
Z A P I S N I K 
 

s 11. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 20. prosinca 2018. 

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

Jelačića 16, s početkom u 10,00 sati. 
 

Nazočni vijećnici: Alija Avdić, Đurđa Bobinac, Nikolina Borić, Mario Božurić, Milan 

Brigljević, Petar Ćosić, Emil Franjević, Karmela Gajdek, Dario Hegel, Anđelko Hrupački, 

Adelina Ivković, Branko Jovičić, Dražen Juranović, Šaban Kadrić, Mladen Korečić, Sanja 

Kozarić, Vlado Lovreković, Stjepan Markanović, Joco Marković, Dubravka Medved, Ivan 

Nekvapil, Dubravko Obadić, Mirjana Oluić-Voloder, Željko Pačarek, Ivica Pernar, Tihomir 

Posavec, Đuro Rodić, Ivanka Roksandić, Davor Smuđ, Mijo Šepak, Igor Školneković, Josip 

Takač, Slavko Tepavac, Milivoj Tičarić i Miljenko Žamarija. 
 

Nenazočni vijećnici: Vladimir Čavrak, Mijo Latin, Zlatko Medved, Ivica Pandža, 

Nikolina  Pintar, Anita Sinjeri-Ibrišević i Zdenko Vahovec. 
 

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

Celjak - zamjenici župana Sisačko-moslavačke županije, Dušan Bjelajac - zamjenik župana 

Sisačko-moslavačke županije iz reda pripadnika srpske nacionalne manjine, Vesna Krnjaić - 

pročelnica Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove, Stjepko Zelić - privremeni 

pročelnik Ureda župana, Blaženka Karakaš - privremena pročelnica Upravnog odjela za 

proračun, financije, javnu nabavu i imovinu, Marijan Belošević - privremeni pročelnik 

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

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

odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Blanka Bobetko Majstorović - 

pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Zdravko Has 

- voditelj Jedinice za unutarnju reviziju, Ivica Kuzmić - načelnik Općine Topusko, Stipo 

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

Dujmenović - ravnatelj Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak, Domagoj Mosler - ravnatelj 

Lječilišta „Topusko“, Ankica Grubišić - ravnateljica Doma zdravlja Sisak, Sanja Habek – 

ravnateljica Doma zdravlja Kutina, Tomislav Fabijanić - ravnatelj Zavoda za hitnu medicinu 

Sisačko-moslavačke županije, Zdenko Matijašec - ravnatelj Doma zdravlja Petrinja, 

Magdalena Komes - ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, Jadranka Bertović 

- ravnateljica Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, Darko Srbljanin - ravnatelj 

Gradskih ljekarni-Sisak, Ingrid Padjen-Đurić - direktorica Ureda Turističke zajednice 

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

prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, Kata Benac - zamjenica ravnateljice Javne 

ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, te 

predstavnici sredstava javnog priopćavanja: Petrinjski radio, Radio Novska, Mreža TV, Radio 

Sisak, Radio Quirinus, Novi sisački tjednik, Radio Banovina, Večernji list i Jutarnji list.  
 

Sjednicom je predsjedavala predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić. 
 

Sjednici Županijske skupštine je od 42 vijećnika bilo nazočno 35 vijećnika. 

 

 Predsjednik Mandatnog povjerenstva Stjepan Markanović podnio je Izvješće 

Mandatnog povjerenstva: 
 

 „Sukladno članku 79. stavak 6. Zakona o lokalnim izborima („Narodne novine“, broj 

144/12 i 121/16), vijećnik Županijske skupštine Predrag Sekulić izabran s Kandidacijske liste 

MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST, podnio je dana 12. prosinca 2018. godine pisani 
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zahtjev za mirovanje mandata iz osobnih razloga, te mu od dana 13. prosinca 2018. godine 

počinje teći mirovanje mandata vijećnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije. 

Sukladno članku 81. stavak 3. navedenog Zakona, dužnost vijećnika počinje obnašati Mario 

Božurić s Kandidacijske liste MOST NEZAVISNIH LISTA – MOST, zamjenik vijećnika 

kojem mandat miruje.“ 
 

 Nakon toga je vijećnik Mario Božurić položio prisegu. 
 

 Zapisnik s 10. sjednice Županijske skupštine održane 28. studenoga 2018. godine 

prihvaćen je većinom glasova (30 za, 2 protiv). 
 

 Zatim je uslijedilo utvrđivanje dnevnog reda. 
 

 Vijećnica Nikolina Borić predložila je da se s dnevnog reda skine točka 4. Prijedlog 

Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u 

upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije, kako bi se uskladila s Uredbom o 

klasifikaciji radnih mjesta službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 

samoupravi. 
 

