
Z A P I S N I K 
 

sa 20. sjednice Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije održane 16. srpnja 2020. 

godine u Sisku, u dvorani Hotela Panonija, Ulica Ivana Kukuljevića Sakcinskog 21, s 

početkom u 10,00 sati. 
 

Nazočni vijećnici: Alija Avdić, Đurđa Bobinac, Mario Božurić, Milan Brigljević, 

Vladimir Čavrak, Petar Ćosić, Emil Franjević, Dario Hegel, Adelina Ivković, Branko Jovičić, 

Dražen Juranović, Mladen Korečić, Sanja Kozarić, Mijo Latin, Stjepan Markanović, Joco 

Marković, Dubravka Medved, Ivan Nekvapil, Dubravko Obadić, Mirjana Oluić-Voloder, 

Željko Pačarek, Ivica Pernar, Tihomir Posavec, Ivanka Roksandić, Mijo Šepak, Josip Takač, 

Slavko Tepavac i Milivoj Tičarić.  
 

Nenazočni vijećnici: Nikolina Borić, Karmela Gajdek, Anđelko Hrupački, Šaban 

Kadrić, Vlado Lovreković, Zlatko Medved, Ivica Pandža, Nikolina Pintar, Đuro Rodić, Anita 

Sinjeri-Ibrišević, Davor Smuđ, 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, 

Marijana Klobučar Bobetko - privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun, financije, i 

javnu nabavu, 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, Silvija Desić Basarić - privremena 

pročelnica Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Zdravko Has – 

pročelnik Službe za unutarnju reviziju, Jasenka Štampalija i Marijan Repustić - Opća bolnica 

„Dr.Ivo Pedišić“ Sisak, Inoslav Brkić - ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-

moslavačke županije, Ružica Čakširan – ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, 

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, Mario Čelan - direktor Razvojne agencije SI-MO-

RA d.o.o. i ravnatelj Javne ustanove Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije, te 

predstavnici sredstava javnog priopćavanja: Radio Quirinus i Radio Banovina. 
 

Sjednicom je predsjedavala predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić. 
 

Sjednici Županijske skupštine je od 42 vijećnika bilo nazočno 28 vijećnika. 

 

Predsjednica Ivanka Roksandić obavijestila je nazočne da vijećnik Šaban Kadrić nije 

više član Stranke demokratske akcije RH već da dužnost vijećnika u Županijskoj skupštini 

nastavlja obavljati kao nezavisni vijećnik. Također je obavijestila da vijećnici Milan 

Brigljević i Petar Ćosić nisu više članovi stranke MOST već nastavljaju kao nezavisni 

vijećnici u Klubu vijećnika HSS-HSP i nezavisnih vijećnika koji sada ima pet vijećnika.  
 

 Zapisnik sa 19. sjednice održane elektroničkim putem 30. travnja 2019. godine 

prihvaćen je većinom glasova (23 za, ništa protiv). 
 

 Zatim je uslijedilo utvrđivanje dnevnog reda. 
 

 Vijećnik Milan Brigljević predložio je da se s dnevnog reda skine točka: Prijedlog 

Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju kapitalnih projekata.  
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 Predsjednica Ivanka Roksandić dala je na glasovanje prijedlog da se s dnevnog reda 

skine točka: Prijedlog Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju 

kapitalnih projekata. 
 

Prijedlog da se s dnevnog reda skine točka: Prijedlog Odluke o zaduživanju Sisačko-

moslavačke županije za realizaciju kapitalnih projekata nije prihvaćen većinom glasova (4 za, 

23 protiv).  
 

Nakon toga većinom glasova (23 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 2020. 

godinu, 

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

          moslavačke županije za 2020. godinu, 

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

          moslavačke županije za 2020. godinu, 

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

          moslavačke županije za 2020. godinu, 

       - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  

          Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

       Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

  2. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za 2020. godinu, 

       Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

  3. Prijedlog Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju 

kapitalnih projekata, 

       Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

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

refinanciranje dugoročnog kredita, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

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

izmjenu dijela uvjeta dugoročnog zaduživanja, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

  6. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Sisačko-

moslavačke županije 2017.-2020., 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

  7. Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Sisačko-moslavačke županije, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

  8. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana zdravstvene zaštite Sisačko-

moslavačke županije, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

  9. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja socijalnih usluga 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027., 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  
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10. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak 

za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2019. godinu, 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

11. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe 

Petrinja za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2019. godinu, 

       Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

12. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2019. 

godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 

Doma za starije osobe Glina za 2019. godinu, 

       Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

13. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe 

Petrinja za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2019. godinu. 

