
Z A P I S N I K 
 

sa 17. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 19. prosinca 2019. 

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, Milan Brigljević, 

Petar Ćosić, Emil Franjević, 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 Pandža, Ivica Pernar, Tihomir Posavec, Đuro 

Rodić, Ivanka Roksandić, Anita Sinjeri-Ibrišević, Davor Smuđ, Mijo Šepak, Josip Takač, 

Slavko Tepavac i Milivoj Tičarić.  
 

Nenazočni vijećnici: Mario Božurić, Vladimir Čavrak, Karmela Gajdek, Mijo Latin, 

Zlatko Medved, Nikolina Pintar, Igor Školneković, Zdenko Vahovec i Miljenko Žamarija. 
 

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

zamjenik 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, Marijan Belošević - 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, Domagoj Orlić - ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-

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

županije, Tomislav Dujmenović - ravnatelj Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak, Marina 

Kovač - ravnateljica Neuropsihijatrijske bolnice „Dr.Ivan Barbot“ Popovača, Inoslav Brkić - 

ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Ankica Grubišić - 

ravnateljica Doma zdravlja Sisak, Sanja Habek - ravnateljica Doma zdravlja Kutina, Zdenko 

Matijašec - ravnatelj Doma zdravlja Petrinja, Domagoj Mosler - ravnatelj Lječilišta 

„Topusko“, Jadranka Bertović - ravnateljica Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, 

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

Tominović-Ceković - ravnateljica Doma za starije osobe Glina, Darko Srbljanin - ravnatelj 

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

moslavačke županije, Dragica Vugić - ravnateljica Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 

dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije, Ivan Varga – predstavnik mađarske 

nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije, Dario Ferreri – predstavnik talijanske 

nacionalne manjine, Darko Bohatka – Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke 

županije, Emilio Habulin – Ustanova za obrazovanje odraslih Defensor Varaždin, 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 33 vijećnika. 
 

 Zapisnik sa 16. sjednice Županijske skupštine održane 28. studenoga 2019. godine 

prihvaćen je većinom glasova (29 za, ništa protiv). 
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Nakon toga većinom glasova (29 za, ništa protiv) prihvaćen je sljedeći  
 

D N E V N I  R E D 
 

 1. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. 

godinu,     

          - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Sisačko- moslavačke 

     županije za 2019. godinu, 

   - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke   

               županije za 2019. godinu, 

   - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke 

     županije za 2019. godinu, 

   - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih u sufinanciranju predškolskog odgoja 

     Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

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

     moslavačke županije za 2019. godinu, 

   - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko- 

     moslavačke županije za 2019. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 2. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 

refinanciranje dugoročnog kredita, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

     3. Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Sisačko-moslavačke županije, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

     4. Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke         

županije, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 5. Prijedlog Odluke o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2019. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 6. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanja razvoja poljoprivrede u 

Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u 

području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 8. Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-

moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine, 

          Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Županijske razvojne strategije 

Sisačko-moslavačke županije 2021.-2027., 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 10. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačko-moslavačke 

županije za 2021. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

  11. Izvješće o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2015. do 

2018. godine - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke 

županije za razdoblje od 2015. do 2018. godine, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
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 12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Branka Bižić), 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 13. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Vlatka Kupinić Rožić), 

         Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Katarina Miškulin, spec.gin.), 

         Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 15. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Katarina Borić Milohnoja), 

         Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Andreja Brlić), 

         Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Tomislav Haramija), 

         Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Helena Margić), 

         Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Pjer Menković), 

         Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 20. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Mirna Vit). 

         Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 21. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Petrinja o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Blanka Jurišić Grahovac), 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 22. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Petrinja o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Danijela Gajšek Marić), 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 23. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Petrinja o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Abdullah Kaoudahhan), 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 24. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Petrinja o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Ljerka Musa), 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 25. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Kutina o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Marija Lajter-Marenić)  

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 26. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Kutina o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Aziz Osmani) 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

 27. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu 

Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 

2019. godinu, 

     Predlagatelj: Odbor za izbor i imenovanja 
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Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT. 
 

