PRIJEDLOG
Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) i članka 85. Poslovnika
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije», broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na ___. sjednici održanoj ___________ 2018. godine, donijela je

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2018. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1.
siječnja do 30. lipnja 2018. godine.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u «Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije».

KLASA:
URBROJ:
Sisak,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Ivanka Roksandić, prof.

REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 022-04/18-01/18
URBROJ: 2176/01-02-18-1
Sisak, 25. rujna 2018.

IZVJEŠĆE
O RADU ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2018. GODINE
I. UVODNI DIO
Sisačko-moslavačka županija u svom samoupravnom djelokrugu, sukladno zakonu,
obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na
obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvitak, promet i
prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih,
zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, te
drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje
Županije izvan područja Grada Siska, Grada Kutine i Grada Petrinje, te ostale poslove
sukladno posebnim zakonima.
Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Sisačko-moslavačke
županije podijeljene su između Županijske skupštine kao predstavničkog tijela i župana kao
izvršnog tijela.
Župan kao izvršno tijelo u okviru samoupravnog djelokruga Sisačko-moslavačke
županije, sukladno zakonu, drugim propisima i Statutu Sisačko-moslavačke županije, između
ostalog:
- zastupa Županiju
- obavlja izvršne poslove u Županiji
- priprema prijedloge općih i drugih akata koje donosi Županijska skupština
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Županijske skupštine
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice područne (regionalne)
samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i
Statutom
- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to ovlaštena propisima,
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-

daje mišljenja o prijedlozima akata koje Županijskoj skupštini podnose drugi
ovlašteni predlagatelji,
- utvrđuje prijedlog proračuna i odluke o izvršavanju proračuna te ih podnosi
Županijskoj skupštini,
- utvrđuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna, te ih
podnosi Županijskoj skupštini,
- predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom,
U odnosu na upravna tijela župan:
- usmjerava djelovanje upravnih tijela Županije u obavljanju poslova iz njihovog
samoupravnog djelokruga, te daje upute za njihov rad,
- nadzire zakonitost rada upravnih tijela i poduzima mjere za osiguranje
učinkovitosti njihova rada,
- donosi pravilnik o unutarnjem redu za upravna tijela Županije i utvrđuje plan
prijema u službu u upravna tijela Županije,
- obavlja i druge poslove utvrđene zakonom i Statutom.
Ovo izvješće nema funkciju niti može zamijeniti izvješća o stanju u pojedinim
područjima i djelatnostima Županije. Tome su namijenjena posebna izvješća čiju pripremu
i podnošenje župan osigurava sukladno zakonu i Statutu.
Polazeći od ovlasti i obveza župana kao izvršnog tijela nastavno se daje izvješće o
radu za razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine.
II. AKTIVNOSTI ŽUPANA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI
Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena je praksa održavanja Kolegija župana na
kojima je razmatrano i donijeto niz zaključaka, uputa i smjernica za rad upravnih tijela u cilju
osiguranja učinkovitosti rada upravnih tijela u izvršavanju poslova iz njihova djelokruga rada.

Normativne aktivnosti
Ova aktivnost izražena je kroz predlaganje općih i drugih akata koje donosi
Županijska skupština kao i akata koje donosi župan.

Akti koje je u izvještajnom razdoblju donijela Županijska skupština na prijedlog
župana:
1. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske
uprave Sisačko-moslavačke u 2017. godini,
2. Odluka o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke
županije,
3. Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
4. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i
zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
5. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu,
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6. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća o radu mrtvozorničke službe u 2017.
godini,
7. Odluka o izmjeni Odluke o utvrđivanju Liste za isplatu donacija za unapređenje
stanja u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije i Liste za isplatu donacija za
plaćanje premije osiguranja lovišta na području Sisačko-moslavačke županije protiv šteta od
divljači u 2017. godini,
8. Zaključak o potpori da se u Petrokemiji d.d. Kutina provedu svi procesi u cilju
nastavka proizvodnje i očuvanja radnih mjesta,
9. Odluka o osnivanju javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke
županije“,
10. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite za 2017. godinu na
području Sisačko-moslavačke županije,
11. Odluka o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Sisačkomoslavačke županije za 2018. godinu s trogodišnjim financijskim učincima,
12. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini,
13. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini,
14. Odluka o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. – 2020. u 2017. godini,
15. Odluka o dopuni Odluke o dodjeli bespovratne financijske pomoći gradovima i
općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na
području Sisačko-moslavačke županije tijekom 2017. godine,
16. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Srednje škole Novska o
prihvaćanju sudske nagodbe između Srednje škole Novska i Grada Novske,
17. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za dugoročno
zaduživanje,
18. Odluka o pokretanju postupka zaštite Zrinske gore,
19. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i
nemoćne osobe Sisak za 2017. godinu,
20. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije i
nemoćne osobe Petrinja za 2017. godinu,
21. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za starije osobe
Glina za 2017. godinu,
22. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju Doma za psihički
bolesne odrasle osobe Petrinja za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2017. godine,
23. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od
zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu,
24. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga i utrošenim sredstvima u 2017. godini.
Osim aktivnosti župana vezanih uz predlaganje navedenih akata u izvještajnom
razdoblju župan je sudjelovao u radu radnih tijela Županijske skupštine i inicirao predlaganje
akata koje donosi Županijska skupština, a na prijedlog pojedinih radnih tijela.
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje župana donijeti slijedeći akti:
1. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Mandatnog povjerenstva,
2. Odluka o razrješenju i izboru predsjednika Odbora za financije i proračun,
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3. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga.
Na prijedlog Odbora za Statut, Poslovnik i propise uz mišljenje župana donijeta je
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama Statuta Sisačko-moslavačke županije.
Na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja kojeg je član župan donijeti su
slijedeći akti:
1. Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Dragutinu
Pasariću za životno djelo,
2. Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi Veri Zaloker za
doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
3. Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Debatnom klubu Gimnazije
Sisak i profesorici Marini Kasa za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
4. Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Lječilištu Topusko za
doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
5. Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Udruženju obrtnika Sisak
za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
6. Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Josipu Kovaču
Đoniju za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije,
7. Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Antunu Pircu za
iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju,
8. Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Luki
Plemenčiću za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju,
9. Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi Ljiljani Slunjski za
iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju.
Akti koje je u izvještajnom razdoblju donio župan:
1. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, očuvanja,
održavanja, korištenja i promicanja zaštićenih područja Sisačko-moslavačke
županije za 2018. godinu,
2. Odluka o osnivanju i imenovanju Radne grupe za provođenje NAPNAV-a i Plana
navodnjavanja za područje Sisačko-moslavačke županije,
3. Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i natječaja za
dodjelu financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za 2018. godinu,
4. Plan prijma u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije za 2018.
godinu,
5. Odluka o davanju suglasnosti za energetsku obnovu zgrada Doma zdravlja Petrinja
na lokaciji Petrinja, R. Lopašića 1a,1b i 1c,
6. Odluka o davanju suglasnosti za energetsku obnovu zgrade Doma zdravlja Petrinja
na lokaciji Glina, R. Vukovarska 41,
7. Odluka o sufinanciranju troškova po osnovi korištenja i tekućeg održavanja za
poslovne prostore na adresi Sisak, Kralja Tomislava 5,
8. Odluka o nastavku sufinanciranja javnog autobusnog linijskog cestovnog prijevoza
putnika na području Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini,
9. Pravilnik o novčanoj pomoći za rođenje trećeg i svakog slijedećeg djeteta,
10. Odluka o davanju suglasnosti za energetsku obnovu zgrade Doma zdravlja Sisak
na lokaciji Sisak, Kralja Tomislava 1,
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11. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun,
financije, javnu nabavu i imovinu Sisačko-moslavačke županije,
12. Odluka o sufinanciranju troškova prijevoza željeznicom redovitih studenata i
učenika srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije
čije je polazište ili odredište na relaciji Banova Jaruga (ne uključivo) -DaruvarVirovitica (ne uključivo),
13. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
14. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
15. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
16. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
17. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
18. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
19. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
20. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
21. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
22. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
23. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
24. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
25. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
26. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
27. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak (prodaja stana u vlasništvu Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak),
28. Odluka o dodjeli na korištenje poslovnog prostora kao nefinancijske podrške
udrugama za provođenje programa i projekata od interesa za opće dobro na adresi
Sisak, Kralja Tomislava 5,
29. Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa na k.č.br. 3594/2, k.o. Kutina,
30. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu s projekcijama
za 2019. i 2020. godinu,
31. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Javne ustanove Zavod za prostorno
uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
32. Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa na k.č.br. 3701, k.o. Kutina,
33. Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne
zdravstvene službe,

6
34. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za postupak ocjene ispunjavanja propisanih
uvjeta Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Sisačkomoslavačke županije za 2018. godinu,
35. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu kontrole namjenskog trošenja
sredstava isplaćenih putem Poziva za predlaganje programa javnih potreba u
kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu,
36. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr.Ivo
Pedišić“ – Sisak (prihvat donacije - tri aparata za hemodijalizu),
37. Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalni
centar za gospodarenje otpadom – Šagulje d.o.o.,
38. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za upravljanje i
raspolaganje nekretninama Sisačko-moslavačke županije,
39. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika
nacionalnih manjina Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini,
40. Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarivanju godišnjeg programa
zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i
financijskom poslovanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima
prirode Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini,
41. Rješenje o razrješenju predsjednice i članice i imenovanju predsjednice i člana
Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak,
42. Odluka o davanju suglasnosti za ustupanje na korištenje poslovnog prostora na
adresi Sisak, Kralja Tomislava 5,
43. Zaključak o prihvaćanju partnerstva na projektu „Mreža socijalnih usluga u
Sisačkoj biskupiji“,
44. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja
(Udruga Most Perna - dodjeljuje se na korištenje prostor ambulante Perna u svrhu
obavljanja djelatnosti ekologije, zaštite kulturne baštine i socijalnih projekata s
osnovnim ciljem razvoja ruralnog područja),
45. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Dvor
(Baptističkoj crkvi „Donji Žirovac“ iz Dvora dodjeljuje se na korištenje prostor
prizemlja zgrade Osnovne škole Donji Žirovac u svrhu obavljanja bogoslužja i
drugih aktivnosti),
46. Odluka o sufinanciranju Programa predškole u djelatnosti predškolskog odgoja u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2018. godinu,
47. Zaključak o prihvaćanju partnerstva na projektu „Caritasov boravak za starije
osobe“,
48. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku školskog odbora Osnovne škole Sunja
(Općini Sunja daruje se nekretnina upisana na k.č.br. 1855/2, zk.ul. 813, k.o.
Sunja, ukupne površine 4999 m2 u svrhu izgradnje novog Dječjeg vrtića),
49. Odluka o osnivanju Zajedničke jedinice za unutarnju reviziju u području zdravstva
Sisačko-moslavačke županije,
50. Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke
županije za 2018. godinu,
51. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela
za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije,
52. Plan upravljanja i raspolaganja imovinom Sisačko-moslavačke županije za 2018.
godinu,
53. Odluka o proglašenju elementarne nepogode 10 – Odron zemljišta za područje
Grada Petrinje,
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54. Odluka o proglašenju elementarne nepogode 04 – Poplava za područje Općine
Lekenik, Općine Jasenovac, Grada Petrinje i Grada Hrvatske Kostajnice,
55. Odluka o proglašenju elementarne nepogode 10 – Odron zemljišta za područje
Općine Dvor i Grada Hrvatske Kostajnice,
56. Odluka o proglašenju elementarne nepogode 04 – Poplava za područje Općine
Dvor,
57. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u Učeničkom domu u
Kutini,
58. Odluka o davanju suglasnosti na IV. Izmjene i dopune Statuta Opće bolnice „Dr.
Ivo Pedišić“ - Sisak,
59. Rješenje kojim se obustavlja postupak povodom zahtjeva Ivana Kovačevića iz
Sunje, Bobovac 35, za izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevine na kčbr.
658/2, k.o. Bobovac,
60. Rješenje kojim se obustavlja postupak povodom zahtjeva Jakova Dorosulića iz
Sunje, Bobovac 41, za izdavanje uvjerenja o vremenu građenja građevine na kčbr.
657/6, k.o. Bobovac,
61. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske
bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača,
62. Odluka o osnivanju prava služnosti radi izgradnje i održavanja sustava odvodnje
Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Buševec – Ogulinec,
63. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje Sisačko-moslavačke
županije u 2018. godini,
64. Provedbeni Plan unapređenja zaštite od požara za područje Sisačko-moslavačke
županije za 2018. godinu,
65. Pravilnik o načinu korištenja službenih vozila,
66. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske
bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača
(odobrava se osnivanje prava služnosti u korist Moslavina d.o.o., Kutina radi
građenja, održavanja i rekonstrukcije kanalizacijskog cjevovoda Aglomeracije
Popovača na nekretninama u vlasništvu Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan
Barbot“ Popovača),
67. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina,
(Udruzi UNUK iz Kutine odobrava se produženje Ugovora o zakupu poslovnog
prostora u Domu zdravlja Kutina),
68. Rješenje o imenovanju predsjednice i člana Upravnog vijeća javne ustanove
„Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“,
69. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini,
70. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne
osobe u 2018. godini,
71. Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja programa
udruga proisteklih iz Domovinskog i II. svjetskog rata u okviru raspoloživih
sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
72. Odluka o visini naknade predsjedniku/ci i članovima/icama Upravnog vijeća javne
ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“,
73. Odluka o donošenju Projekta „Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2018. godinu,
74. Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora po Projektu
„Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2018. godinu,