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

reda točka 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika 

i namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije.  
 

Prijedlog da se skine s dnevnog reda točka 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 

koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Sisačko-

moslavačke županije većinom glasova nije prihvaćen (6 za, 25 protiv).  
 

Nakon toga većinom glasova (30 za, 4 protiv) prihvaćen je sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. 

godinu,  

      - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-        

                    moslavačke županije za 2018. godinu, 

      - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-   

                    moslavačke županije za 2018. godinu, 

     - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u športu Sisačko-    

                    moslavačke županije za 2018. godinu, 

       - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko- 

          moslavačke županije za 2018. godinu, 

       - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  

                     Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

       Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Sisak za dugoročno 

zaduživanje, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 3. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Petrinja za dugoročno 

zaduživanje, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namje štenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  
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 5. Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 

eksplozija Sisačko-moslavačke županije (revizija 1) i donošenju Plana zaštite od požara 

Sisačko-moslavačke županije,  

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 6. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za 

gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 7. Prijedlog Programa razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje 2018.-2022. godine, 

                Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 8. Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Interpretacijskog centra baštine Banovine, 

                Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 9. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije. 

      Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 

 

Zatim su nazočne pozdravili ravnatelj Lječilišta Topusko Domagoj Mosler i načelnik 

Općine Topusko Ivica Kuzmić. 
 

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

Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT. 
 

Vijećnik Petar Ćosić upitao je koja je sudbina koncesija u primarnoj zdravstvenoj 

zaštiti koje prema novom Zakonu o zdravstvenoj zaštiti od početka sljedeće godine ne 

postoje. 

 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti koji se počinje 

primjenjivati od 1. siječnja 2019. godine treba dobiti još i podzakonske akte, te da se 

koncesije, dok ne dođu određeni naputci o provedbi, odvijaju prema važećim propisima i 

sadašnji koncesionari nastavljaju s radom. 

 

Vijećnica Dubravka Medved upitala je župana koja su njegova saznanja i što su 

nadležne službe poduzele u vezi zagađenja na području ciglane i botaničkog rezervata Đon 

Močvar u Blatuši. Također je u vezi nedavno potpisanog Sporazuma o izgradnji studentskog 

doma u Petrinji upitala kada će taj projekt biti realiziran i kolika je njegova sveukupna 

vrijednost. 

 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je s Učiteljskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu 

sklopljen Sporazum o izgradnji studentskog doma u Petrinji za koji postoji velika potreba 

obzirom da na Odsjeku u Petrinji studira preko 500 studenata, te da postoji mogućnost da se 

ovakav projekt financira iz Fondova Europske unije, a vrijednost projekta je oko 20 milijuna 

kuna. Na upit o zagađenju u botaničkom rezervatu Đon Močvar od strane Ciglane Blatuša 

odgovorio je da je močvarište zaštićeno područje, a u Ciglani Blatuša se odlaže neopasni 

otpad za što imaju sve potrebne dozvole te da su inspekcije Ministarstva zaštite okoliša 

obavile nadzor i utvrdile da nema zagađenja. 

 

Vijećnica Karmela Gajdek upitala je da li je spomenik termalnoj vodi u Topuskom,  

čija je vrijednost samo projektne dokumentacije 140 tisuća kuna, najpotrebnija investicija u 

Topuskom, te kolike su šanse da se Sisak poveže s Lekenikom brzom cestom ili autocestom i 

u kojem roku. 
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Župan Ivo Žinić na upit o izgradnji autoceste odgovorio je da je autocesta prioritet 

broj jedan i da su za projekt vrijednosti 200 milijuna kuna osigurana sredstva, ali da se zbog 

promjene investitora određene stvari u dokumentaciji trebaju promijeniti. Na upit o 

financiranju izgradnje spomenika termalnoj vodi u Topuskom odgovorio je da je spomenik 

termalnoj vodi itekako potreban jer će privući turiste, ali da se u zadnje dvije godine radilo 

puno i na uređenju apartmana i soba s četiri zvjezdice. 

 

Ravnatelj Domagoj Mosler dodao je da je prilikom preuzimanja upravljanja Lječilišta 

Topusko prije četiri godine preneseni dug iznosio 6,7 milijuna kuna, što je racionalizacijom 

rashoda smanjeno na 1,8 milijuna kuna, te je napravljeno niz projekata, kompletna energetska 

obnova upravne zgrade, najmodernija oprema za hidroterapiju, uređenje smještajnih 

kapaciteta također u Lječilištu i u Top-Termama. 