Vijećnik Milan Brigljević upitao je župana kada će se podmiriti dugovanja prema 

domovima zdravlja, sisačkoj Bolnici, te poljoprivrednicima jer se dugovi ne podmiruju, te 

kako misli nastaviti političko djelovanje obzirom da se primjedbe oporbe u Županijskoj 

skupštini ne prihvaćaju čime su ukinuti demokratski procesi. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da ima određenih dugovanja ali da domovi zdravlja 

funkcioniraju, da je Županija likvidna i da se radi na čitavom nizu projekata. Na upit da nema 

demokracije u Županijskoj skupštini zamolio je za korektnost u obraćanju te je odgovorio da 

u radnim tijelima Županijske skupštine ima i oporbenih vijećnika. 
 

Privremeni pročelnik Marijan Belošević dodao je da su pozicije u Proračunu za 

poljoprivredu smanjene zbog manjeg broja zahtjeva, a kod poduzetničkih kredita zbog 

smanjenja kamata odnosno iskorištenosti sredstava fonda. 
 

Vijećnica Dubravka Medved upitala je župana o čemu se razgovaralo na sastanku 

župana i predstavnika gradova i općina s Vladom Republike Hrvatske, te koji su uvjeti bili za 

dobivanje sredstava za potporu u promidžbi, organizaciji i sudjelovanju na manifestacijama u 

poljoprivredi. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da su na sastanku župana, predstavnika gradova i općina 

i Vlade RH potpisani sporazumi o preuzimanju djelatnika ureda državne uprave u županijama, 

te o poreznom rasterećenju gospodarstva i ostalih parafiskalnih nameta koji na neki način 

opterećuju gospodarstvo. Na upit o potporama u promidžbi, organizaciji i sudjelovanju na 

manifestacijama u poljoprivredi odgovorio je da je 250.000,00 kuna dobilo 40 podnositelja 

zahtjeva i to voćari i vinogradari, pčelari, konjogojci, orači, uzgajatelji banijske šare svinje i 

drugi. 
 

Vijećnik Petar Ćosić upitao je župana da li može pojasniti svoju izjavu o vrijednosti 

projekta rekonstrukcije središnjeg bolničkog paviljona sisačke Bolnice u iznosu od 170 

milijuna kuna obzirom da se do sada spominjao iznos od 88 milijuna kuna kako stoji i na web 

stranicama Bolnice. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je za rekonstrukciju središnjeg bolničkog paviljona iz 

Fondova EU osigurano 70 milijuna kuna bespovratnih sredstava, a ostatak iz nadležnog 

ministarstva i Županije, te da je vrijednost građevinskih radova 106,5 milijuna kuna. Istaknuo 

je da će sveukupna vrijednost sa građevinskim radovima, opremom za dijagnostike i 

namještajem biti na razini 170.000.000,00 kuna. 
 

Vijećnik Ivica Pernar upitao je župana koji će objekti Neuropsihijatrijske bolnice 

„Dr.Ivan Barbot“ Popovača biti obnovljeni, te je zatražio informacije o dodjeli bespovratnih 

sredstava iz Fondova EU. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da se u NPB Popovača radi na obnovi pet objekata 

ukupne vrijednosti oko 8,5 mln kuna. Na upit o bespovratnim sredstvima iz Fondova EU 

župan je odgovorio da je od 20 projekata 11 projekata bilo županijskih i da se većinom 

odnose na sufinanciranje troškova energetske obnove osnovnih i srednjih škola na području 

Sisačko-moslavačke županije. 
 

Ravnateljica Marina Kovač dodala je da će energetska obnova 5 objekata  poboljšati 

kvalitetu smještaja pacijenata kao i radnu sredinu za zaposlenike, a troškovi za energente će se 

dosta smanjiti. 
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Vijećnica Nikolina Borić upitala je o dugu Županije prema proračunskim korisnicima 

s područja Kutine i to školama, sportskim udrugama i Domu zdravlja. 
 

Župan Ivo Žinić zamolio je ravnateljicu Doma zdravlja Kutina i pročelnika Darjana 

Vlahova da odgovore. 
 