8
75. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva po Projektu
„Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2018. godinu,
76. Odluka o donošenju Projekta „Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji2018“,
77. Odluka o objavi Javnog poziva po Projektu „Kapitalne pomoći za nove investicije
u proizvodnji - 2018“,
78. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Projekta
„Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji - 2018“,
79. Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja prevencije
ovisnosti u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije
za 2018. godinu,
80. Odluka o donošenju Projekta „Poticanje razvoja i komercijalizacije inovacija u
Sisačko-moslavačkoj županiji“,
81. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog
poziva po Projektu „Poticanje razvoja i komercijalizacije inovacija u Sisačkomoslavačkoj županiji“,
82. Rješenje o razrješenju članova Stručnog povjerenstva za koncesije za obavljanje
javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene djelatnosti,
83. Odluka o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe Sisak,
84. Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa na k.č.br. 1143, k.o. Sisak Stari,
85. Odluka o zabrani spaljivanja smeća, korova, suhe trave i drugih poljoprivrednih i
šumskih otpadaka i ostataka biljaka nakon žetve i berbe te loženje vatre u šumama
i blizini šume,
86. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi planova gospodarenja otpadom
gradova i općina Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini,
87. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole
Dragutina Tadijanovića Petrinja,
88. Odluka o imenovanju predstavnika i zamjenika predstavnika Sisačko-moslavačke
županije u Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku procjenu utjecaja na
okoliš za Program zaštite, uređenja i korištenja rijeke Save i zaobalja od granice s
Republikom Slovenijom do Siska,
89. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
upravna tijela Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,
90. Odluka o davanju suglasnosti na Statut javne ustanove „Regionalni koordinator
Sisačko-moslavačke županije“,
91. Odluka o davanju suglasnosti na Odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja
(darovanje nekretnina Gradu Glini u svrhu obnove i stavljanja objekata u funkciju
s javno-društvenom namjenom),
92. Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja zdravstvene
zaštite u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije za
2018. godinu,
93. Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja civilnih
udruga socijalne skrbi, programa umirovljenika i izvan-institucijske skrbi za stare
za 2018. godinu,
94. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije osobe
Glina o visini cijena usluga,
95. Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa na k.č.br. 4381, 4382/3 i 4382/4, k.o.
Kutina,
96. Plan o dopuni Plana prijma u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije
za 2018. godinu,
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97. Odluka o davanju suglasnosti za rekonstrukciju spomenika poginulim hrvatskim
braniteljima u Domovinskom ratu u naselju Rajić,
98. Odluka kojom se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na
okoliš za III. Izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije,
99. Program dodjele potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na
manifestacijama u 2018. godini,
100.Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Jabukovac,
101.Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za administrativnu
kontrolu potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2018. godini
Sisačko-moslavačke županije,
102.Rješenje o imenovanju članice Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe
Petrinja,
103.Odluka o donošenju Projekta „Razvoj cikloturizma na području Sisačkomoslavačke županije“ u 2018. godini,
104.Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog
poziva po Projektu „Razvoj cikloturizma na području Sisačko-moslavačke
županije“,
105.Odluka o utvrđivanju liste odobrenih zahtjeva s iznosima dodijeljenih subvencija
po Javnom pozivu temeljem Projektu „Poticanje razvoju i komercijalizacije
inovacija u Sisačko-moslavačkoj županiji“.
Pored navedenih akata župan je u izvještajnom razdoblju donio i niz drugih akata
vezanih uz izvršavanje ovlasti i obveza koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Županije.

PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNA NABAVA I IMOVINA

Polazeći od obveza utvrđenih zakonom i Statutom u izvještajnom razdoblju obavljali
su se poslovi koji se odnose na:
1. Poslovi u svezi rada Skupštine
2. Poslovi vezani za izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i
izradu financijskih izvještaja
3. Poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i
predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti
4. Javna nabava – ulaganje u građevinske objekte i uredsko opremanje
administracije
5. Imovinsko-pravni poslovi
1. Izvršenje poslova u svezi rada Skupštine
Izrađeni su sljedeći prijedlozi akata:
- Godišnji obračun Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu
- Izmjene i dopune Plana nabave Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu.
2. Izvršenje poslova vezanih uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke
županije i izradu financijskih izvještaja
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Poslovi vezani uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije su stalni i
obuhvaćali su:
- dnevno izvršavanje proračunskih izdataka u skladu sa zakonom, propisima i
likvidnim mogućnostima Proračuna, odnosno dnevni ispis i kontrola virmanskih naloga i
naloga za izvršenje
- dnevno knjiženje prihoda i izdataka Proračuna Sisačko-moslavačke županije
sukladno zakonskim propisima, te dnevno vođenje knjige ulaznih računa, knjige izlaznih
računa, knjige blagajne, knjige kapitalne imovine i knjige javnog duga
- mjesečni obračun plaća za zaposlene u upravnim tijelima, kao i naknada za rad u
radnim tijelima i Skupštini Sisačko-moslavačke županije, JOPPD obrazac, obrazac MPP-1 za
HZMO, M4-Tablica 1/10 za HZMO i RAD-1 godišnji
-poslovi lokalne riznice.
Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje. Financijski
izvještaji proračuna i proračunskih korisnika jesu izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama
u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka i izdataka
odnosno novčanih tijekova.
Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblja u tijeku godine i za proračunsku godinu
i dostavljaju se Državnom uredu za reviziju i FINA-i. Temeljem navedenog izrađeni su
slijedeći izvještaji:
-

Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine
- Bilanca
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i
obveza
- Izvještaj o obvezama
- Bilješke uz financijske izvještaje

-

Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.-31.12.2017. godine

Konsolidirani financijski izvještaji u kojem se konsolidira Proračun Sisačkomoslavačke županije i financijski izvještaji proračunskih korisnika koji obavljaju poslove u
sklopu decentraliziranih funkcija u području osnovnog i srednjeg školstva, zdravstva i
socijalne skrbi i ostalih proračunskih korisnika.
Konsolidirani financijski izvještaji obuhvaćaju slijedeće izvještaje:
- Bilanca
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
- Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji
- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza
- Izvještaj o obvezama
- Bilješke uz financijske izvještaje
-

Kvartalni financijski izvještaji za 2018.
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima
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- Izvještaj o obvezama
- Bilješke uz financijske izvještaje
-

Izvještaji o zaduženju (jamstvu) suglasnosti za Sisačko-moslavačku županiju
u 2018. godini (tromjesečno)

-

Izvještaj o sklopljenim ugovorima o nabavi u 2018. godini

-

Izvještaj o izvršenju Plana nabave Sisačko-moslavačke županije

3. Poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i predaju
Izjave o fiskalnoj odgovornosti
- Surađivalo se sa Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske
kontrole
- Sukladno Zakonu o fiskalnoj odgovornosti („NN 139/10, 19/14“) i Uredbi
o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o
primjeni fiskalnih pravila („NN 78/11, 106/12, 130/13, 19/15 i 119/15“)
predana je Izjava o fiskalnoj odgovornosti za 2017. godinu Ministarstvu
financija.
4. Poslovi vezani uz javnu nabavu – ulaganje u građevinske objekte i uredsko
opremanje administracije
Poslovi vezani uz javnu nabavu odnose se na provođenje postupaka javne i jednostavne
nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač i to:
- Prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada i predlaganje plana nabave Županije te
njegove izmjene i dopune
- Provođenje postupaka javne i jednostavne nabave
- Nabava materijala i opreme za potrebe upravnih tijela Županije
- Investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije
- Vođenje evidencije javne nabave i evidencije o sklopljenim ugovorima u
Elektroničkom oglasniku javne nabave
- Vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Županije.
U izvještajnom razdoblju provedeni su slijedeći postupci nabave:
- priprema i provedba postupaka jednostavne nabave (priprema odluka o početku
postupka, izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, koordiniranje sastanaka
stručnih povjerenstava za nabavu i izrada zapisnika, priprema poziva za dostavu
ponuda i pripadajuće dokumentacije, pregled i ocjena ponuda, priprema obavijesti o
odabiru najpovoljnije ponude) za predmete nabave:
- Informatička oprema u okviru projekta „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene
zaštite na području Sisačko-moslavačke županije“ (postupak započet u 2017.)
- Usluga upravljanja i administracija projekata energetske obnove škola (postupak
započet u 2017.)
- Usluga promidžbe i vidljivosti projekata energetske obnove škola (postupak započet u
2017.)
- Toneri
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-

-

-

Fotokopirni papir
Ostale uredske potrepštine
Napitci, sokovi, piće i voda za potrebe čajne kuhinje
Potrošni materijal za održavanje čistoće
Auto gume – nabava, montaža i optika
Usluga održavanja i popravka službenih vozila
Usluga pranja službenih vozila
Osobno vozilo putem operativnog leasinga
Osiguranje službenih vozila
Osiguranje osoba
Osobni automobili
Izrada koncepta za integraciju digitalnog informacijskog sustava o industrijskoj baštini
Izrada Strategije jednakih mogućnosti za poduzetnički inkubator PISMO Novska
Upravljanje Projektom Izrada Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke
županije
Izrada Plana procjene zaštite od požara Sisačko-moslavačke županije
Izrada Plana i procjene ugroženosti te vanjskih planova zaštite i spašavanja
Vođenje projekta Zajedno na obrok
Osiguranje škola od odgovornosti
Izobrazba u području javne nabave
Ugradnja rampe za parkiralište i videonadzora u dvorištu zgrade u S. i A. Radića 36 u
Sisku
Makerbuino set za nastavu
Teretno vozilo
Grafička priprema, izrada i postavljanje info ploča za potrebe projekta „Razminiranje
poljoprivrednog zemljišta na području Sisačko-moslavačke županije“
Izmjena staklenih cigli na zgradi Sisačko-moslavačke županije u Rimskoj ulici 28 u
Sisku
Tableti za potrebe Županijske skupštine
priprema i provedba postupaka javne nabave (priprema odluke o imenovanju stručnog
povjerenstva za javnu nabavu, koordiniranje sastanaka stručnih povjerenstava za javnu
nabavu, priprema izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, izrada
dokumentacije o nabavi i pripadajuće dokumentacije, provedba postupaka prethodnog
savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima, vođenje postupaka javnih
otvaranja ponuda, pregled i ocjena ponuda te priprema zapisnika, priprema odluke o
odabiru najpovoljnije ponude, administracija postupka nabave u Elektroničkom
oglasniku javne nabave RH) za predmete nabave:
Dentalna oprema u okviru projekta „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene
zaštite“ (postupak započet u 2017.)
Izrada Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije i izrada
Strateške procjene utjecaja Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke
županije na okoliš
Dijagnostičko-terapijski uređaji (po grupama)
Oprema za opremanje ambulanti (po grupama)
Izrada projektne dokumentacije i dodatna dokumentacija – Projekt Baština Zrinskih
budućnost Banovine
Energetska obnova – projekti energetske obnove sedam osnovnih škola (po grupama)
Stručni nadzor – projekti energetske obnove sedam osnovnih škola (po grupama)
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-

Projektna dokumentacija za Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko –
moslavačke županije
Dogradnja blagovaonice, kuhinje i pomoćnih prostorija u I. OŠ Petrinja u Petrinji
Promjena stolarije na zgradi Gimnazije Sisak
Usluga razminiranja poljoprivrednog i ostalog zemljišta na području Sisačkomoslavačke županije; Sunja i Dvor
Usluga razminiranja poljoprivrednog i ostalog zemljišta na području Sisačkomoslavačke županije; Sisak i Jasenovac