      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  
 

Nakon toga vijećnici su imali AKTUALNI SAT. 
 

Vijećnik Mijo Latin upitao je župana Ivu Žinića da li je upoznat sa situacijom u Gradu 

Glina gdje je načelnik Stožera civilne zaštite Grada Gline 10. srpnja 2020. godine donio 

Odluku o zatvaranju Gradske tržnice čime je počinjena šteta malim obiteljskim 

poljoprivrednim gospodarstvima, te da li je dobio prijavu vezano za korona party. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je Stožer civilne zaštite Grada Gline, poštujući 

određene epidemiološke mjere i preporuke Nacionalnog stožera i Zavoda za javno zdravstvo, 

odlučio privremeno zatvoriti tržnicu obzirom da mjesto gdje se odvijala prodaja 

poljoprivrednih proizvoda nije imala uvjete za rad u novonastaloj situaciji. Na upit da li je 

dobio prijavu za korona party odgovorio je da nije dobio prijavu jer se nije radilo o prekršaju, 

već se radilo o događaju na obiteljskom imanju. 
 

Ravnatelj Inoslav Brkić dodao je da je u svrhu sprječavanja širenja zaraze donijeta 

Odluka o zatvaranju tržnice u Glini koja je privremenog karaktera, a otvorit će se nakon 

modernizacije ili poboljšanjem prilika. 
 

Vijećnik Stjepan Markanović upitao je kakva je trenutačna situacija vezano za 

koronavirus, te s kojom opremom raspolaže Stožer civilne zaštite, koji su izvori i problemi 

kod nabave opreme i distribucije do konačnih korisnika i koji su to korisnici kojima se 

osiguravaju uvjeti u borbi protiv koronavirusa. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da vezano uz koronavirus na području Sisačko-

moslavačke županije nitko nije bio na respiratoru i da ni u jednom domu umirovljenika nije 

bilo osoba pozitivnih na koronavirus, te da je u odnosu na broj stanovnika vrlo mali broj 

zaraženih osoba. Istaknuo je da su u Županiji trenutno registrirana 43 pacijenta od čega 6 

pacijenata nisu stanovnici Sisačko-moslavačke županije, a od 30 aktivnih pacijenata 3 su s 

područja Grada Petrinje, 6 s područja Grada Siska, 16 s područja Grada Kutine, 2 s područja 

Grada Novske i po 1 s područja općina Martinske Vesi i Sunje, te Grada Popovače, te da je u 

samoizolaciji 278 osoba. Na upit o zaštitnoj  opremi odgovorio je da su dobili 127.000 

kirurških maski, 85.000 rukavica što je za sada dovoljan broj, te da je Stožer podijelio opremu 

bolnicama, domovima zdravlja, domovima umirovljenika i ostalim institucijama koje se bave 

zdravstvenom zaštitom. 
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Vijećnik Petar Ćosić upitao je kada će se objediniti tri sadašnja Doma zdravlja u 

jedinstveni Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da sadašnji ustroj od tri doma zdravlja na području 

Sisačko-moslavačke županije, koja je teritorijalno rasprostranjena, daje stanovništvu najbolju 

mogućnost primarne zdravstvene zaštite. 
 

Vijećnik Ivan Nekvapil upitao je da li Županija, u slučaju povećanja broja zaraženih 

od koronavirusa na jesen, ima kapaciteta za primiti oboljele, te u kojoj je fazi izgradnja 

Obrtničke škole i otvaranje đačkog doma. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je, u slučaju da na jesen dođe do povećanja broja 

zaraženih, u Lječilištu Topusko osiguran prostor, a Zavod za javno zdravstvo ima PCR uređaj 

za testiranje na Covid19. Na upit o završetku izgradnje Obrtničke škole u Sisku odgovorio je 

da je izgradnja škole završena, te je u tijeku tehnički pregled i opremanje škole. Na upit o 

projektu učeničkog doma odgovorio je da kad se preseli Obrtnička škola u novoizgrađenu, 

stječu se uvjeti za projekt učeničkog doma sa 74 mjesta za smještaj djece koja moraju putovati 

iz udaljenih mjesta. 
 

Vijećnik Milan Brigljević upitao je kolika su trenutno dugovanja Sisačko-moslavačke 

županije i Opće bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ i drugih subjekata u vlasništvu Županije, te na koji 

način će se financijski sanirati dugovi Županije. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da su ukupna dugovanja odnosno dospjele obveze 

Županije prema dobavljačima i izvođačima radova u iznosu od 23 milijuna kuna, a od 

ukupnog minusa od početka godine u iznosu od 53 milijuna kuna ostalo je 36 milijuna kuna, 

te 50 milijuna kredita za Osnovnu školu u Popovači i ginekologiju u sisačkoj bolnici. Iznio je 

također da je račun likvidan i uredno se plaćaju dospjele obveze prema svim dobavljačima. 
 