Ravnateljica Sanja Habek odgovorila je da se jedan dio financiranja odnosi na 

decentralizirana sredstva, povećani zdravstveni standard i plaćanja koncesijske naknade gdje 

postoji zakašnjenje u plaćanju, da se decentralizirana sredstva prebacuju po dostavljenom 

zahtjevu i da tu nema dugovanja, a da kod isplate sredstava za povećani zdravstveni standard 

ovisi o tome što je dogovoreno za pojedinu godinu i da li su aktivnosti po tim mjerama 

napravljene i računi ispostavljeni. 
 

Pročelnik Darjan Vlahov odgovorio je da Ministarstvo financija decentralizirana 

sredstva školama isplaćuje za prethodni mjesec dvadesetog u mjesecu, kao i za EU projekte, 

pomoćnike u nastavi, besplatne školske kuhinje i da tu nema značajnih kašnjenja. 
 

Vijećnica Sanja Kozarić zatražila je od župana dodatne informacije o nedavno 

predstavljenim rezultatima korištenja sredstava iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 

2014.-2020. godine i prva milijarda kuna projekata. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je za 456 projekata koje je pripremila Razvojna 

agencija SIMORA ostvareno 1.028.000.000,00 kuna, za  projekte u sektoru poduzetništva,  

ruralnog razvoja, socijalne i zdravstvene zaštite, energetske obnove i korištenja obnovljivih 

izvora energije. Iznio je da su najveći projekti Središnji paviljon sisačke Bolnice i 

Poduzetnički inkubator u Novskoj, a od manjih Posjetiteljski centar Crna roda Osekovo, 

Centar prirodne baštine u Petrinji, Master plan prometa, Centar za ljevarstvo i brojni drugi 

projekti.  

 

Aktualni sat završio je u 11,10 sati. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku od 20 minuta. 
 

 

TOČKA 1. 
  

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. 

godinu,     

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

  moslavačke županije za 2019. godinu, 

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

             moslavačke županije za 2019. godinu, 

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

             moslavačke županije za 2019. godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih u sufinanciranju predškolskog  

             odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

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

   moslavačke županije za 2019. godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi    

             Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 
  

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

zbog kojeg se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Proračuna za 2019. godinu usklađenje 

rashoda za decentralizirane funkcije školstva, zdravstva i socijalne skrbi s minimalnim 

financijskim standardima kako bi se sva sredstva utrošila do kraja 2019. godine kao i 
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usklađenje prihoda i rashoda iz tekućih i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna i od 

institucija i tijela EU vezano uz provedbu EU projekata. Istaknula je da su Izmjenama i 

dopunama ukupni prihodi i primici veći za 3,4 mln kuna. 
 

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

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

izmjeni Programa javnih potreba za 2019. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

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

Programa javnih potreba za 2019. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo  Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

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

javnih potreba za 2019. 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 

izmjeni Programa javnih potreba za 2019. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

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

javnih potreba za 2019. 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 

izmjeni Programa javnih potreba za 2019. godinu. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Milan Brigljević, Nikolina Borić i Petar Ćosić. 
 

Nakon toga većinom glasova (27 za, 2 protiv i 1 suzdržan) donijete su Izmjene i 

dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i  

 - Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke 

               županije za 2019. godinu,  

 - Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke 

             županije za 2019. godinu, 

 - Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke 

             županije za 2019. godinu, 

 - Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog 

             odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

 - Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke 

   županije za 2019. godinu, 

 - Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko- 

             moslavačke županije za 2019. godinu. 
 

TOČKA 2. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 

refinanciranje dugoročnog kredita 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da će preko OTP banke 

refinanciranjem dugoročnog kredita podignutog 2008. godine kod Raiffeisen banke za 

rekonstrukciju zgrade Ginekologije, zbog niže kamatne stope do kraja otplate kredita uštedjeti 

iznos od 128.032,40 eura, te da bi se otplata nastavila iz decentraliziranih sredstava.  
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Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo 

Pedišić“ Sisak za refinanciranje dugoročnog kredita. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ 

Sisak za refinanciranje dugoročnog kredita. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 

refinanciranje dugoročnog kredita. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 

refinanciranje dugoročnog kredita. 
 

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

donijeta Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 

refinanciranje dugoročnog kredita. 
 