5. Imovinsko-pravni poslovi
Imovinsko-pravni poslovi se odnose na utvrđivanje vlasničko - pravnih odnosa
i uknjižbu istih, vođenje evidencija nekretnina u vlasništvu Županije te izradu prijedloga
mjera upravljanja nekretninama u vlasništvu Županije i to:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Ministarstvo državne imovine prema zahtjevu Sisačko-moslavačke županije donijelo
je Odluku o darovanju bivše vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku, u svrhu osnivanja
visokoobrazovne ustanove; pripremljen prijedlog Ugovora o darovanju i proslijeđen
Općinskom državnom odvjetništvu u Sisku na izdavanje mišljenja/suglasnosti,
sa Ministarstvom državne imovine potpisan Ugovor o davanju na korištenje
nekretnnine u Petrinji, Turkulinova 9, u svrhu provedbe projekta „Community
{R}evolution“, s ciljem razvoja socijalne infrastrukture i promicanja socijalnog
poduzetništva, volonterstva, borbe protiv siromaštva te drugih mjera usmjerenih na
povećanje razine stručnosti i zapošljavanja nezaposlenih osoba,
upućen zahtjev Ministarstvu državne imovine za zamjenu nekretnina između RH,
Sisačko-moslavačke županije i Školske knjige d.d., a vezano za nekretninu u
Lađarskoj ulici koja graniči sa k.č. na kojoj se nalazi bivša vojarna,
provedene završne radnje za kupnju zemljišta u Lađarskoj ulici u Sisku koja graniče sa
zemljištem gdje se nalazi bivša vojarna,
zatražena suglasnost Ministarstva državne imovine za prijenos vlasništva na
nekretninama na kojima se nalazi Dom za starije osobe Glina,
nakon provedene rekonstrukcije kupljenog prostora u Petrinji, Matije Gupca 31 i
izvršene primopredaje donijeta Odluka o davanju na korištenje nekretnine
Interpretacijskom centru baštine Banovine,
pripremljeni prijedlozi za osiguranje dokaza o vrijednosti i stanju nekretnina za zahvat
u prostoru vezano za projekt navodnjavanja Velike Ludine u dijelu postupka
izvlaštenja i otkupa nekretnina od sadašnjih vlasnika,
prikupljeni podaci za izradu Registra nekretnina koje su u vlasništvu ustanova kojima
je osnivač Sisačko-moslavačka županija ili ih ustanove koriste ili na bilo koji drugi
način njima upravljaju,
proveden javni natječaj za korištenje prostora na adresi u Sisku, Tomislavova 5, te
potpisani Ugovori o korištenju prostora sa braniteljskim udrugama; Odlukom župana
regulirano sufinanciranje režijskih troškova između Sisačko-moslavačke županije i
Ministarstva hrvatskih branitelja RH,
upućeni zahtjevi za refundaciju režijskih troškova za prvih šest mjeseci 2018. godinu
prema Ministarstvu hrvatskih branitelja RH za prostor u Tomislavovoj ulici u Sisku;
sredstva uredno uplaćivana na račun Sisačko-moslavačke županije,
stalni kontakti sa djelatnicima Ministarstvo državne imovine vezano za podnijete
zahtjeve,
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stalni kontakti sa djelatnicama ustanova kojima je Sisačko-moslavačka županija
osnivač i pružanje stručne pomoći u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa,
priprema sjednica Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje nekretninama u
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije,
rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela
gradova i općina iz područja poreznih prihoda,
ostali tekući poslovi vezani za imovinsko-pravne odnose.

GOSPODARSTVO, REGIONALNI RAZVOJ I FONDOVI EUROPSKE UNIJE
Tijekom izvještajnog razdoblja realizacijom poticajnih mjera iz Operativnog plana poticanja
malog gospodarstva, turizma i energetske učinkovitosti u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2018. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 28/17) Sisačkomoslavačka županija je provodila aktivnosti utvrđene važećom Županijskom razvojnom
strategijom Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. u ostvarenju glavnih strateških ciljeva:
- C1. gospodarski rast i zapošljavanje i
- C3. razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života
Osnovna zadaća je operativna provedba poticajnih mjera usmjerenih na stvaranje što
povoljnijeg okruženja za razvoj obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva i turizma na ovom
području, razvoj investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje, razvoj prometne
i komunalne infrastrukture te uspostava sustava poboljšanja energetske učinkovitosti u
objektima koji su u vlasništvu Županije i njezinih ustanova, te poticanje energetske
učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
Osnovni ciljevi provedbe spomenutih poticajnih mjera su:
- poticanje novih investicija iz međunarodnih i domaćih izvora u ključnim sektorima
(industrija, energetika, turizam) kako bi se pokrenuo ponovni gospodarski rast cjelokupnog
županijskog gospodarstva s posebnim naglaskom na smanjenje velikog broja nezaposlenih
osoba
- izrada i provedba razvojnih projekata i sudjelovanje u natječajima za dodjelu sredstava iz
fondova Europske unije, te ostalih međunarodnih izvora financiranja
- ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu
- ušteda energije i smanjenje emisije štetnih plinova u atmosferu
- povećanje broja korisnika energije iz obnovljivih izvora
- podizanje svijesti o zaštiti okoliša
Također se obavljaju upravni poslovi rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku iz
područja linijskog i posebnog linijskog prijevoza putnika u javnom cestovnom prijevozu,
provođenje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama izjavljenim na upravne akte
jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva, upravni sporovi pred
Upravnim sudom RH i ostali poslovi vezani za vođenje upravnih postupaka iz područja
komunalnog gospodarstva.
Tijek provedbe aktivnosti iz prethodno spomenutog Operativnog plana, odnosno provedbe
Programa te obavljanja ostalih poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo,
regionalni razvoj i fondove Europske unije u izvještajnom razdoblju od 1.1.2018-30.6.2018.
godine je slijedeći:

Program 1001 Razvoj malog gospodarstva
Programom se razvijaju povoljniji uvjeti za ulaganje u razvoj malog gospodarstva u SMŽ
kroz stvaranje povoljne poduzetničke klime, poticanje razvoja i komercijalizacija inovacija
stvaranje novih radnih mjesta, očuvanje tradicijskih i umjetničkih obrta, poticanje kreiranja
novih proizvoda obrtničkih radionica, jačanje marketinškog pristupa u upravljanju tvrtkama i
promidžbi vlastitih proizvoda i usluga na gospodarskim manifestacijama.
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Aktivnost A00001 Poticanje proizvodnih djelatnosti
1. Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji
2. Cilj projekta je sufinanciranjem kapitalne pomoći stvaranje novih obrta i mikro
trgovačkih društava te opstojnost postojećih koji djeluju na području Sisačkomoslavačke županije, a bave se proizvodnom djelatnošću
Temeljem provedenog Javnog poziva za provedbu projekta „Kapitalne pomoći za nove
investicije u proizvodnji“ u 2018. godini župan je donio Odluku kojom je 16 obrta i mikro
trgovačkih društava ostvarilo pravo na bespovratnu potporu u ukupnom iznosu od
199.059,36 kuna.
Slijedom navedene Odluke bespovratna financijska sredstva će biti isplaćena iz Proračuna
Sisačko-moslavačke županije u drugom dijelu 2018. godine.
Aktivnost A00002 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima
1. Subvencije kamata na poduzetničke kredite
Sisačko-moslavačka županija kao nositelj Projekta „Poduzetnički krediti – 2018“ je tijekom
ovog izvještajnog razdoblja 2018. godine provela temeljem provedenog odabira banaka koje
će sudjelovati u spomenutom Projektu putem javnog natječaja i poziva svim jedinicama
lokalne samouprave na partnerstvo ostvarila suradnju sa 8 poslovnih banaka i 13 Gradova i
Općina s područja Sisačko-moslavačke županije na projektu.
Provedbom spomenutog projekta omogućeno je učinkovitije poslovanje poduzetnika,
očuvanje radnih mjesta te otvaranje novih radnih mjesta, povoljna kamata na kredit uz
subvenciju kamata za krajnjeg korisnika od 1-2% od strane SMŽ i 1-2% od strane Gradova i
Općina koji sudjeluju kao partneri u Projektu. Također je omogućeno je malim i srednjim
poduzetnicima, obrtnicima i dr. te poduzetnicima početnicima i poduzetnicima u razvoju brži i
kvalitetniji pristup financijskim sredstvima za realizaciju svojih poslovnih planova na području
Sisačko – moslavačke županije.
Temeljem objavljenog natječaja za dodjelu kredita u izvještajnom razdoblju 2018.
realizirana su 3 zahtjeva u iznosu od 685.687,14 kn čime se planira novo zapošljavanje 10
radnika.
Od ukupnog iznos planiranih sredstava za subvenciju kamata na poduzetničke kredite
3.403.000,00 kn koji se odnosi na sve obveze iz realiziranih kreditnih linija tijekom
prethodnih godina te za subvenciju kamata na preostali kreditni fond koji će biti planiran za
provedbu kreditne linije Poduzetnički krediti – 2018 u izvještajnom razdoblju je utrošeno
1.079.017,66 kn (31%).
3. Subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima – 2018
Cilj projekta je doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji baštine posebne zanatske
vještine i umijeće oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture, umjetničkih obrta koji se
odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti koji imaju sjedište i djeluju na
području Sisačko-moslavačke županije.
Temeljem provedenog Javnog poziva za provedbu projekta „Tradicijski i umjetnički obrti –
2018“ župan je donio Odluku o utvrđivanju liste obrtnika sa iznosima dodijeljenih subvencija
za ukupno 23 obrtnika u ukupnom iznosu 214.958,00 kn.
Slijedom navedene Odluke obrtnicima će biti isplaćena bespovratna financijska sredstva iz
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu u drugom izvještajnom razdoblju.
4. Subvencije za poticanje inovacija u proizvodnji
Županijskom razvojnom strategijom Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. utvrđeno je
da je cilj provedbe Mjere 1.3. Poticanje industrije temeljene na inovacijama i suvremenim
tehnologijama jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija proizvodnog i uslužnog
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sektora, poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem razvijanja
uspješnosti istraživanja i inovacija i povećanja ulaganja u inovacije poduzetnika. što bi
rezultiralo učinkovitijem poslovanju poduzetnika uključenih u pojedine projekte te očuvanje
postojećih radnih mjesta kao i otvaranje novih radnih mjesta.
Temeljem provedenog Javnog poziva za provedbu projekta „Poticanje razvoja i
komercijalizacije inovacija u Sisačko-moslavačkoj županiji“ župan je donio Odluku kojom su
pravo na bespovratnu potporu ostvarila dva trgovačka društva za razvoj svojih inovacija u
ukupnom iznosu od 80.000,00 kn.
Slijedom navedene Odluke korisnicima će biti isplaćena bespovratna financijska sredstva iz
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu u drugom izvještajnom razdoblju.
Aktivnost A00003 Manifestacije I promocije
1. Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na manifestacijama
Cilj dodjele spomenutih tekućih donacije je stvaranje i jačanje marketinškog pristupa
upravljanja tvrtkama i promocijom djelatnosti i usluga.
U razdoblju 1.1.-30.6.2018. godine utrošeno je od planiranih 50.000,00 kn iznos od
35.275,00 kn (70,55%) u svrhu nastupa gospodarstvenika s područja Sisačko-moslavačke
županije VIROEXPO 2018. u Virovitici.
Aktivnost A00004 Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva
2. Sufinanciranje obrazovanja za potrebe obrtništva
Planirana sredstva u iznosu od 50.000,00 kn u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za
2018. godinu za dodjelu bespovratnih sredstava temeljem Sporazuma o sufinanciranju
promocije, organiziranja i sudjelovanja u obrazovanju za majstorske ispite i stručnu
osposobljenost za potrebe obrtništva i poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj županiji koji je
sklopljen između OK SMŽ i Županije isplaćena su u tijeku ovog izvještajnog razdoblja 2018.
godine.
Aktivnost A00005 Razvoj poduzetničke infrastrukture
1. Sufinanciranje projekta PISMO Novska
Nositelj projekta „Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj
županiji osnivanjem Poduzetničkog inkubatora PISMO – Novska“ je Razvojna agencija
SIMORA, a Sisačko-moslavačka županija i Razvojna agencija Zagreb – TPZ d.o.o.su
projektni partneri.
Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poslovne
infrastrukture“ (ref. Broj: KK.03.1.2.01), financiranog sredstvima Europskog fonda za
regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.2020.“(OPKK).
Vrijednost projekta: 24.973.058,02 kn
Poduzetnička infrastruktura koja će u 26 funkcionalno-prostornih jedinica sadržavati svu
potrebnu opremu poput CNC stroja, 3D printera, glazbenog i filmskog studija te uz sav
potreban software omogućit će povećanje poduzetničke aktivnosti. Poduzetnički inkubator
utjecat će na stvaranje kvalitetnog poduzetničkog okruženja stvarajući prostor, pružajući
usluge i mogućnost korištenja opreme kako bi poduzetnicima bilo lakše i dostupnije raditi na
razvoju svog poslovanja. Razvojem poslovanja i stvaranjem novih proizvoda i usluga stvorit
će se uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta, što u SMŽ, kao županiji s velikom stopom
nezaposlenosti, predstavlja potrebu i nužnost.
U izvještajnom razdoblju su provedene slijedeće aktivnosti:
- Izrađena je strategije jednakih mogućnosti za poduzetnički inkubator PISMO Novska“
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Održana je edukacija zaposlenika za prevoditelje za gluho slijepe osobe za
poduzetnički inkubator PISMO Novska“
- Izrađeno je kreativno i idejno rješenje projekta i oglašavanje projekta
Od ukupno planiranih 377.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju je utrošeno 199.177,50 kn
(52,00%) za provedbu prethodno spomenutih aktivnosti.
2. Regionalna razvojna agencija, razvojni projekti
Od ukupno 2.760.000,00 kn (100,00%) dodijeljenih Razvojnoj agenciji SI-MO-RA d.o.o.
kao regionalnom koordinatoru u ovom izvještajnom razdoblju je utrošeno 1.938,00,00 kn
(70,22%), a tim su se sredstvima financirale i aktivnosti iz Programa Razvojne agencije SIMO-RA d.o.o. kao što je edukacija zaposlenika, poslovno savjetovanje poduzetnika,
suradnja na projektima sufinanciranih sredstvima EU fondova i drugih domaćih i
međunarodnih izvora i sl. Najveći doprinos poduzetnicima SI-MO-RA d.o.o. ostvaruje kroz
konzultantsko savjetodavni rad, izradu poslovnih i investicijskih planova te obuku
poduzetnika kroz seminare i radionice za prijavu na raspisane javne pozive i natječaje za
dodjelu bespovratnih sredstava.
Sufinanciranjem SI-MO-RA d.o.o. iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije omogućit će se
njezin rad i daljnji razvoj kroz izradu potrebnih strateških dokumenata važnih za stvaranje
povoljnih uvjeta za razvoj malog i srednjeg poduzetništva na području Sisačko-moslavačke
županije, te kroz provođenje razvojnih inicijativa Županije, odnosno omogućiti će se
ispunjavanja poslova regionalnog koordinatora koji su propisani Zakonom o regionalnom
razvoju Republike Hrvatske.