Vijećnik Ivica Pernar upitao je da li je novonastala situacija s koronavirusom utjecala 

na energetsku obnovu Neuropsihijatrijske bolnice u Popovači i što je s obnovom ostalih 

objekata na području naše Županije. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je u završnoj fazi obnova 5 zgrada 

Neuropsihijatrijske bolnice „Dr.Ivan Barbot“ u Popovači bespovratnim sredstvima u iznosu 

od 8.320.000,00 kuna, a što se tiče energetske obnove domova zdravlja, odgovorio je da su 

obnovljene zgrade Doma zdravlja Petrinja i Glina, a u Domu zdravlja Sisak obnova je u 

završnoj fazi. Također je istaknuo da je izgradnja središnjeg paviljona u sisačkoj bolnici pri 

kraju, da je montirana većina opreme, instalacija ventilacije, klimatizacije, elektrike, 

vodovoda, kanalizacije i da slijedi završna ovojnica. Što se tiče obnova školskih objekata 

iznio je da se radi na energetskoj obnovi devet školskih objekata. 
 

Vijećnik Dubravko Obadić zatražio je pobliže objašnjenje u vezi otvorenja dnevne 

bolnice za oboljele od demencije u Ravniku, te koliko je cesta u zadnje tri godine obnovljeno i 

koliko je financijskih sredstava uloženo u zadnje tri godine. 
 

Župan Ivo Žinić odgovorio je da je Neuropsihijatrijska bolnica „Dr.Ivan Barbot“ 

otvorila dnevnu bolnicu za dementne stanovnike gdje osobe starije životne dobi imaju 

kvalitetan smještaj, trijažu i medicinsko osoblje. Projekt je pokrenut prije tri godine vlastitim 

sredstvima. Također je iznio da će početkom rujna biti predstavljen projekt Centar za 

palijativu u Petrinji. Na upit o obnovi županijskih cesta odgovorio je da je zahvaljujući 

suradnji s većinom jedinica lokalne samouprave po modelu 50%-50% obnovljeno preko 200 

km županijskih cesta, te da se do kraja godine planira obnoviti još dodatnih 60 km na taj 

način. 
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Aktualni sat završio je u 11,15 sati. 
 

Predsjednica Ivanka Roksandić odredila je stanku od 15 minuta. 
 

 

TOČKA 1. 
  

Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu, 

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

  moslavačke županije za 2020. godinu, 

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

   moslavačke županije za 2020. godinu, 

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

   moslavačke županije za 2020. godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi  

   Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu 
  

            Privremena pročelnica Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da je osnovni 

razlog zbog kojeg se pristupilo izradi Izmjena i dopuna Proračuna za 2020. godinu zaduženje 

od 80 milijuna kuna za EU projekte koji se odnose na energetsku obnovu osnovnih i srednjih 

škola, Neuropsihijatrijske bolnice „Dr.Ivan Barbot“ Popovača, radovi na domovima zdravlja, 

te za Regionalni centar kompetentnosti.  
 

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 2020. 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 2020. 
 

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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. godinu. 
 

Nakon toga su, bez rasprave, većinom glasova (23 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijete Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i  

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

               županije za 2020. godinu,  

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

             županije za 2020. godinu, 

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

             županije za 2020. godinu, 

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

             moslavačke županije za 2019. godinu. 
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TOČKA 2. 
 

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za 2020. godinu 
 

 Privremena pročelnica Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da se 

predloženom Odlukom, koja je popratni akt uz Proračun, mijenja članak 16. Odluke koji se 

odnosi na kreditno zaduženje Sisačko-moslavačke županije kojim se povećava ukupni iznos 

duga na kraju proračunske godine. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna 

Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-

moslavačke županije za 2020. godinu. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (23 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeta Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije 

za 2020. godinu. 
 

 

TOČKA 3. 
 

Prijedlog Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju 

kapitalnih projekata 
 

 Privremena pročelnica Marijana Klobučar Bobetko u uvodu je iznijela da će se 

Sisačko-moslavačka županija dugoročno zadužiti kod Privredne banke Zagreb na iznos do 80 

milijuna kuna uz fiksnu kamatnu stopu 1,55% s rokom otplate 7 godina i počekom od 2 

godine za realizaciju kapitalnih projekata. 
 

 Župan Ivo Žinić dodao je da su to sredstva koja se isključivo mogu koristiti za 

kapitalne projekte koji se financiraju iz fondova Europske unije.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije 

za realizaciju kapitalnih projekata. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za 

realizaciju kapitalnih projekata. 
 