TOČKA 3. 
 

Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Sisačko-moslavačke županije 
 

 Privremena pročelnica Blaženka Karakaš u uvodu je iznijela da će se Županija 

kratkoročno zadužiti kod Privredne banke Zagreb na iznos do 25 mln kuna uz fiksnu kamatnu 

stopu 0,70% za premošćivanje jaza zbog različitog priljeva sredstava i dospijeća obaveza za 

sufinanciranje EU projekata. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Sisačko-

moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o kratkoročnom zaduženju Sisačko-moslavačke 

županije. 
 

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

donijeta Odluka o kratkoročnom zaduženju Sisačko-moslavačke županije. 
 

 

TOČKA 4. 
 

 Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke         

županije 
 

Župan Ivo Žinić u uvodu je iznio da se novim zakonskim odredbama pojedini poslovi 

ureda državne uprave povjeravaju županijama, te da razmjerno povjerenim poslovima 

županije preuzimaju državne službenike, uključujući predstojnike, namještenike, pismohranu i 

drugu dokumentaciju, te opremu i sredstva za rad mjesno nadležnih ureda državne uprave. 

Istaknuo je da se Prijedlogom Odluke o ustrojstvu uz postojeće upravne odjele predviđa 

osnivanje novog upravnog tijela Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne 

poslove. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 

Sisačko-moslavačke županije. 
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Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-

moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo  Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke         

županije. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 

Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke         

županije. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 

Sisačko-moslavačke županije. 
 

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

donijeta Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije. 

 

TOČKA 5. 
 

Prijedlog Odluke o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2019. godinu 
 

 Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da se Planom predlaže način 

sufinanciranja poljoprivredne proizvodnje u 2019. godini, kao i jačanje konkurentnosti 

postojećih poljoprivrednih proizvođača, te pomoći novim poljoprivrednim proizvođačima u 

pokretanju njihove proizvodnje i dohodovnosti obiteljskih poljoprivrednih proizvođača. 

Istaknuo je da su korisnici županijskih poticaja isključivo poljoprivredna gospodarstva koja se 

bave uzgojem poljoprivrednih kultura, držanjem i uzgojem stoke, proizvodnjom 

poljoprivrednih proizvoda, a upisana su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, te da je na 

predloženi Plan Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Plana poticanja razvoja 

poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u 

Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2019. godinu. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (27 za, ništa protiv, 2 suzdržana) 

donijeta Odluka o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2019. godinu. 

 

TOČKA 6. 
 

Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanja razvoja 

poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu 
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 Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da se zahtjevi za poticanje 

razvoja poljoprivrede za 2019. godinu zaprimaju od 23. prosinca 2019. do 29. veljače 2020. 

godine, te da će Povjerenstvo za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju provesti 

postupak i izraditi prijedlog lista o dodjeli potpora koje će dostaviti Županijskoj skupštini radi 

donošenja. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanja 

razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanja razvoja 

poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanja razvoja poljoprivrede u 

Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu. 
 

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

donijeta Odluka o raspisivanju Javnog poziva za poticanja razvoja poljoprivrede u 

Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu. 

 

 

TOČKA 7. 
 

Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u 

području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 
 

 Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da je novim Zakonom o 

ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda koji je stupio na snagu 23. veljače 

2019. godine utvrđena obveza županija, kao jedinica lokalne i područne samouprave, da 

donesu Plan djelovanja u cilju određivanja mjera i postupaka djelomične sanacije šteta 

nastalih od prirodnih nepogoda. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Sisačko-

moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke 

županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u 

području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o donošenju Plana djelovanja Sisačko-

moslavačke županije u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 
 

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

donijeta Odluka o donošenju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području 

prirodnih nepogoda za 2020. godinu. 
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TOČKA 8. 
 

Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-

moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine 
 

 Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da će se Operativnim planom 

doprinijeti jačanju konkurentnosti, otvaranju novih radnih mjesta, rastu i razvoju gospodarstva 

s naglaskom na očuvanje postojećih radnih mjesta, te poticanju novih investicija kroz 

nastavak županijske kreditne linije, te subvencijom Županije i gradova i općina sa 0% 

kamatne stope. Istaknuo je da se u 2020. godini planira ukupno 14 direktnih i indirektnih 

poticajnih mjera za što su predviđena sredstva u ukupnom iznosu od 11.919.000,00 kuna. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i 

turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u 

Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-

moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine. 
 

