
Z A P I S N I K 
 

s 10. sjednice Odbora za gospodarski razvoj održane 26. studenoga 2018. godine u sjedištu 

Sisačko-moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 36, s početkom u 15:30 sati.   
 

Sjednici su bili prisutni: Mijo Šepak – predsjednik Odbora, Milivoj Tičarić, Miljenko 

Žamarija, Adelina Ivković i Branko Jovičić – članovi Odbora. 
 

Ostali prisutni: Ivanka Roksandić – predsjednica Županijske skupštine, Vesna Krnjaić 

– pročelnica Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove, 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, Natasha Acs – privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu 

skrb i hrvatske branitelje, Darjan Vlahov – pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i 

šport, Mario Posavac – zamjenik ravnatelja Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije i Željko Lončarić– Stručna služba za poslove Skupštine i opće poslove. 
 

Sjednicom je predsjedavao predsjednik Odbora Mijo Šepak koji je predložio, a 

prisutni članovi Odbora jednoglasno prihvatili sljedeći 

 

  

D N E V N I   R E D 

 

1. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije za 

2020. i 2021. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za  

                   2019. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za  

                   2019. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za  

                   2019. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke  

                  županije za 2019. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2019.  

                  godinu, 

    - Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije  

       za 2019. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke  

                  županije za 2019. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

2. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu i Projekcija plana za 2020. i 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o 

davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-         

moslavačke županije  za 2019. godinu i Projekciju plana za 2020. i 2021. godinu, 

     Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

3. II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke  županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na II. 

Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2018. godinu, 

    Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

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

moslavačkoj županiji tijekom 2019. godine, 



      Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

5. Prijedlog Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini, 

                Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

6. Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. 

godine u 2018. godini, 

            7. Razno. 

 

 

Prije prelaska na rad po točkama dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zapisnik s 9. 

sjednice Odbora za gospodarski razvoj. 

  

TOČKA 1. 

 

 Nakon uvodnih obrazloženja: privremene pročelnice Blaženke Karakaš, privremene 

pročelnice Nataše Acs, pročelnika Darjana Vlahova  i rasprave u kojoj su sudjelovali svi 

prisutni, jednoglasno je donijet sljedeći 

  

Z a k l j u č a k  

  

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 

2019. godinu i projekcije za 2020. i 2021. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za  

                   2019. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za  

                   2019. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za  

                   2019. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke  

                  županije za 2019. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2019.  

                  godinu, 

    - Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije  

       za 2019. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke  

                  županije za 2019. godinu. 

 

TOČKA 2. 

 

          Nakon uvodnog obrazloženja Maria Posavca – zamjenika ravnatelja Županijske uprave 

za ceste Sisačko-moslavačke županije i rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donijet je 

sljedeći 

Z a k l j u č a k  

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i Projekciju plana za 2020. i 2021. godinu 

i Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije  za 2019. godinu i Projekciju plana za 2020. i 

2021. godinu. 



TOČKA 3. 

 
 

          Nakon uvodnog obrazloženja Mario Posavca – zamjenika ravnatelja Županijske uprave 

za ceste Sisačko-moslavačke županije i rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donijet je 

sljedeći 
 

Za k l j u č a k 

 
 

          Daje se pozitivno mišljenje na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste Sisačko-moslavačke  županije za 2018. godinu i Prijedlog Zaključka o 

davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. 

 

TOČKA 4. 

 

 Nakon uvodnog obrazloženja privremenog pročelnika Marijana Beloševića i rasprave 

u kojoj su sudjelovali svi prisutni, jednoglasno je donijet sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

  

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Operativnog plana poticanja malog 

gospodarstva i turizma u Sisačko- moslavačkoj županiji tijekom 2019. godine,  

 

TOČKA 5. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja privremenog pročelnika Marijana Beloševića i rasprave 

u kojoj su sudjelovali svi prisutni, jednoglasno je donijet sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

  

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom 

razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. 

godini, 

 

TOČKA 6. 

 

Nakon uvodnog obrazloženja privremenog pročelnika Marijana Beloševića i rasprave 

u kojoj su sudjelovali svi prisutni, jednoglasno je donijet sljedeći 

 

Z a k l j u č a k 

  

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o raspisivanju javnog natječaja za 

dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini, 

 

 

 

 

 

 



 Kako pitanja i prijedloga nije bilo, sjednica je završila u 16:55 sati. 

 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 2176/01-01-18-20 

Sisak, 26. studenoga 2018. 

 

       PREDSJEDNIK ODBORA   

 

        

         mr. Mijo Šepak 

 