 

Vijećnik Mijo Šepak upitao je, vezano uz posjet Predsjednice Republike Hrvatske u 

Sisačko-moslavačkoj županiji, što je sve Predsjednica obišla i kakvi su zaključci nakon 

sastanka, te u vezi susreta župana s Vladom Republike Hrvatske u Rijeci, upitao je koje su 

teme bile na sastanku i da li je bilo aktualnosti koje su primjenjive na Sisačko-moslavačku 

županiju. 

 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da se posjet Predsjednice Republike Hrvatske pripremao 

mjesec dana, te da se Predsjednica u tri dana susrela sa puno ljudi, posjetila je gradove i 

općine i druga mjesta na području Županije, te je održala niz sastanaka na kojima se 

razgovaralo o problemima i potrebama Županije. Na upit o sjednici Vlade sa županima 

odgovorio je da je jedna od odluka spajanje županija i ureda državne uprave kako bi se 

ukinulo dvostruko vođenje određenih poslova, zatim se govorilo i o odlagalištu i zbrinjavanju 

komunalnog otpada, te je rekao da se u Sisačko-moslavačkoj županiji ne planira ni jedan 

centar za gospodarenje otpadom. 

 

Vijećnik Mario Božurić upitao je zbog čega nisu dostupne bilance poslovanja TOP-

TERMI kroz revalorizaciju imovine, da li se plaća spomenička renta, da li je ista osoba i 

ravnatelj ustanove i direktor trgovačkog društva te kolike su i jesu li plaćene sve obveze 

društva TOP-TERME prema ustanovama i institucijama. 

 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da nema nikakvog skrivanja podataka i da je sve što 

trgovačko društvo treba objaviti da je i objavljeno, da je Lječilište Topusko svojim uspješnim 

poslovanjem u zadnje dvije godine ostvarilo dobit od 5 milijuna kuna, a da TOP-TERME 

imaju naslijeđenih problema što se tiče plaćanja spomeničke rente, komunalne naknade i 

kreditnih zaduženja. Odgovarajući na pitanje da je ista osoba ravnatelj i direktor istaknuo je 

da je doktor Mosler u svom poslovanju u protekle četiri godine unaprijedio rad Lječilišta 

Topusko, a kako je Lječilište Topusko osnivač i vlasnik TOP-TERMI njegovo imenovanje za 

direktora TOP-TERMI garancija je da će unaprijediti poslovanje TOP-TERMI. 

 

Vijećnica Adelina Ivković upitala je što je Županija poduzela na prevenciji i sanaciji 

klizišta na području Hrvatske Kostajnice, Dvora i Petrinje, te što će biti obuhvaćeno Nacrtom 

Zakona o zaštiti od poplava u slivu rijeke Kupe i da li će njime sisački i letovanički kraj biti 

trajno zbrinut od opasnosti od poplava, te kada će taj Zakon stupiti na snagu. 

 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da su zajedno sa gradovima i općinama popisane sve 

štete nastale od klizanja tla i poplava na području Hrvatske Kostajnice, Dvora i Petrinje, te je 
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županijsko povjerenstvo to uputilo nadležnom ministarstvu kako bi se ostvario povrat 

sredstava iz Europske unije iz Fonda solidarnosti. Sanacija klizišta će trajati godinama i 

određeni gradovi i općine su se sa Hrvatskim geološkim institutom prijavili na natječaje 

Europske unije da dobiju kartografiju klizišta kako bi uredi koji izdaju građevinske dozvole 

znali na kojim se područjima zbog sastava tla i reljefa ne može graditi. Na upit o Zakonu o 

zaštiti od poplava odgovorio je da zbog obilnih kiša rijeka Kupa poplavljuje prigradska 

naselja u Gradu Karlovcu i dalje nizvodno do Općine Lekenik, Letovanića, Žažine, Male 

Gorice i Petrinje do Jasenovca, te da je tim Zakonom predviđena izgradnja zaštitnih nasipa i 

retencije kako bi se ubuduće puno kvalitetnije moglo obraniti od poplava. 

 

Zamjenik župana Roman Rosavec  dopunio je da je u tijeku javno savjetovanje o 

projektu obrane od poplava koje obuhvaća Karlovačku, Sisačko-moslavačku i Zagrebačku 

županiju, te da je iznos projekta procijenjen na 120 milijuna Eura, od kojih će dio biti 

financiran iz Međunarodnog fonda u okviru Programa konkurentnosti i kohezije, a da je jedna 

od ključnih zadaća otkup i izvlaštenje oko 15 tisuća čestica, nakon čega bi se po dobivanju 

potrebnih dozvola pristupilo izradi glavnog projekta i vrlo brzoj realizaciji navedenog 

projekta. 