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

donijet Operativni plan poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj 

županiji tijekom 2020. godine. 

 

TOČKA 9. 
 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Županijske razvojne strategije 

Sisačko-moslavačke županije 2021.-2027. 
 

 Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da je Županijska razvojna 

strategija srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se definiraju posebni ciljevi za 

provedbu dugoročnih akata strateškog planiranja, te predstavlja okvir za pojedinačne razvojne 

projekte. Napomenuo je da će Strategiju za novo sedmogodišnje razdoblje izraditi Regionalni 

koordinator Sisačko-moslavačke županije kojem je izrada strateških dokumenata osnovna 

zadaća. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Županijske 

razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2021.-2027. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Županijske razvojne strategije 

Sisačko-moslavačke županije 2021.-2027. 
 

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

donijeta Odluka o pokretanju postupka izrade Županijske razvojne strategije Sisačko-

moslavačke županije 2021.-2027. 

 

TOČKA 10. 
 

Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačko-moslavačke 

županije za 2021. godinu 
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 Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da su temeljem novog 

Zakona o turističkoj pristojbi sve turističke zajednice koje djeluju na području Sisačko-

moslavačke županije dostavile svoje prijedloge i mišljenja o visini turističkih pristojbi za 

svoje područje za 2021. godinu. 
  

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe na području 

Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačko-

moslavačke županije za 2021. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe na području Sisačko-moslavačke 

županije za 2021. godinu. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (25 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeta Odluka o visini turističke pristojbe na području Sisačko-moslavačke županije za 

2021. godinu. 

 

TOČKA 11. 
 

Izvješće o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2015. 

do 2018. godine - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje od 2015. do 2018. godine 
 

 Pročelnica Blanka Bobetko Majstorović u uvodu je iznijela da Izvješće o stanju u 

prostoru sadrži polazište, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja, analizu 

provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, te prijedloge za 

unaprjeđenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje. Također 

je iznijela da je Izvješće izradio Zavod za prostorno uređenje uz sudjelovanje Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. 
  

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 2015. do 2018. godine - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2015. do 2018. godine. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješće o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 2015. do 2018. godine - Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2015. do 2018. godine. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (26 za, ništa protiv, 2 suzdržana) donijet 

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 2015. do 2018. godine. 

 
 

 

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić predložila je i dala na glasovanje 

prijedlog da se objedini uvodno izlaganje i rasprava za točke 12. do 26. dnevnog reda koje se 

odnose na davanje suglasnosti na Prijedloge Odluka Upravnih vijeća o davanju u zakup 

poslovnih prostora, i to: Doma zdravlja Sisak, Doma zdravlja Petrinja i Doma zdravlja Kutina. 
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Prijedlog da se objedini uvodno izlaganje i rasprava za točke 12. do 26. dnevnog reda 

koje se odnose na davanje suglasnosti na Prijedloge Odluka Upravnih vijeća o davanju u zakup 

poslovnih prostora, i to: Doma zdravlja Sisak, Doma zdravlja Petrinja i Doma zdravlja Kutina 

prihvaćen je većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih).   ?????????? (nisu se 

brojali glasovi) 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da se Zakonom o zdravstvenoj 

zaštiti zdravstveni radnici koji su u radnom odnosu u domu zdravlja najmanje posljednju 

godinu dana i koji ispunjavaju uvjete za obavljanje privatne prakse u ordinaciji mogu dobiti u 

zakup poslovni prostor za obavljanje djelatnosti obiteljske medicine u privatnoj praksi Doma 

zdravlja Sisak, Doma zdravlja Petrinja i Doma zdravlja Kutina. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedloge Odluka Upravnih vijeća o davanju u zakup poslovnih 

prostora, i to: Doma zdravlja Sisak, Doma zdravlja Petrinja i Doma zdravlja Kutina prihvaćen je 

većinom glasova. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedloge Odluka Upravnih vijeća o davanju u zakup poslovnih prostora, i 

to: Doma zdravlja Sisak, Doma zdravlja Petrinja i Doma zdravlja Kutina prihvaćen je većinom 

glasova. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedloge Odluka Upravnih vijeća o davanju u zakup poslovnih prostora, i to: Doma 

zdravlja Sisak, Doma zdravlja Petrinja i Doma zdravlja Kutina prihvaćen je većinom glasova. 
 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Petar Ćosić. 
 