U raspravi je sudjelovao vijećnik Ivan Nekvapil. 
 

Nakon toga je većinom glasova (23 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijeta Odluka 

o zaduživanju Sisačko-moslavačke županije za realizaciju kapitalnih projekata. 
 

 

TOČKA 4. 
 

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

refinanciranje dugoročnog kredita 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da se navedenom Odlukom daje 

suglasnost Općoj bolnici „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak da preko OTP banke refinancira dugoročni 

kredit podignut 2008. godine kod Raiffeisen banke za rekonstrukciju zgrade Ginekologije. 

Istaknula je da bi se zbog niže kamatne stope do kraja otplate kredita uštedio iznos od 
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128.032,40 eura, a otplata bi se nastavila iz decentraliziranih sredstava. Također je iznijela da 

je na istu Odluku Županijska skupština dala suglasnost na 17. sjednici održanoj 19. prosinca 

2019. godine, ali obzirom da nije došlo do sklapanja Ugovora o kreditu, potrebno je donijeti 

novu Odluku o davanju suglasnosti. 
 

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 (23 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

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

refinanciranje dugoročnog kredita. 

 

TOČKA 5. 
 

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

izmjenu dijela uvjeta dugoročnog zaduživanja 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da je zbog pomaka terminskog 

plana vezano uz izvođače radova na projektu izgradnje i opremanja Središnjeg paviljona Opće 

bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak, potrebno dati suglasnost za produljenje roka korištenja 

sredstava kredita. 
 

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 izmjenu dijela uvjeta dugoročnog zaduživanja. 
 

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 izmjenu dijela uvjeta dugoročnog zaduživanja. 
 

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 

izmjenu dijela uvjeta dugoročnog zaduživanja. 
 

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 

izmjenu dijela uvjeta dugoročnog zaduživanja. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (22 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

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

dijela uvjeta dugoročnog zaduživanja. 
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TOČKA 6. 
 

Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Sisačko-

moslavačke županije 2017.-2020. 
 

 Privremeni pročelnik Marijan Belošević u uvodu je iznio da je Ministarstvo 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije zbog novonastale situacije vezane za korona 

krizu koja je odgodila donošenje Nacionalne razvojne strategije uputilo prijedlog produljenja 

važenja postojećih županijskih razvojnih strategija za još godinu dana.  
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne 

strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. 
 

Predsjednik Odbora za gospodarski razvoj Mijo Šepak iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Sisačko-

moslavačke županije 2017.-2020. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (23 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeta Odluka o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Sisačko-

moslavačke županije 2017.-2020.  

 

 

TOČKA 7. 
 

Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne 

zaštite Sisačko-moslavačke županije 
 

Pročelnica Blanka Bobetko Majstorović u uvodu je iznijela da se na temelju Procjene 

rizika od velikih nesreća na području Sisačko-moslavačke županije određuju pravne osobe od 

interesa za sustav civilne zaštite koje bi mogle sudjelovati u radu Stožera civilne zaštite. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za 

sustav civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (23 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) 

donijeta Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite 

Sisačko-moslavačke županije. 

 

TOČKA 8. 
 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana zdravstvene zaštite 

Sisačko-moslavačke županije 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da su temeljem novog Zakona o 

zdravstvenoj zaštiti jedinice područne (regionalne) samouprave dužne donijeti Plan 

zdravstvene zaštite. Napomenula je da se za izradu Plana i obavljanje svih potrebnih poslova 

vezanih uz izradu Plana zadužuje Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke 

županije uz suradnju s nadležnim upravnim odjelom i Savjetom za zdravlje. 
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Predsjednica Odbora za Statut, Poslovnik i propise Ivanka Roksandić iznijela je 

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana 

zdravstvene zaštite Sisačko-moslavačke županije. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana zdravstvene zaštite Sisačko-

moslavačke županije. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (23 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o pokretanju postupka izrade Plana zdravstvene zaštite Sisačko-

moslavačke županije. 

 

 

TOČKA 9. 
 

Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja socijalnih usluga 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027. 
 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da postojeći Plan razvoja 

socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije važi do kraja 2020. godine, tako da je 

potrebno izraditi novi Plan za što se zadužuje Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-

moslavačke županije uz suradnju s nadležnim upravnim odjelom i Savjetom za socijalnu skrb. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja 

socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Prijedlog Odluke o pokretanju postupka izrade Plana razvoja socijalnih usluga 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027. 
 