Program 1002 Energetska učinkovitost
Sisačko-moslavačka županija je donijela Akcijski plan energetske učinkovitosti Sisačkomoslavačke županije 2017.-2019. godine. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“,
broj 32/2016), te Plan energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2018. g. s
ciljem jačanja svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i
električne energije u zgradama u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova i u kućanstvima na
području SMŽ.
U okviru navedenog Plana energetske učinkovitosti u izvještajnom razdoblju provodile su
se mjere za poboljšanje sustavnog gospodarenja energijom u objektima koji su u vlasništvu
Sisačko-moslavačke županije i ustanovama čiji je Sisačko-moslavačka županija vlasnik ili
osnivač, a koje su utvrđene prethodno spomenutim Akcijskim planom energetske
učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2017.-2019. godine.
Aktivnost A00002 Poboljšanje energetske učinkovitosti
1. Sredstva za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti
U izvještajnom razdoblju za Program Energetske učinkovitosti je planirano je 300.000,00 kn i
utrošeno je 23.250,00 kn (7,00%).
Obavljani su svi redovni poslovi vezani uz energetsku učinkovitost i obnovljive izvore
energije kao što su vođenja evidencija SMIW, ISGE. Također su praćeni prihodi povezani s
mjerama korištenja obnovljivih izvora energije u Sisačko-moslavačkoj županiji (od najma
krovnih površina tvrtki Enbekon na zgradi županije i ustanovama u vlasništvu županije).

Program 1003 Razvoj turizma
Glavni cilj ovog programa je razvoj turizma SMŽ u smislu povećanja atraktivnosti i
konkurentnosti destinacije što će imati za rezultat bolje pozicioniranje destinacije na
turističkom tržištu.
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Posebni ciljevi: razvoj ruralnog turizma i drugih selektivnih oblika kontinentalnog turizma,
uvođenje novih turističkih sadržaja, novo zapošljavanje i povećanje broja dolazaka i noćenja
gostiju.
U Proračunu za 2018.g. planirana su sredstva za slijedeće aktivnosti:
Aktivnost A00001 Poticanje razvoja turističke ponude

1. Poticanje prerade i plasmana lokalnih proizvoda - Kupujmo lokalno
Od ukupno 600.000,00 kn bespovratnih sredstava u izvještajnom razdoblju je isplaćeno
550.000,00 kn (91,67%) temeljem potpisanog ugovora za provedbu Projekta „Kupujmo
lokalno – Pun ceker“, Zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije – zadruga za
proizvodnju, trgovinu i usluge, Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari.
Cilj provedbe ovog projekta je obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, odnosno
poticanje okupljanja OPG-ova, vinara, pčelara te proizvođača poljoprivrednih i ostalih
nepoljoprivrednih proizvoda sa područja Sisačko-moslavačke županije radi lakše
komunikacije, rješavanja administrativnih poslova te radi lakšeg ostvarivanja zajedničkog
cilja - promicanje lokalne proizvodnje i potrošnje, te ukazivanje cjelokupnoj zajednici na
potrebu jačanja tržišta lokalnih proizvoda.
2. Subvencioniranje projekta Organiziranje dolaska turista na područje SMŽ
Temeljem sklopljenog Ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori za provedbu Projekta
„Organizirani dolazak turista na područje Sisačko-moslavačke županije“ iz Proračuna
Sisačko-moslavačke županije je isplaćeno tijekom izvještajnog razdoblja od planiranih
300.000 kn, 105.000,00 kn (35,00%) Destinacijskom menadžmentu Zrin d.o.o. za troškove
poslovanja i ostale troškove u prvih šest mjeseci 2018. godine.
Aktivnost A00002 Poticanje promocije turističke ponude SMŽ
1. Sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice Sisačko-moslavačke
županije u 2018. godini
U izvještajnom razdoblju kontinuirano se provodi sufinanciranje rada i aktivnosti Turističke
zajednice SMŽ.
Od ukupno planiranih 1.965.500,00 kn u izvještajnom razdoblju 2018. godine realizirano je
982.750,02 kn što je 50,00% % izvršenja ukupnog sufinanciranja planiranog u promatranom
izvještajnom razdoblju.

Aktivnost A00003 Poticanje selektivnih oblika turizma
Projekti vezani uz aktivnost poticanja selektivnih oblika turizma, Unapređenje turističke
ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini i Razvoj cikloturizma na području
Sisačko-moslavačke županije na području 2018. godine planirani su za provedbu u drugoj
polovici 2018. godine.

Program Regionalna razvoj i fondovi Europske unije
Osnovna zadaća provedbe aktivnosti koje se odnose na ovaj Program je:
- postići ravnomjeran socioekonomski razvoj realizacijom strateških razvojnih ciljeva i
rješavanjem razvojnih poteškoća kroz izgradnju suradnje i partnerstva sa susjednim i drugim
županijama, regijama, državama, ali i unutar same Županije.
- izraditi niz kvalitetnih prijedloga razvojnih projekata, usklađenih sa nacionalnim razvojnim
ciljevima i smjernicama kohezijske politike EU.
- jačanje međuregionalne i prekogranične suradnje temeljene na zajedničkoj suradnji
Županije i JLS u pripremi i provedbi razvojnih projekata.
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Aktivnost A00001 Županijski savjet za europske integracije
Ciljevi provedbe ove aktivnosti su: podizanje opće razine svijesti, informiranosti i
znanja o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i euro integracijskim
procesima, poticanje razvoja procesa europskih integracija u svrhu jačanja njegove uloge i
doprinosa razvoju Županije, jačanje postojećih i stvaranje novih oblika komunikacije o
procesima europskih integracija u svrhu realizacije utvrđenih razvojnih prioriteta Županije i sl.
Priprema i vođenje sjednica, izrada godišnjeg plana i izvještaja o radu, jačanje
institucionalnih sposobnosti (ljudskih potencijala), prisustvovanje seminarima MVEP i
prisustvovanje stručnim seminarima u inozemstvu, informiranje o europskim integracijama na
županijskoj razini (distribucija publikacija i promotivnih materijala MVEP i
Delegacije/Predstavništva EU u RH, info točke, predavanja, radio i TV emisije, tisak
informativnih letaka, postera i sl.), organizacija i obilježavanje Europskog tjedna, Dana
Europe na području Sisačko-moslavačke županije.
Tijekom izvještajnog razdoblja 2018. godine nastavljene su aktivnosti jačanja institucionalnih
sposobnosti, sudjelovanju u radu stručnih seminara, nastavljen je i proces informiranja o
europskim integracijama na županijskoj razini.

Aktivnost A00002 Međunarodna suradnja
Osnovna zadaća u provedbi ove aktivnosti je priprema i provedba projekata
financiranih sredstvima EU programa i drugih izvora financiranja
Aktivnost i troškovi međunarodne suradnje predviđaju rashode sudjelovanja Sisačkomoslavačke županije u natječajima i provedbi projekata financiranih sredstvima Programa
Europske unije. Naime, natječajima je traženo sufinanciranje/pred-financiranje od strane
korisnika u određenom postotku (od 15% do 50%, ovisno o vrsti natječaja), te se ovom
vrstom rashoda predviđaju sredstva kojima će se omogućiti kandidiranje i provedba
projekata Sisačko-moslavačke županije.
ü „Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode Lonjsko polje
izgradnjom prijamnog centra „Crna Roda“ Osekovo“, nositelj kojeg je Park prirode
Lonjsko polje, a Sisačko-moslavačka županija te Grad Popovača su projektni partneri.
Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Promicanje održivog
korištenja prirodne baštine u nacionalnim parkovima i parkovima prirode“ (ref. Broj:
KK.06.1.2.01), financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR),
Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“(OPKK).
Okvirna vrijednost projekta: 20 mil kuna
Projektne aktivnosti:
1. Izgradnja posjetiteljske infrastrukture u Parku prirode Lonjsko polje Centar za posjetitelje
„Crna roda“ Osekovo sa opremanjem i uređenjem i vidikovci u svrhu
stvaranja novih posjetiteljskih sadržaja i proizvoda
2. Povećanje obrazovnih kapaciteta dionika na području Parka prirode Lonjsko polje
V. Promiđžba i vidljivost
PM Upravljanje projektom i administracija
Projekt predviđa gradnju Centra za posjetitelje u mjestu Osekovo sa info centrom,
prezentacijskom dvoranom, edukativnim parkom, parkiralištem, sanitarnim čvorom i brojnim
novim turističkim, edukativnim, interaktivnim sadržajima uključujući vidikovce koji će biti
smješteni na 9 lokacija u cijelom Parku.
ü „Održivi razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativnoprezentacijskog centra NATURA SMŽ“ ima za cilj povećanje privlačnosti odredišta
prirodne baštine Sisačko – moslavačke županije, kao i razvoj javne svijesti o očuvanju
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bio raznolikosti i prirodnih vrijednosti kako bi se potaknuo održivi razvoj i gospodarski
rast
Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Promicanje održivog razvoja
prirodne baštine“ (ref. Broj: KK.06.1.2.02), financiranog sredstvima Europskog fonda za
regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.2020.“(OPKK).
Vrijednost projekta: 17.047.297, 27kn
Prezentacijski centar NATURA SMŽ, kojeg čini edukativno prezentacijska zgrada,
višenamjenska zgrada i edukativni park, novi je sadržaj koji za cilj ima predstaviti prirodnu
baštinu Sisačko-moslavačke županije kroz edukativne i promotivne sadržaje široj javnosti,
uključivanjem inovativnih modela učenja i prezentiranja i uključivanja prirode u turističku
ponudu kontinentalna Hrvatske.
Uz prezentacijski centar koji predstavlja polazište informacija i znanja o prirodnoj baštini,
izgradit će se još 3 vidikovca i 4 informacijske točke na području Sisačko - moslavačke
županije s ciljem promoviranja i povećanja atraktivnosti pojedinih područja prirodne baštine
koji se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 i na području zaštićenih dijelova
prirode.
Izrađen je Izvedbeni projekt edukacijsko prezentacijski centar Natura SMŽ.
Projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (ref. Broj: KK.06.1.2.02), financiranog
sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa
„Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“(OPKK), je dana 11. srpnja 2018. godine Odlukom
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobren za financiranje.
Dana 16. srpnja 2018. godine potpisan je Ugovor o financiranju projekta.
Regionalni razvoj i prekogranična suradnja
Sisačko-moslavačka županija kao nositelj projekta odobren je projekt „Održivi regionalni
razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra
Natura SMŽ” u okviru OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, investicijskog prioriteta 6c
„Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2
„Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne
baštine“.Ciljevi projekta su izgradnja kvalitetnih, inovativnih sadržaja koji bi omogućili
kvalitetnu prezentaciju prirodne baštine Sisačko-moslavačke županije, te izgradnja
posjetiteljske infrastrukture na područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima.
Ukupna vrijednost projekta 17.047.297, 27 kn, ukupan proračun SMŽ je 14.490.202, 67 kn.