Nakon toga se pristupilo glasovanju po točkama dnevnog reda. 
 

TOČKA 12. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Branka Bižić) 
 

Većinom glasova (25 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog 

prostora (dr.med. Branka Bižić). 
 

TOČKA 13. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Vlatka Kupinić Rožić) 
 

Većinom glasova (26 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog 

prostora (dr.med. Vlatka Kupinić Rožić). 
 
 

TOČKA 14. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Katarina Miškulin, 

spec.gin.) 
 

Većinom glasova (27 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog 

prostora (dr.med. Katarina Miškulin, spec.gin.). 
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TOČKA 15. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Katarina Borić 

Milohnoja) 
 

Većinom glasova (27 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog 

prostora (dr.med.dent. Katarina Borić Milohnoja). 
 

TOČKA 16. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Andreja Brlić) 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog 

prostora (dr.med.dent. Andreja Brlić). 
 

TOČKA 17. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Tomislav Haramija) 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog 

prostora (dr.med.dent. Tomislav Haramija). 
 

TOČKA 18. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Helena Margić) 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog 

prostora (dr.med.dent. Helena Margić). 
 

TOČKA 19. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Pjer Menković) 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog 

prostora (dr.med.dent. Pjer Menković). 
 

TOČKA 20. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Mirna Vit) 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o davanju u zakup poslovnog 

prostora (dr.med.dent. Mirna Vit). 
 

TOČKA 21. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Petrinja o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Blanka Jurišić 

Grahovac) 
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Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja o davanju u zakup 

poslovnog prostora (dr.med. Blanka Jurišić Grahovac). 
 

TOČKA 22. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Petrinja o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Danijela Gajšek 

Marić) 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja o davanju u zakup 

poslovnog prostora (dr.med. Danijela Gajšek Marić). 
 

TOČKA 23. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Petrinja o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Abdullah 

Kaoudahhan) 
 

Većinom glasova (28 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja o davanju u zakup 

poslovnog prostora (dr.med. Abdullah Kaoudahhan). 
 

TOČKA 24. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Petrinja o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Ljerka Musa) 
 

Većinom glasova (29 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja o davanju u zakup 

poslovnog prostora (dr.med. Ljerka Musa). 
 

TOČKA 25. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Kutina o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Marija Lajter-

Marenić) 
 

Većinom glasova (29 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina o davanju u zakup 

poslovnog prostora (dr.med. Marija Lajter-Marenić). 
 

TOČKA 26. 
 

Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma 

zdravlja Kutina o davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Aziz Osmani) 
 

Većinom glasova (29 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta je Odluka o davanju 

suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina o davanju u zakup 

poslovnog prostora (dr.med.dent. Aziz Osmani). 
 

TOČKA 27. 
 

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za 

provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj 

županiji za 2019. godinu 
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Predsjednik Odbora za izbor i imenovanja Mijo Šepak iznio je prijedlog o imenovanju 

Romana Rosavca za predsjednika, te Mihaela Jurića, Vladimira Gregureka, Blaženku Karakaš 

i Marijana Beloševića za članove Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje 

razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2019. godinu. 
 

Nakon toga većinom glasova (26 za, ništa protiv, 2 suzdržana) donijeto je Rješenje o 

imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za 

poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu. 
 

 
 

  Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 13,30 

sati. 
 

 

KLASA: 021-01/17-01/09 

URBROJ: 2176/01-01-19-32 

Sisak, 19. prosinca 2019. 

 

ZAPISNIK VODILA:                      PREDSJEDNICA 

                                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

Rada Jurišić 
 

                                                       Ivanka Roksandić, prof. 


