjenik Borna Kablar, član Karlo Štengl, zamjenik Mario Skender, 

član Ian Stojanović i zamjenica Lucija Muhvić. 
 
 

  Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 13,55 

sati. 
 

 

KLASA: 021-01/17-01/09 

URBROJ: 2176/01-01-19-24 

Sisak, 16. svibnja 2019. 

 

ZAPISNIK VODILA:                      PREDSJEDNICA 

                                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

Rada Jurišić 
 

                                                       Ivanka Roksandić, prof. 