Aktivnost A00002 Projekt IndCult 2.0
Bilateralna i multilateralna suradnja
Cilj je ojačati politički i gospodarski položaj Sisačko-moslavačke županije i zajedno s drugim
regijama Europe poduprijeti stvaranje raznih mreža i drugih oblika suradnje, zastupati
Sisačko-moslavačke županije u institucijama EU značajnim za regionalni razvoj i pronalaziti
mogućnosti za suradnju s europskim partnerima u projektima koje financira EU te jačati
ljudske potencijale - aktivnosti su vezane uz članstvo Sisačko-moslavačke županije u
Skupštini europskih regija i Institutu regija Europe.
Također je cilj aktivno uključivanje Sisačko-moslavačke županije u rad Skupštine europskih
regija, odnosno njene odbore i radne skupine koje temama odgovaraju razvojnim
programima i prioritetima Sisačko-moslavačke županije.
Za potrebe raznih istraživanja, UO koordinira, prikuplja, obrađuje i dostavlja tražene podatke.
ü Aktivnosti vezane uz razvoj bilateralne i multilateralne suradnje.
- Sisačko-moslavačka županija je tijekom izvještajnog razdoblja 2018. godine nastavila
suradnju s regijama (pokrajine, oblasti, kantoni) s kojima je do sada utemeljila prioritetna
područja, te inicirala razvoj suradnje s drugim regijama i posredstvom Veleposlanstava i/ili
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konzularnih predstavništava u RH sa kojima se redovito održavaju sastanci, predstavlja
Županija i promiču njeni potencijali.
- Sisačko-moslavačka županija provodi projekt „Nova industrijska kultura u
Središnjoj Europi / INDUCULT“, program Središnja Europa 2014-2020. Projekt
„Nova industrijska kultura u Središnjoj Europi“ (eng. „A New IndustrialCulture in
Central Europe„ – InduCult 2.0 ) odobren je za financiranje sredstvima programa
Središnja
Europa
2014.-2020.
Ukupna vrijednost projekta je 3.268,520,60 EUR-a, od čega je 163.548,04 EUR-a
osigurano proračunom projekta Sisačko-moslavačkoj županiji kao projektnom partneru.
Provedba projekta je započela 1. lipnja 2016. godine, a završetak provedbe planiran je
31. svibnja 2019. godine. Partneri projekta: Regija Zwickau, Njemačka, vodeći partner,
Leibniz Institut za regionalnu geografiju, Leibniz, Austrija, Općina Leoben, Austrija,
Sveučilište Graz, Austrija,
Županijsko udruženje lokalne akcijske grupe, regija
KarlovyWary, Češka, Komora za gospodarstvo, industriju, obrt i poljoprivredu, Padova,
Italija, Poslovni centar Kranj, Slovenija, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska, Poljski
centar za gospodarski razvoj, Poljska, Centar za razvoj, Belgija. Opći cilj projekta je
implementacija postojećih promotivnih strategija u području očuvanja industrijske baštine,
uključivanjem i suradnjom ključnih dionika: obrazovnih, gospodarskih institucija, institucija
zaštite baštine radi poticanja obnove starih industrijskih područja, inkubatora i sociokulturnih centara, te povećanja atraktivnosti gradskih centara i informiranja javnosti o
potencijalima industrijske baštine regija.
Sisačko-moslavačka županija će: Izraditi regionalnu strategiju i akcijske planove za
očuvanje/upravljanje industrijskom kulturnom baštinom, organizirati edukacije za
obrazovne institucije i institucije zadužene za zaštitu kulturne baštine, jačanje regionalnog
industrijskog identiteta i primjenu inovativnog edukativnog pristupa , izraditi online mapu
industrijske kulture, organizirati transnacionalnu kulturnu izložbu i uspostaviti info centar
industrijske baštine.
Sisačko-moslavačka županija zaprimila je iskaze interesa za suradnju na razvoju projektnih
prijedloga od partnera iz Slovenije, Austrije i Italije.
Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju:
- održan je 4. sastanak projektnih partnera u razdoblju 21-23. ožujka 2018. godine u Belgiji
- izrađen je koncept za digitalilzaciju informacijskog sustava industrijske baštine Sisačkomoslavačke županije
- nabavljena su četiri digitalna stupa o industrijskoj baštini u Sisačko-moslavačkoj županiji
koji su postavljeni na slijedeće lokacije:
Poduzetnički inkubator Sisak PISAK, Capraška ulica 12, Sisak,
Muzej Moslavine, Trg kralja Tomislava 13, Kutina
Grad Hrvatska Kostajnica, Trg N. Šubića Zrinskog 1, Hrvatska Kostajnica
Interpretacijski centar baštine Banovine, Matije Gupca 31, Petrinja
- u tijeku je izrada projektne dokumentacije kreativnog centra neformalne edukacije

Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura
Aktivnost A00001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa
1. Sufinanciranje javnog prijevoza skelom
Sufinanciranje javnog riječnog prometa osigurava opstojnost prometne povezanosti obala
unutarnjih vodnih putova u naseljenim područjima Sisačko-moslavačke županije gdje nije
izgrađena prometna infrastruktura (mostovi), uz podizanje razine sigurnosti riječnog prometa.
Korisnici sredstava pomoći su jedinice lokale samouprave na području Sisačko-moslavačke
županije. Temeljem objavljenog javnog poziva JLS-ima župan je donio Odluku o dodjeli
bespovratnih sredstava, a potpisivanje Ugovora s Općinama Sunja i Martinska Ves te isplata
dodijeljen sredstava planirana je za drugu polovicu 2018. godine. U tu svrhu u Proračunu
Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu planirano je 200.000,00 kn.
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Aktivnost A00003 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika
Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika
Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika osigurava optimalizaciju sustava javnog
autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika koji omogućuje rješavanje niza životnih
potreba stanovnika udaljenih i prometno izoliranih naselja u smislu dostupnosti institucija
koje djeluju na području Sisačko-moslavačke županije (zdravstvene ustanove, srednje
škole, odlazak na posao u tvrtke i ustanove u kojima je zaposlen dio stanovništva s
navedenih područja i dr.) te pruža najveću moguću kvalitetu prijevoza sa stajališta
dostupnosti, frekventnosti i sigurnosti prometa uz najmanje moguće troškove prijevoza
(fiksne i varijabilne) u Sisačko-moslavačkoj županiji. U izvještajnom razdoblju je izvršena
isplata od ukupno planiranih 320.000,00 kn iznos od 129.999,96 kn (40,62%) u
mjesečnim anuitetima za sufinanciranje prometovanja na nerentabilnim autobusnim linijama
Sisak- Frkašić- Sisak, Sisak – Sunja – Hrvatska Dubica – Sunja – Sisak i na liniji Sisak –
Martinska Ves – Sisak.
Aktivnost A00005 Poticanje prometne mobilnosti
Izrada Master plana prometa
U tijeku je provedba postupka javne nabave za izradu Master plana prometa, a u
izvještajnom razdoblju je od planiranih 3.960.000,00 kn utrošeno 11.875,00 kn (0,35%)
U izvještajnom razdoblju obavljeni su poslovi iz područja komunalnog gospodarstva,
legalizacije i autobusnog linijskog prijevoza putnika kako sljedi:
- vođenje postupka do donošenja rješenja i rješavanje u prvom stupnju u upravnim stvarima
po zahtjevima prijevoznika sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu iz djelokruga
županijskog linijskog prijevoza,
-vođenje postupka do donošenja rješenja i rješavanje u drugom stupnju o žalbama protiv
pojedinačnih akata općinskih i gradskih upravnih tijela sukladno Zakonu o komunalnom
gospodarstvu iz područja komunalnog gospodarstva,
- vođenje postupka do donošenja rješenja i rješavanje o žalbama protiv pojedinačnih akta
općinskih i gradskih upravnih tijela sukladno Zakonu o zadržavanju nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru iz područja legalizacije –naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih
zgrada u prostoru,
- vođenje postupka do donošenja rješenja i rješavanje u drugom stupnju o žalbama protiv
pojedinačnih akata općinskih i gradskih upravnih tijela za izdavanje dozvola za obavljanje
autotaksi prijevoza,
- izrada odgovora na tužbe podnositelja u upravnom sporu pred USRH u predmetima iz
područja komunalnog gospodarstva,
- izrada i unos podataka u Upisnik izdanih dozvola za žup. auto. linije,
- vođenje Registra posebnih linija za prijevoz putnika,
- prikupljanje, obrada i dostava podataka o visini komunalne naknade i komunalnog
doprinosa za Ministarstvo gradnje i prostornog uređenja,
- neposredno izjavljivanje žalbi stranaka II stupanjskom upravnom tijelu SMŽ,
- sudjelovanje u radu Povjerenstva za usklađivanje voznih redova po prigovorima
prijevoznika
Ukupno su zaprimljena i riješena 52 predmeta.
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PROSVJETA, KULTURA, ŠPORT
U izvještajnom razdoblju Sisačko – moslavačka županija je nastavila s provedbom
kapitalnog ulaganja u obrazovne ustanove kroz EU sredstva ili sredstva državnog proračuna.
Na natječaj Program održivog razvoja lokalne zajednice Ministarstva regionalnog razvoja i
fondova EU prijavljen je projekat Dogradnja blagovaonice, kuhinje i pomoćnih prostorija u I.
OŠ Petrinja u Petrinji. Projekt je vrijedan 3.117.856,15 kn. Realizacijom navedenog projekta
nastavlja se realizacija cilja definiranog projektom Topli obrok – obrok zdravlja, koji
podrazumijeva tri kuhana obroka u osnovnim školama kojima je osnivač Sisačko –
moslavačka županija. Na Program podrške regionalnom razvoju Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova EU prijavljen je i odobren projekt Zamjena vanjske stolarije na zgradi
Gimnazije Sisak u svrhu povećanja energetske učinkovitosti zgrade. Vrijednost je projekta
1.648.510,00 kn. Proveden je i investicijski projekt Opremanje OŠ digitalnim pločama i
platformama za digitalne nastavne sadržaje vrijedan 223.258,13 kn. Ovim projektom kupljeno
je 30 pametnih ploča i licenci za digitalnu platformu za 21 osnovnu školu.
U navedenom razdoblju realizirana je i sanacija igrališta Srednje škole Glina vrijedna
780.000,00 kn, sanacija igrališta Osnovne škole Novska vrijedna 700.000,00 kn te izmjena
poda školske športske dvorane u OŠ Mate Lovraka u Petrinji vrijedna 250.000,00 kn. Radovi
su izvođeni uz subvenciju Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. Uz pomoć istog
Ministarstva započela je i realizacija projekta Učeničkog doma Sisak. Zamijenjena je stolarija
na zgradi postojeće Strukovne škole u Sisku u kojoj se treba smjestiti učenički dom, čim se
srednja škola preseli u nove prostore. Uz navedeno započeli su i radovi na sanaciji igrališta
Srednje škole Viktorovac vrijedni 650.000,00 kn.
U lipnju 2018. godine građevinski ja završen najvažniji kapitalni projekt u osnovno
školstvo koji je Sisačko – moslavačka županija realizirala u zadnjih dvadesetak godine.
Dovršena je Osnovne škole Zorke Sever, Popovača, investicija vrijedna više od 65 milijuna
kuna. Tijekom ljeta 2018. godine škola se opremala najsuvremenijom opremom da bi s prvim
danom nove školske godine spremna dočekala učenike.
U prvoj polovici 2018. godine provedene su javne nabave za 6 od 7 objekata osnovnog
školstva, koji u ovoj godini kreću s energetskom obnovom. Osnovna škola Novska, Osnovna
škola Josipa Kozarca, Lipovljani, Osnovna škola Ivan Goran Kovačić, Gore, Osnovna škola
Sunja, Osnovna škola Glina i Osnovna škola Gvozd dobit će novu ovojnicu, stolariju, krovišta
i fasadu, novi sustav grijanja, učinkovitija rasvjetna tijela i ugodnije prostore za rad i druženje.
U drugoj polovici godine realizirat će se i javna nabava za Osnovnu školu Vladimir Nazor,
Topusko, što ukupno čini više od 35 milijuna kuna u energetskoj obnovi. Prijavljene su i nove
škole na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja – Osnovna škola Dragutin
Tadijanović, Petrinja, Srednja škola Topusko, četiri područna objekta Osnovne škola Novska,
dva područna objekta Osnovne škole Popovača i Osnovna škola Jabukovac. Županija je
financirala i projektnu dokumentaciju za prijavu dvije područne škole Osnovne škole
Vladimir Vidrić, Kutina, koje će od rujna preuzeti Osnovna škola Zorke Sever, Popovača.
Dugo planiran projekt Regionalnog centra kompetentnosti Tehničke škole Sisak za
područje elektrotehnike i informacijsko – komunikacijskih tehnologija u Domobranskoj
vojarni u Sisku prošao je drugi korak. Ministarstvo znanosti i obrazovanja proglasilo je školu
centrom kompetentnosti. Paralelno s prijavom razvojnog plana na Ministarstvo znanosti i
obrazovanja Sisačko – moslavačka županija je dobila i sredstva za projektnu dokumentaciju
uređenja Domobranske vojarne kroz natječaje Ministarstva kulture i Ministarstva regionalnog
razvoja i fondova EU.
Osim projekata kapitalne izgradnje i sanacije Sisačko – moslavačka županija prijavila
je i projekt „U čem` je problem 2?“ na natječaj Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku. Kroz projekt vrijedan gotovo 100.000,00 kn izrađivat će se akcijski plan
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rada s mladima. Prijavljen je i odobren projekt Učimo zajedno (produženi boravak za učenike
pripadnike romske nacionalne manjine) na poziv Ministarstva znanosti i obrazovanja, vrijedan
611.740,80 kn. Dovršen je i projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi pod nazivom Zajedno
do obrazovanja, u koji su bila uključena 72 učenika. Projekt je proveden u 20 osnovnih i
srednjih škola kojima je Županija osnivač. Dovršen je i projekt Školske prehrane za siromašne
i učenike u riziku od siromaštva. Sredstva je osiguralo Ministarstvo za demografiju, obitelji,
mlade i socijalnu politiku preko Europskog socijalnog fonda. Prehranom je bilo obuhvaćeno
1333 učenika koji pohađaju 20 osnovnih škola
Nastavljeno je i sa sufinanciranjem školske kuhinje sa 50% sredstava kao mjera
pronatalitetne politike. Ovom mjerom bilo je obuhvaćeno u prosjeku 1.600 učenika koji
pohađaju sve osnovne škole na području Županije, a koji potiču iz obitelji sa troje ili više
djece. Sustavom stipendiranja u navedenom je razdoblju bilo obuhvaćeno 160 učenika i
studenata, a po prvi put su posebno dodjeljivanje stipendije za učenike iz obitelji s troje i više
djece.
Nastavljeno je i sa sufinanciranjem prijevoza željeznicom i autobusom za redovne
studente. Studenti su ostvarili 50% subvencije za prijevoz vlakom i 25% subvencije za
prijevoz autobusom.
Provedena su natjecanja/smotre učenika na školskoj, gradskoj, županijskoj i državnoj
razini. Na školskoj razini sudjelovalo je 4015 učenika, a na županijskoj razini 1127 učenika.
Sukladno uputama za provedbu Županijskih natjecanja školama, učenicima i mentorima
uručene su zahvalnice, pohvalnice za sudjelovanje, a nagrađenima za prva tri mjesta
dodijeljene su diplome. Dodijeljene su i novčane nagrade učenicima i mentorima za osvojena
prva tri mjesta na državnim natjecanjima u 2017./2018. godini. Poklon karticu vrijednosti od
1.000 kuna dobilo je 23 učenika i 24 mentora. Dodijeljeno je i 13 novčanih nagrada od 5.000
kuna, koje su uručene školama za ekipne discipline u školskom sportu i strukovnim
disciplinama. Nagrađeni učenici dobili su prigodnu plaketu koja je uvedena ove školske
godine. Organizirana je i svečanost dodjele medalja i plaketa najboljim sportašima Sisačko –
moslavačke županije u 2017. godini.
Izvršene su pripreme za upis učenika u I. razred srednje škole. S ravnateljima škola su
usuglašeni planovi upisa te je objavljen objedinjen natječaj za upis I. razred srednje škole za
1346 upisna mjesta u 70 razrednih odjela. U cilju poticanja upisa učenika u strukovne škole
osmišljen je Projekt stipendiranja učenika u deficitarnim obrazovnim programima koji je
polučio pozitivne rezultate. Osim navedene mjere Sisačko – moslavačka županija uvela je i
mjeru besplatnog učeničkog doma u Kutini za sve učenike koji upišu srednje škole na
području Županije.
Sisačko – moslavačka županija dovršila je kapitalni projekt iz područja kulture,
uređenje zgrade Interpretacijskog centra baština Banovine u Petrinji. Projekt je realiziran uz
potporu Ministarstva kulture, a vrijedan je gotovo 3 milijuna kuna. Započeo je i s realizacijom
projekt Baština Zrinskih budućnost Banovine koji obuhvaća revitalizaciju četiri zaštićena
kulturna dobra – Stari grad Zrin, Crkvu sv. Marija Magdalene, Kaštel Gvozdansko i kompleks
peći u Bešlincu.
Do lipnja 2018. godine završen je natječaj za utvrđivanje programa javnih potreba u
kulturi. Potporu je ostvarilo 288 udruga, ustanova, vjerskih organizacija i pojedinaca koji
imaju status kulturno – umjetničkih djelatnika. Nakon vrednovanja koje je provelo Kulturno
vijeće Sisačko – moslavačke županije dobitnicima su podijeljeni ugovor. U istom razdoblju
kontrolirana su i izvješća za realizaciju programa iz 2017. godine.
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POLJOPRIVREDA, ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
U izvještajnom razdoblju od 01.01. - 30.06. 2018. godine se nakon ishođenja Lokacijske
dozvole u rujnu 2017. godine počelo s rješavanjem imovinsko pravnih odnosa, a sve
sukladno Nacionalnom projektu navodnjavanja, gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i
vodama u Republici Hrvatskoj i Planu navodnjavanja Sisačko-moslavačke županije koji se
provodi od 2012. godine. Krajem prosinca 2017. godine provodila se i Javna nabava za usluge
izrade detaljne projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja na području Sisačkomoslavačke županije. Nakon provedbe javne nabave zaključen je Ugovora o uslugama izrade
detaljne dokumentacije sustava navodnjavanja Velika Ludina (zaključen 23. 5. 2018. KLASA: 325-01/18-010/1, URBROJ: 2176/01-02-18-3) sa zajednicom izvršitelja:
Vodoprivredno - projektni biro d,d, iz Zagreba; Institut za elektroprivredu d.d. iz Zagreba;
Grad Invest d.o.o. iz Splita; Institut IGH d.d. iz Zagreba i Projekt Biro Split d.o.o. iz Splita.
Na temelju Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačkomoslavačke županije za razdoblje od 2016. - 2020. godine u 2017. godini i Odluke o
raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. - 2020. godine u 2017. godini („Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 28/17) u prosincu je raspisan Javni poziv za
dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za
razdoblje od 2016. - 2020. godine u 2017. godini. Nakon obrade zaprimljenih zahtjeva
donesena je Odluka o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju
na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. - 2020. u 2017. godini
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 15/18.).
Slijedom navedenog, ukupan iznos za potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. - 2020. godine u 2017. godini iznosi
3.104.731,78 kuna za 1042 korisnika.
U cilju promocije autohtone sorte vina Sisačko-moslavačke županije- škrlet organizirali smo i
manifestaciju Županov pehar. Na ovogodišnjoj manifestaciji ukupno je bilo 48 uzoraka sorte
škrlet s područja Sisačko-moslavačke županije. Između njih izabran je prema mišljenju
povjerenstva za ocjenjivanje najbolji škrlet u kategoriji profesionalaca (Vinarija Ivica
Florijanović) i amatera (OPG Neno Zohar).
U navedenom vremenskom razdoblju donesen je Program dodjele potpora za promidžbu,
organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2018. godini („Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije“ broj 19/18) za što je u Proračunu za 2018. godinu osigurano 250.000,00
kuna. Javni natječaj po gore navedenom Programu objavljen je u lipnju.
Nastavno na isplatu Donacija za unapređenje stanja u lovištima na području Sisačkomoslavačke županije i Donacija za plaćanje premija osiguranja lovišta na području Sisačkomoslavačke županije za 2017. godinu u iznosu 1.468.398,95 kuna izvršen je nadzor korisnika
istih. Povjerenstvo za nadzor dodijeljenih donacija za poticanje razvoja i unapređenje lovstva
u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini izvršilo je nadzor kod 11
lovoovlašenika. Kod svih lovoovlaštenika je utvrđeno kako su donacije namjenski iskorištene.
U izvještajnom razdoblju je na temelju članka 70. Zakona o zaštiti životinja godini („ Narodne
Novine“ broj 102/17) donesena Odluka o osnivanju i imenovanju Koordinacijske radne
skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja. Zadaća gore navedene radne
skupine je koordinacija u primjeni propisa iz područja zaštite životinja kao i razvoj dobre
prakse u svrhu zaštite zdravlja i dobrobiti životinja.
Obzirom na nepovoljne vremenske prilike u prvih šest mjeseci tekuće godine proglašenu su
elementarne nepogode za nekoliko JLS. Za Grad Petrinju, Grad Hrvatsku Kostajnicu i Općinu
Dvor je u ožujku proglašena elementarna nepogoda 10 - odron zemljišta. U istom mjesecu
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proglašena je i elementarna nepogoda 04 – poplava za: Općina Dvor, Općina Lekenik, Općina
Jasenovac, Grad Petrinja i Grad Hrvatska Kostajnica.
U izvještajnom razdoblju je na temelju članka 29. stavka 10. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu („Narodne novine“ br. 20/18.) Sisačko-moslavačka županija dala pozitivna
mišljenja na programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike
Hrvatske za Grad Kutinu i Općinu Martinska Ves.

ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I BRANITELJI
Program javnih potreba u zdravstvu
Županija i jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu
stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem
Zakon o zdravstvenoj zaštiti članak 14. („Narodne novine“ 150/2008, 155/2009, 71/2010,
139/2010, 22/2011, 84/2011, 154/2011, 12/2012, 70/2012, 144/2012, 82/2013, 159/2013,
154/2014, 70/2016 i 131/2017).
Ugovorom između Županije, odnosno jedinice lokalne samouprave i zdravstvene ustanove,
trgovačkog društva koje obavlja zdravstvenu djelatnost ili privatnoga zdravstvenog radnika
uređuje se organiziranje i financiranje provođenja mjera zdravstvene zaštite iznad standarda
utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem.
Programom javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županija osigurava provedbu
mjera zdravstvene zaštite u okviru postojećih zakonskih propisa, te osigurava povećanje
zdravstvenog standarda svojih građana kroz aktivnosti i mjere zdravstvene zaštite koje nisu
predmet ugovora sa HZZO-om.
Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županije može se podijeliti u dvije
skupine aktivnosti:
1. Povećani zdravstveni standard (4.085.000,00 kuna),
2. Programi i projekti (3.991.751,00 kuna) i
Ukupna planirana vrijednost Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke
županije u 2018. godini iznosi 8.076.751,00 kuna, a u periodu I – VI 2018. realizirano je
3.510.838,24 kn ili 43,47% i ostvaruje se prema planiranim aktivnostima.
Izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu odvijalo se kroz slijedeće aktivnosti:
Programom
mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti
prouzročenih čimbenicima okoliša ostvaruje se kontrola zdravstvene ispravnosti vode za piće,
sanitarni nadzor nad odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama, nadzor voda za kupanje,
sport i rekreaciju – prirodna kupališta, praćenje koncentracije peludi alergogenih biljaka i rano
otkrivanje TBC infekcije. Program provodi Zavod za javno zdravstvo SMŽ i ostvaruje se
prema planu aktivnosti.
Zdravstvene usluge – mrtvozorstvo provodi se prema mjesečnim planovima dežurstva na
osam lokacijskih područja.
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Program prevencije ovisnosti odvija se kroz aktivnosti udruga iz područja prevencije
ovisnosti. Javnim pozivom odabrane su 4 udruge koje provode odobrene programe.
Projekti udruga iz područja zdravstva se ostvaruju putem rada 5 udruga koje provode
odobrene programe iz područja zdravstvene zaštite, a koje su odabrane putem Javnog poziva.
Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje ostvaruje se kroz participaciju
članarinu Mreži zdravih županija čiji je županija član od 2008. godine.
Projekt palijativne zdravstvene skrbi realizirat će se u II polugodištu ove godine, a sredstva
će se utrošiti za edukaciju zdravstvenih djelatnika.
Monitoring radioaktivnih tvari u vodi provodit će se na tri lokacije: vodovodi u Sisku, Kutini i
Petrinji. Realizacija se planira u drugoj polovini godine.

Dio Programa javnih potreba u zdravstvu provodio se u zdravstvenim ustanovama u
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije:
Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača
· rad specijalista internista u Kutini, Novskoj i Velikoj Ludini
· program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih obitelji
, u ambulanti u Sisku se obavljaju prvi i kontrolni psihijatrijski pregledi, individualna,
grupna i obiteljska psihoterapija te rehabilitacija i resocijalizacija kroz različite oblike
radno okupacijskih aktivnosti u koje se uključuju i branitelji i članovi njihovih obitelji.
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak
· dežurstvo liječnika interniste na dislociranim Odsjecima za pulmologiju i produženo
liječenje u Petrinji, dežurstva na Odjelima urologije i ORL koja nisu predviđena
ugovorom s HZZO-om,
· predporođajne vježbe
· naknade liječnicima specijalistima za prijevoz osobnim automobilom na rad u
Domove zdravlja
· financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda
· program logopedskog tretmana djece
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije
· provedba stalne pripravnosti u Službi za epidemiologiju
· program ranog otkrivanja raka dojke
Lječilište „Topusko“ Topusko
· program logopedskog tretmana djece
· medicinska rehabilitacija branitelja i njihovih obitelji
Dom zdravlja Petrinja
· sufinanciranje djelatnosti laboratorijske dijagnostike u Glini i Topuskom
· sufinanciranje ustrojstva Centra za majku i dijete
· financiranje uprave domova zdravlja
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Dom zdravlja Sisak
·
·
·
·

rad specijalista pedijatara i ginekologa i medicinskih sestara u Dvoru,
rad laboratorijskog tima u Dvoru
za dežurstvo hitne stomatološke ordinacije nedjeljom i blagdanom u Sisku
financiranje uprave domova zdravlja

Dom zdravlja Kutina
· rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Velikoj Ludini, Kutini i
Novskoj
· rad Centra za majku i dijete
· program za Rome
· financiranje uprave domova zdravlja
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije
· dežurstvo tima T2 u Dvoru i Topuskom
· dodatna medicinska sestra u timu T1 u Kutini
· program intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda
Minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove
Provedbom Programa minimalni financijski standardi za decentralizirane funkcije stvaraju su
uvjeti za zadržavanje dostignutog zdravstvenog standarda a kroz obnavljanje i modernizaciju
odnosno investicijsko ulaganje stječu su uvjeti i za povećanje zdravstvenog standarda.
Decentralizirane funkcije su one funkcije koje su posebnim zakonima prenesene na jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave, a financiraju se iz dodatnog udjela poreza na
dohodak.
Decentralizirane funkcije u zdravstvu su investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće
održavanje zdravstvenih ustanova – prostora, medicinske i nemedicinske opreme i prijevoznih
sredstava te informatizacija zdravstvene djelatnosti, sukladno planu i programu mjera
zdravstvene zaštite i mreži javne zdravstvene službe.
Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije
zdravstvenih ustanova u 2018. godini („Narodne novine“ br. 7/2018) utvrđena su sredstva u
ukupnom iznosu od 19.027.162,00 kn i to za:
· investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 16.651.447,00 kuna,
· otplatu kredita 2.375.715,00 kuna.
Ukoliko se sredstva određena Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova ne ostvaruju iz dodatnog udjela poreza na
dohodak nadoknađuju se korisnicima institucijom pomoći izravnanja iz državnog proračuna.
Za provedbu programa od planiranih 19.027.162,00 kuna u tijeku prvog polugodišta 2018.
godine, realizirano je 5.289.071,42 kuna odnosno 27,80 % planiranog iznosa. Razlog malog

29
izvršenja programa je u činjenici da su natječaji za nabavkom opreme zbog javne nabave
dugotrajni tako da se realizacija očekuje u drugoj polovini godine.