Nakon toga je, bez rasprave, većinom glasova (23 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) 

donijeta je Odluka o pokretanju postupka izrade Plana razvoja socijalnih usluga 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2021.-2027. 

 

 

Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić predložila je i dala na glasovanje 

prijedlog da se objedini uvodno izlaganje i rasprava za točke 10. do 13. dnevnog reda koje se 

odnose na Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2019. godinu: Doma za starije i nemoćne 

osobe Sisak, Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, Doma za starije osobe Glina i Doma za 

psihički bolesne odrasle osobe Petrinja. 
 

 

 

Prijedlog da se objedini uvodno izlaganje i rasprava za točke 10. do 13. dnevnog reda 

koje se odnose na Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2019. godinu: Doma za starije i 

nemoćne osobe Sisak, Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, Doma za starije osobe Glina i 

Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja prihvaćen je većinom glasova (23 za, ništa 

protiv, ništa suzdržanih).    
 

 

 

 Privremena pročelnica Nataša Acs u uvodu je iznijela da je Županija vlasnik četiri 

doma socijalne skrbi: Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Doma za starije i nemoćne 

osobe Petrinja, Doma za starije osobe Glina i Doma za psihički bolesne odrasle osobe 

Petrinja, te da je iz decentraliziranih sredstava u prošloj godini doznačen iznos od 8,8 milijuna 

kuna za Dom za starije i nemoćne osobe Sisak i Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja jer  
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su u sustavu decentraliziranih sredstava, a ostala dva doma nisu. Također je iznijela da su, što 

se tiče popunjenosti kapaciteta domova svi bili u potpunosti popunjeni osim Doma za starije 

osobe Glina gdje je popunjenost 89%, te da su se Dom za starije osobe Sisak, Dom za starije 

osobe Petrinja i Dom za starije osobe Glina prijavili na natječaj za unapređivanje 

infrastrukture za pružanje socijalnih usluga, a Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja 

na natječaj Ministarstva hrvatskih branitelja za izgradnju dizala i evakuacijskih stuba za  

osobe sa invaliditetom. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2019. godinu – 

Prijedloge Zaključaka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 

2019. godinu: Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Doma za starije i nemoćne osobe 

Petrinja, Doma za starije osobe Glina i Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja. 
 

Predsjednik Odbora za financije i proračun Stjepan Markanović iznio je pozitivno 

mišljenje Odbora na Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2019. godinu – Prijedloge 

Zaključaka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2019. godinu: 

Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, Doma za 

starije osobe Glina i Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja. 
 

Predsjednik Odbora za društvene djelatnosti Josip Takač iznio je pozitivno mišljenje 

Odbora na Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2019. godinu – Prijedloge Zaključaka 

o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2019. godinu: Doma za 

starije i nemoćne osobe Sisak, Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, Doma za starije osobe 

Glina i Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja. 
 

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

pozitivno mišljenje Odbora na Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2019. godinu – 

Prijedloge Zaključaka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju za 

2019. godinu: Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, Doma za starije i nemoćne osobe 

Petrinja, Doma za starije osobe Glina i Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja. 
 

U raspravi su sudjelovali vijećnici Emil Franjević, Ivan Nekvapil i Josip Takač. 
 

Nakon toga se pristupilo glasovanju po točkama dnevnog reda. 

 

TOČKA 10. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak 

za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za 2019. godinu 
 

Većinom glasova (23 za, ništa protiv, ništa suzdržanih) donijet je Zaključak o 

primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i 

nemoćne osobe Sisak za 2019. godinu. 
 

TOČKA 11. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe 

Petrinja za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za 2019. godinu 
 

Većinom glasova (23 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijet je Zaključak o 

primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i 

nemoćne osobe Petrinja za 2019. godinu. 
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TOČKA 12. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2019. 

godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom 

poslovanju Doma za starije osobe Glina za 2019. godinu 
 

 

Većinom glasova (23 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijet je Zaključak o 

primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za starije osobe 

Glina za 2019. godinu. 
 

 

TOČKA 13. 
 

Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe 

Petrinja za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu i 

financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2019. 

godinu 
 

Većinom glasova (23 za, ništa protiv i ništa suzdržanih) donijet je Zaključak o 

primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za psihički bolesne 

odrasle osobe Petrinja za 2019. godinu. 

 
 

  Predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić zaključila je sjednicu u 12,30  

sati. 
 
 

 

KLASA: 021-01/17-01/09 

URBROJ: 2176/01-01-20-38 

Sisak, 16. srpnja 2020. 
 
 

ZAPISNIK VODILA:                      PREDSJEDNICA 

                                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

Marijana Jajčinović 

                                                       Ivanka Roksandić, prof. 