 

Aktualni sat završio je u 11,50 sati. 

 

TOČKA 1. 
  

 Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. 

godinu,  

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu       

                  Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

     - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi   

       Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

     - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u športu       

       Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu  

                  Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj     

                  skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu 
 

 Privremena pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da je osnovni razlog zbog 

kojih se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Proračuna, usklađenje rashoda za decentralizirane 

funkcije školstva, zdravstva i socijalne skrbi sa minimalnim standardima koje je propisala 

Vlada RH, kako bi se ta sredstva mogla utrošiti do kraja godine, kao i usklađenje prihoda i 

rashoda iz tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i od institucija i tijela EU. 

Napomenula je također da je u Proračun trebalo uvrstiti i proračunske korisnike Regionalni 

koordinator, Osnovna škola Zorke Sever u Popovači i Kulturni centar braće Radić, koji 

prilikom donošenja Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu nisu bili u 

registru proračunskih korisnika Sisačko-moslavačke županije. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna i Prijedloge Odluka o 

izmjenama  Programa javnih potreba za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna i Prijedloge Odluka o izmjenama  

Programa javnih potreba za 2018. godinu. 
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Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo  Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna i Prijedloge Odluka o izmjenama  Programa 

javnih potreba za 2018. godinu. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna i Prijedloge Odluka o 

izmjenama  Programa javnih potreba za 2018. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna i Prijedloge Odluka o izmjenama  Programa 

javnih potreba za 2018. godinu. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna i Prijedloge Odluka o 

izmjenama  Programa javnih potreba za 2018. godinu. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Karmela Gajdek, Nikolina Borić, 

Mario Božurić i Petar Ćosić. 
 

Nakon toga većinom glasova (28 za, 4 protiv i 3 suzdržana) donijete su Izmjene i 

dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu i  

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-  

             moslavačke županije za 2018. godinu,  

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko- 

              moslavačke županije za 2018. godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u športu Sisačko-    

              moslavačke županije za 2018. godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko- 

   moslavačke županije za 2018. godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi   

             Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. 

 

TOČKA 2. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Sisak za dugoročno 

zaduživanje 
 

 Privremena pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da je Dom zdravlja Sisak 

zatražio suglasnost Sisačko-moslavačke županije za dugoročno zaduživanje na iznos od 

3.337.638,63 kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za energetsku obnovu zgrade 

Doma zdravlja u Sisku. 
  

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Sisak 

za dugoročno zaduživanje. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Sisak za 

dugoročno zaduživanje. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Sisak za dugoročno 

zaduživanje. 
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Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Sisak za dugoročno 

zaduživanje. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (30 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Sisak za dugoročno 

zaduživanje. 

TOČKA 3. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Petrinja za dugoročno 

zaduživanje 
 

 Privremena pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da je Dom zdravlja 

Petrinja zatražio suglasnost Sisačko-moslavačke županije za dugoročno zaduživanje na iznos 

od 1.867.799,03 kuna kod Hrvatske banke za obnovu i razvoj za energetsku obnovu zgrade 

Doma zdravlja u Petrinji i Doma zdravlja u Ispostavi Glina. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Petrinja 

za dugoročno zaduživanje. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Petrinja za 

dugoročno zaduživanje. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Petrinja za dugoročno 

zaduživanje. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Domu zdravlja Petrinja za dugoročno 

zaduživanje. 
 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (30 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Petrinja za dugoročno 

zaduživanje. 
 

TOČKA 4. 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije 
 

Pročelnica Vesna Krnjaić u uvodu je iznijela da se Prijedlogom Odluke određuju novi 

koeficijenti za radna mjesta voditelja odsjeka i voditelja ispostave, tako da se za radno mjesto 

voditelj odsjeka sadašnji koeficijent sa 2,82 poveća na 3,20 a za radno mjesto voditelj 

ispostave sadašnji koeficijent sa 2,82 poveća na 3,00.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za 

obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće 

službenika i namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Nikolina Borić, Karmela Gajdek i Milan Brigljević. 
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Nakon toga većinom glasova (25 za, 1 protiv i 5 suzdržanih) donijeta je Odluka o 

izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim 

tijelima Sisačko-moslavačke županije. 
 

TOČKA 5. 
 

Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija Sisačko-moslavačke županije (revizija 1) i donošenju Plana 

zaštite od požara Sisačko-moslavačke županije 
 

 Pročelnica Blanka Bobetko Majstorović u uvodu je iznijela da je Sisačko-moslavačka 

županija 2012. godine donijela prvi Plan zaštite od požara koji je izrađen na temelju procjene 

ugroženosti, te da je po Zakonu o zaštiti od požara obveza svakih 5 godina napraviti reviziju 

ugroženosti od požara, reviziju Plana zaštite od požara, te ažurirati podatke o odgovornim 

osobama u pojedinim pravnim subjektima važnim za provedbu ovog plana. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija Sisačko-moslavačke županije (revizija 1) i donošenju Plana 

zaštite od požara Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija Sisačko-moslavačke županije (revizija 1) i donošenju Plana zaštite od 

požara Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i 

tehnoloških eksplozija Sisačko-moslavačke županije (revizija 1) i donošenju Plana zaštite od 

požara Sisačko-moslavačke županije. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od 

požara i tehnoloških eksplozija Sisačko-moslavačke županije (revizija 1) i donošenju Plana 

zaštite od požara Sisačko-moslavačke županije. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (29 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških     

eksplozija Sisačko-moslavačke županije (revizija 1) i donošenju Plana zaštite od požara 

Sisačko-moslavačke županije. 
 

TOČKA 6. 
 

Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za     

gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac 
 

 Pročelnica Blanka Bobetko Majstorović u uvodu je iznijela da je visina poslovnog 

udjela određena razmjerno količini odlaganog miješanog komunalnog otpada što bi za 

Sisačko-moslavačku županiju udio u trgovačkom društvu KODOS d.o.o. Karlovac, obzirom 

na ulaganja, iznosilo oko 43.600,00 kuna.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom 

društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac. 
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Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu 

Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za     

gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom 

društvu Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Nikolina Borić, Mario Božurić i Mijo Šepak. 
 

Nakon toga većinom glasova (27 za, ništa protiv i 6 suzdržanih) donijeta je Odluka o 

stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom 

Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac. 

 

TOČKA 7. 
 

Prijedlog Programa razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje 2018.-2022. godine 
 

Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da je Program razvoja 

lovstva usklađen sa odredbama novog Zakona o lovstvu koji je stupio na snagu 27. studenog 

2018. godine i da se njime želi naglasiti gospodarska funkcija lovstva i njegova valorizacija 

kroz razvoj turizma na području Županije, zatim rad na unapređenju i zaštiti biološke i 

ekološke ravnoteže prirodnih staništa divljači. Ujedno je istaknuo da će Program razvoja 

lovstva biti podloga za donošenje godišnjih planova poticanja razvoja lovstva na području 

Županije, te da je Ministarstvo poljoprivrede na ovaj Prijedlog Programa dalo pozitivno 

mišljenje. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Programa razvoja lovstva na području Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje 2018.-2022. godine. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Programa razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje 2018.-2022. godine. 
 

Član Odbora za gospodarski razvoj Miljenko Žamarija iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Programa razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje 2018.-2022. godine. 
 

U raspravi je sudjelovala vijećnica Karmela Gajdek. 
 

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

Program razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2018.-

2022. godine. 
 

TOČKA 8. 
 

Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Interpretacijskog centra baštine Banovine 
 

 Pročelnik Darjan Vlahov u uvodu je iznio da je 2016. godine Županijska skupština 

osnovala Interpretacijski centar baštine Banovine sa sjedištem u Glini jer se očekivalo da će  

objekt biti završen, ali obzirom da je prostor na dodijeljenoj nekretnini u Petrinji u Ulici 
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Matije Gupca 31, uređen sredstvima Ministarstva kulture, predlaže se promjena sjedišta 

Interpretacijskog centra baštine Banovine. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Interpretacijskog centra 

baštine Banovine. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o promjeni sjedišta Interpretacijskog centra baštine Banovine. 
 

Nakon toga, bez rasprave, većinom glasova (32 za, 1 protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o promjeni sjedišta Interpretacijskog centra baštine Banovine. 
 

 

TOČKA 9. 
 

Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje 

zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije 
 

Članica Odbora za izbor i imenovanja Dubravka Medved iznijela je da se za 

ravnateljicu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke 

županije imenuje Dragica Vugić. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Javne ustanove 

za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije. 
 

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

donijeto je Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije. 
 

 

 

 

  Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 14,00 

sati. 
 

 

KLASA: 021-01/17-01/09 

URBROJ: 2176/01-01-18-20 

Sisak, 20. prosinca 2018. 
 

 

ZAPISNIK VODILA:                      PREDSJEDNICA 

                                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

Rada Jurišić 

 
 

                                                       Ivanka Roksandić, prof. 