ZDRAVSTVENE USTANOVE
U proračunu Sisačko-moslavačke županije je i osam zdravstvenih ustanova:
Neuropsihijatrijske bolnice „dr. Ivan Barbot“ Popovača, Opće bolnice „dr. Ivo Pedišić“ Sisak,
Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačkomoslavačke županije, Lječilišta Topusko , Doma zdravlja Sisak, Doma zdravlja Kutina i
Doma zdravlja Petrinja. Sisačko – moslavačka županija u svoj proračun unosi i proračune
zdravstvenih ustanova kao proračunskih korisnika županijskog proračuna.
Program Zdravstvene ustanove, obuhvaća financijske planove, odnosno aktivnosti ustanova
koje su u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, s izvorima financiranja izvan Proračuna
Sisačko-moslavačke županije. Izvori financiranja su HZZO, Prihodi od prodaje nefinancijske
imovine, vlastiti prihodi, prihodi za posebne namjene i pomoći EU.
Zdravstvene ustanove su u prvom polugodištu realizirale svoje planove u ukupnom iznosu od
224.310.436,04 kn, odnosno 45,79% planiranog iznosa za 2018. godinu.

Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite – EU projekt
Projekt Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite ostvaruje prema planu aktivnosti
koji je odobrio SAFU
U ovoj godini provodi se nabavka opreme, a u 2019. godini planirani su infrastrukturni
radovi.
Do sada je realizirano slijedeće:
· nabavljena je računalna oprema
· nabavljena je stomatološka oprema
· pripremljen je natječaj za nabavku dijagnostičko- terapijske opreme
· pripremljen je natječaj medicinske opreme za opremanje ordinacija.
Prema planu aktivnosti svi natječaji bit će završeni u III kvartalu 2018., a isporuka i montaža
opreme planira se u IV kvartalu ove godine.
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SOCIJALNA SKRB
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije i Planu socijalnih
usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2015.-2020. godine socijalna politika
Sisačko-moslavačke županije provodi se kroz četiri osnovna područja socijalne skrbi:
·
·
·
·

suzbijanje siromaštva i socijalne isključivosti
skrb o starijim osobama
zaštita obitelji, djece i mladeži
socijalno uključivanje osoba s invaliditetom

Ciljane skupine su:
-

starije i nemoćne osobe, naročito staračka domaćinstva

-

obitelji i samci koji nemaju dovoljno sredstava za podmirenje osnovnih životnih potreba

-

djeca i žene žrtve nasilja u obitelji
invalidne osobe i osobe s teškoćama u razvoju (djeca i odrasli)
hrvatski branitelji, stradalnici iz Domovinskog rata i članovi njihovih obitelji

Cilj Programa je razvoj socijalne infrastrukture i unaprjeđenje kvalitete života građana
Sisačko-moslavačke županije.
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za
2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu 6.614.018,00 kn.

Skrb o starijim osobama
Skrb o starijim osobama provodi se kroz nekoliko aktivnosti za koje su u Proračunu Sisačkomoslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje osigurana
sredstva u ukupnom iznosu 3.394.018,00 kn:
- financiranje programa umirovljeničkih udruga
- financiranje projekata izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe
- obilježavanje Dana umirovljenika Sisačko-moslavačke županije
- financiranje izdataka za domove socijalne skrbi
Cilj je zaštita i poboljšanje kvalitete života umirovljenika i starijih i nemoćnih osoba s
područja Sisačko-moslavačke županije uvođenjem lokalnih izvaninstitucionalnih oblika skrbi,
jačanjem kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga, poboljšanjem kvalitete skrbi u
domovima za starije osobe. Provođenjem raznih aktivnosti prilagođenih potrebama i
interesima starijih osoba poboljšati ćemo stupanj socijalizacije osoba starije životne dobi i
potaknuti će se njihova integracija u društvenu zajednicu te smanjiti i spriječiti njihova
socijalna isključivost.
Sisačko-moslavačka županija financirana programe četiri udruga umirovljenika i provedbu
četiri projekta iz izvaninstitucionalne skrbi
Financiranjem domova socijalne skrbi cilj nam je osigurati sredstva za unapređenje
infrastrukture, povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u socijalnim ustanovama i povećanje
razine socijalne sigurnosti stanovnika SMŽ.
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Sisačko-moslavačka županija osnivač je četiri ustanove socijalne skrbi:
•
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
•
Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja
•
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
•
Dom za starije osobe Glina
U izvještajnom razdoblju (1.1.-30.6.2018.) za izdatke za ustanove socijalne skrbi od ukupno
planiranih 2.999.018,00 kn utrošeno je 1.797.631,85 kn.
Sukladno obvezi Županija je osigurala sredstva za isplatu naknade za rad Upravnog vijeća
za svaki dom, Domu za nemoćne osobe Petrinja financiraju su rashodi za fizioterapeuta,
Domu za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja financiraju se rashodi za pripremu i dostavu
obroka za 96 korisnika, Domu za starije osobe Sisak financiraju se troškovi fizijatra i troškovi
otplate glavnice i kamata za kredit za projekt energetske učinkovitosti.
Sisačko-moslavačka županija osigurava sredstva za rashode za zaposlene, materijalne i
financijske rashode Dom za starije osobe Glina koji je službeno otvoren 7.5.2018. godine.
Dom pruža uslugu smještaja za 47 korisnika smještenih rješenjem centara za socijalnu skrb, a
odabranih od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.
Sufinanciran je i projekt DZSNO Sisak „Dnevni boravak 3+2“ provedbom kojeg je
korisnicima osiguran kontinuitet socijalnih aktivnosti (dramske i pjevačke radionice starijih s
mladima, kreativne radionice i sl.) te bavljenje sportskom rekreacijom. Korisnicima je na
raspolaganju stručna i zdravstvena pomoć, prijevoz za teže pokretne, a u Domu mogu i ručati.
Uslugu dnevnog boravka u prosjeku je koristilo 40 umirovljenika, starijih osoba s područja
grada Siska. Za provedbu projekta u izvještajnom razdoblju utrošeno je 50.000,00 kn.
Sisačko-moslavačka županije 1. prosinca svake godine obilježava Dan umirovljenika Sisačkomoslavačke županije.
Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i samcima
Odobravanjem jednokratne novčane pomoći nastojimo pomoći obiteljima i pojedincima u
prevladavanju trenutačnih materijalnih poteškoća i podići kvalitetu njihovog života te
prevenirati njihovu daljnju socijalnu isključenost.
U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 529 zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane
pomoći, a pomoć je odobrena 365 obitelji i samaca. Pomoć se daje za podmirenje osnovnih
troškova života, izvanrednih troškova liječenja, oporavka i dodatne rehabilitacije, sanaciju
stambenog prostora uslijed elementarne nepogode ili požara, za školovanje djece (školske
knjige i pribor, nabava neophodne odjeće i obuće).
Određenom broju podnositelja zahtjeva pomoć nije odobrena iz razloga što potrebna
dokumentacija nije bila kompletirana ili su podnositelji tijekom godine već ostvarili
jednokratnu novčanu pomoć.
Od planiranih 500.000,00 kn u razdoblju od 1.1.-30.6.2018. godine utrošeno je 344.630,00 kn
(68,93%).
Sisačko-moslavačka županija sufinancira rad pučkih kuhinja Caritasa Sisačke biskupije s
iznosom od 35.000,00 kn i Dobrotvornog društva Merhamet iz Siska s 23.000,00 kn godišnje.
Do kraja lipnja ove godine za rad pučkih kuhinja utrošeno je 23.000,00 kn.
Županija sufinancira i rad Humanitarnog društva „Sveti Kvirin“ koje prikuplja humanitarnu
pomoć u odjeći, obući, namještaju, hrani, higijenskim potrepštinama za socijalno ugroženu
populaciju i sve potrebite Grada Siska, ali i cijele Sisačko-moslavačke županije županija s
12.000,00 kn godišnje.
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Programi i projekti udruga
S ciljem razvoja sustava socijalnih usluga radi poboljšanja kvalitete starijih osobama, osoba s
invaliditetom, pomoći ženama i djeci-žrtvama obiteljskog nasilja, poboljšanja kvalitete
življenja hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata i članovima njihovih
obitelji Sisačko-moslavačka županija Upravni odjel za socijalnu skrb (socijalna skrb)
financira programe/projekte udruga u sveukupnom iznosu od 1.905.000,00 kn kroz slijedeće
aktivnosti:
-

Program skrbi starih osoba (105.000,00 kn)
Programi i projekti udruga (1.180.000,00 kn)
Nacionalna strategija zaštite od nasilja u obitelji (Centar za žene Adela Sisak –
170.000,00 kn))
Nacionalna strategija izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom ( Udruga OSI
SMŽ, Udruga slijepih SMŽ -150.000,00 kn))
Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva (300.00,00 kn)

Sukladno Zakonu o udrugama („Narodne novine, broj 74/14, 70/17), Programu javnih potreba
u socijalnoj skrbi i Pravilniku o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za
projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije,
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje župan Sisačko-moslavačke županije
je donio Odluku o objavi Javnog natječaja o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora
za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije,
Upravnog odjela za socijalnu skrb i branitelje.
Prioritetna područja za dodjelu financijske potpore su:
· jačanje kapaciteta udruga za rad u području programa udruga umirovljenika
· jačanje kapaciteta udruga za rad u području projekata izvan-institucijske skrbi za stare
· jačanje kapaciteta udruga za rad u području projekata civilnih udruga iz područja
socijalne skrbi
· jačanje kapaciteta udruga za rad u području projekata udruga mladih
· jačanje kapaciteta udruga za rad u području programa udruga proisteklih iz
Domovinskog i II. svjetskog rata.
Prijavu nije podnijela niti jedna udruga mladih.
Projekte i programe koji su zadovoljili administrativno-tehničke kriterije, kao i opće uvjete ocijenila su
povjerenstva za ocjenu projekata/programa i prijedlog raspodjele financijskih sredstava dostavila
Upravnom odjelu koji je izradio prijedlog Odluke o dodjeli financijske potpore i proslijedio ju županu
na donošenje.

Financijska sredstva odobrena su za provedbu programa/projekata 65 udruga u ukupnom
iznosu od 1.255.000,00 kn kojih
·
·
·
·

za programe udruga umirovljenika (4) 50.000,00 kn
za projekte izvaninstitucionalne skrbi za starije i nemoćne osobe (4) 55.000,00 kn
za projekte udruga iz područja socijalne skrbi (20) 200.000,00 kn od kojih 75.000,00 kn za
projekte udruga za osobe s invaliditetom (9)
za programe udruga proisteklih iz Domovinskog/2. svjetskog rata 950.000,00 kn

U izvještajnom razdoblju realizirano je 574.000,00 kn (44,7%).
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za socijalnu skrb (socijalna skrb) izravno iz
županijskog proračuna financira tri udruge:
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-

Centar za žene Adela Sisak za provedbu programa „Sigurna kuća“ s iznosom
170.000,00 kn godišnje
Udrugu osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije za provedbu programa
„Mala kuća“ s iznosom 100.000,00 kn
Udrugu slijepih Sisačko-moslavačke županije za provedbu programa „Dnevni centar
slijepih“ s iznosom od 50.000,00 kn godišnje.

Zaštita obitelji, djece i mladeži
Financiranjem programa „Sigurna kuća“ osiguravamo sredstva za pružanje usluga kojima se
omogućava dugoročna i sveobuhvatna pomoć, podrška i smještaj ženama i djeci žrtvama
obiteljskog nasilja na području Sisačko-moslavačke županije. Pomoć je pružena oko 15 žena i
djece, žrtava obiteljskog nasilja, u Tajnom skloništu, te oko 50 korisnika usluga
savjetovališta.
Novčanom potporom za novorođeno treće i svako slijedeće dijete u obitelji želi se pomoći
obitelji u opremanju djeteta neophodnim stvarima. Novčana potpora dodjeljuje se u iznosu od
3.000,00 kn.
U izvještajnom razdoblju podneseno je ukupno 138 zahtjeva, riješeno 116 zahtjeva.
Od planiranih 600.000,00 kn realizirano je 348.000,00 (58%).
Na području Sisačko-moslavačke županije, postoji velika potreba za radom defektologalogopeda s djecom vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta koja imaju smetnje u govoru, pisanju
i čitanju. Sisačko-moslavačka županija uz Grad Glinu i Općinu Lekenik sufinancira s
50.000,00 kn Projekt „Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim“ koji provodi SOS
Dječje selo Lekenik. Cilj projekta je rana detekcija smetnji u govoru, pisanju i čitanju kod
djece predškolskog i školskog uzrasta na području općine Lekenik i grada Gline. Navedenim
sredstvima djeci sa smetnjama u govoru, pisanju i čitanju osigurane su usluge logopeda.
Osobe s invaliditetom
Financiranjem programa „Mala kuća“ koji provodi Udruga invalida Sisačko-moslavačke
županije i programa „Dnevni centar slijepih“ kojeg provodi Udruga slijepih Sisačkomoslavačke cilj nam je unaprijediti izvaninstitucionalne oblike pomoći i skrbi u Sisačkomoslavačkoj županiji te osigurati stručnu terapeutsku pomoć djeci s teškoćama u razvoju koja
bi inače morala ići u specijalizirane ustanove u Zagreb i osnažiti slijepe osobe za samostalni
životi i uključivanje u život lokalne zajednice. Osim ovih udruga koje financiramo izravno iz
županijskog proračuna, sufinancira se i provedba projekata devet udruga osoba s
invaliditetom i udruga osoba s intelektualnim teškoćama koje su podnijele prijavu na javni
natječaj.
Projekt Društveni centar Kostajnica provodi se u okviru projekta „Mreža podrške u zajednici
osobama s invaliditetom“ čiji je nositelj Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz Zagreba.
Cilj projekta je socijalno uključivanje korisnika kao punopravnih članova lokalne, ali i
društvene zajednice općenito. Korisnici su odrasle osobe s intelektualnim i psihosocijalnim
invaliditetom s područja Grada Hrvatska Kostajnica te općina Dvor, Majur, Hrvatska Dubica i
Donji Kukuruzari. Sisačko-moslavačka županija, Grad Hrvatska Kostajnica te općine Dvor,
Majur, Hrvatska Dubica i Donji Kukuruzari potpisali su s Rehabilitacijskim centrom za stres i
traumu iz Zagreba ugovor o financiranju socijalnih usluga za osobe s invaliditetom u okviru
Društvenog centra u Hrvatskoj Kostajnici (vrijednost projekta je 40.000,00 kn).
Hrvatski branitelji i stradalnici iz domovinskog rata i članovi njihovih obitelji
Rat je uzrok brojnih ekonomskih, socijalnih i psiholoških promjena u obiteljima koje se
posebice održavaju na obiteljima stradalnika Domovinskog rata pa je u skladu sa tom
činjenicom nužno osigurati sveobuhvatnu i cjelovitu pomoć i zaštitu svim kategorijama
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stradalnika Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima. Financiranjem programa udruga
proisteklih iz Domovinskog rata cilj nam je poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja,
stradalnika iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji.
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za socijalnu skrb financira provedba 32
programa vezana uz očuvanje digniteta Domovinskog rata i poboljšanje kvalitete života
hrvatskih branitelja.
Sisačko-moslavačka županija veliku pažnju pridaje očuvanja digniteta Domovinskog rata,
hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Planirana je
aktivnost obilježavanja Dana branitelja Sisačko-moslavačke županije koja će biti realizirana
18. listopada 2018.
Za provedbu programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u izvještajnom razdoblju (1.1.2018.30.6.2018.) utrošeno je 3.368.761,85 kn (50,93%).
Program minimalni financijski standard – socijalna skrb
Cilj programa je osiguravanje financijskih sredstava za:
-

materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb
podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva
financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, hitne intervencije, nabavu
nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu Domu za starije i nemoćne
osobe Sisak i Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja.

Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku redovito su dostavljani
zahtjevi za doznaku sredstva i sredstva su redovito doznačivana krajnjim korisnicima
(DZSNO, CZSS). Sredstva za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne
naknade koji se griju na drva doznačuju se u drugoj polovini godine.
Za provedbu Programa minimalni financijski standard realizirana su sredstva u iznosu
4.381.598,88 kn (29,98%).
Provedba programa iz područja zdravstva, socijalne skrbi i branitelja odvijala SE kako je
planirano i bez većih odstupanja. Ukupno je realizirano 251.255.799,45 kn odnosno 44,12 %
predviđenog plana za 2018. godinu.

PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA

Tijekom izvještajnog razdoblja zaprimljen je velik broj zahtjeva koji su se uglavnom odnosili
na izdavanje akata gradnje, te izdavanje uvjeta zaštite okoliša i prirode i procjene utjecaja na
ekološku mrežu, sukladno zakonskim propisima. Predmeti se vode i obrađuju kroz tri
elektronička sustava (eDozvola, eNekretnine i CIS). U prvoj polovici 2018. godini u sustavu
eDozvole je zaprimljeno ukupno 796 zahtjeva (Sisak 266 zahtjeva, Popovača 138 zahtjeva,
Novska 276 zahtjeva te Glina 116 zahtjeva). Zahtjevi se zaprimaju i u sustavu CIS-a. Treba
napomenuti da je UO obavio velik posao na izdavanju potvrda za izradu Plana raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH (izdano je potvrda za cca 46 000 katastarskih
čestica).
U izvještajnom razdoblju rješavani su novi ali i stari zahtjevi, te je broj riješenih zahtjeva
prikazan u tablicama koje slijede (iz područja prostornog uređenja i graditeljstva):
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Naziv akta
Građevinska dozvola
Rješenje o izvedenom stanju
Uporabna dozvola s tehničkim
Uporabne dozvole
Lokacijska dozvola /izmjene
Rješenje o utvrđivanju građ.čestice
Uvjerenja o statusu čestice
Obavijest o posebnim uvjetima
Prijava početka građenja
Potvrda parcelacijskog elaborata
Lokacijska informacija
Potvrada o primitku završ.izvješća
Potvrda pravomoćnosti
Ostalo
UKUPNO

Sisak
37
334
3
243
9
12
81
12
5
15
19
1
148
102
1021

Popovača
17
83
2
62
11
3
16
9
18
5
2
1
2
36
267

Novska
16
24
5
181
4
5
80
5
22
10
9
2
41
3
405

Glina
6
35
1
47
0
2
52
6
5
3
11
0
47
0
215

Ukupno
76
476
11
533
24
22
229
32
50
33
41
4
238
1 908

te iz područja zaštite okoliša i prirode:
Naziv akta
Potvrda glavnog projekta
Uvjeti zaštite okoliša i prirode
Potvrde o ispunjavanju uvjeta (IPARD/SAPARD)
Planovi gospodarenja otpadom (tvrtke)
Planovi gospodarenja otpadom gradova / općina-suglasnosti
Ocjena prihvatljivosti za EM
Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš
Mišljenje o potrebi SPUO
Mišljenje o provedenom SPUO
provedba rasprava/uvida za MZOIE (pravna pomoć)
Mišljenje o potrebi provedbe PUO
Dopuštenja za radnje/zahvate u zaštićenom području
Izdavanje potvrda o načinu korištenja poljoprivrednog zemljišta
Mišljenja
Tehnički pregledi
Dozvole za gospodarenje otpadom
Potvrda glavnog projekta (zaštita)
UKUPNO:

Izdano
76
71
0
7
9
35
10
36
5
4
10
40
14
8
9
19
76
429

Poslovi na eNekretninama su obavljani kako je prikazano u tablici:
Izvadak iz baze eNekretnina
Informacija iz baze eNekretnina
Obrada Procjembenih eleborata
Sjednice Stručnog povjerenstva
Izrađeno izvješće

Zaprimljeno
32
1
26

obrađeno
32
1
26

4 sjednice
Objavljeno na web stranicama županije

Za izdavanje akata naplaćuju se pristojbe po Zakonu o upravnim pristojbama, te je to prihod županije.

1. Prikaz realiziranih aktivnosti, ciljeva i mjerila uspješnosti ostvarenih
ciljeva:
1)
2)
3)
4)

Aktivnosti se odvijaju kroz izvršenje programa:
Program „Dokumenti prostornog uređenja i gradnje“
Program „ Zaštita okoliša i prirode“
Program „Zaštita stanovništva“
Te programi proračunskih korisnika : JU Zavod za prostorno uređenje i JU za
upravljanje zaštićenim dijelovima prirode SMŽ (prilog 1 i 2).
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Realizacija programa i aktivnosti, te ostvarivanje ciljeva i mjerila uspješnosti je prikazana u
nastavku:

PROGRAM:
REALIZACIJA
AKTIVNOSTI:

Dokumenti prostornog uređenja
1.Prostorno uređenje i gradnja
Ova aktivnost obuhvaća poslove na vođenju postupaka te donošenje
rješenja iz područja prostornog uređenja i gradnje, vođenje postupaka
izrade i donošenja akata prostornog uređenja u nadležnosti županije i
dr. Izdavanje akata je propisano zakonom, a provodi se po zahtjevu
stranaka. Do 30. 6. 2018. izdano je 1 908 akata, te cca 46 000 potvrda o
statusu k.č. za poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH.
Kroz ovu aktivnost se provodi i izrada prostornih planova, te je u tijeku
izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana Županije. Do 30. 6. 2018.
godine je proveden postupak ocjene o potrebi strateške procjene za
Plan, te su prikupljeni podaci za izradu plana, a analiza podataka i
izrada nacrta plana je u tijeku (planirano je da se javna rasprava i uvid
održe do kraja listopada 2018.) Za izradu navedenog Plana kroz prijavu
na natječaj Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja dobivena su
sredstva u iznosu od 144.000,00 kn. Sredstva će biti utrošena za izradu
plana)
2.Izrada plana približnih vrijednosti nekretnina
Ova aktivnost obuhvaća postupke vođenja registra eNekretnina,
izdavanja informacija i izvadaka, te izradu Plana približnih vrijednosti
nekretnina na području SMŽ, a za potrebe procjene vrijednosti
nekretnina koje se prodaju, unajmljuju i sl.
Do 30. 6. 2018. godine izdano je ukupno 59 akata i održane 4 sjednice
Povjerenstva. Plan približnih vrijednosti nije izrađen do 30.6.2018.

3.Izrada studije krajobraznih vrijednosti
Proveden je postupak javne nabave i započela je izrada Studije
krajobraznih vrijednosti SMŽ, kao podloge za izradu prostorno-planske
dokumentacije, ali i kao podloge za izradu strategija, planova i dr.
Provedba aktivnosti je u tijeku (izrađivač studije: Ires Ekologija d.o.o.
iz Zagreba).
OSTVARIVANJE Program „Dokumenti prostornog uređenja“ je program kroz koji se
provode sve zakonom propisane aktivnosti UO (izdavanje akata, kako
CILJEVA:
je to u uvodu ovog izvješća navedeno), te koji obuhvaća izradu i
donošenje prostorno -planske i druge dokumentacije.
Povećana razina kvalitete pruženih usluga i veće učinkovitost
realiziranih zadataka – planirano je povećanje od 2 % izdanih akata iz
područja prostornog uređenja i gradnje – IZVRŠENO (u prvoj polovici
2018. izdano je ukupno 76 građevinskih dozvola, a planirano je za
cijelu godinu 125, odnosno za pola godine 63).
Ukupni broj izdanih akata u prvoj polovici godine je bio 1908, a što je
za 276 više od planiranih 1632 iz područja prostornog uređenja i
gradnje, te 429 akata iz područja zaštite okoliša što je za 276 akata više
od planiranih 153.
Brža dostupnost podataka i kvalitetnija opremljenost je ostvarena jer je
otvorena i opremljena Ispostava Glina.
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Izrada Prostornog plana je u tijeku.
Aktivnost procjene vrijednosti nekretnina se provodi sukladno zakonu,
te se izdaju informacije i izvadci o približnim vrijednostima nekretnina
za potrebe izrade elaborata prodaje, najma i sl.
Plan približnih vrijednosti nekretnina županije izrađuje se na temelju
istog dokumenta RH, te budući da RH nije donijela Plan na temelju
kojeg će se izraditi županijski dokument, izrada nije započela, no
planirana je do kraja godine.
Na temelju prethodno navedenih rezultata može se smatrati da se
program uspješno provodi.
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PROGRAM:
REALIZACIJ
A
AKTIVNOSTI
:

Zaštita okoliša i prirode
Temeljem zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, te
obveza koje proizlaze iz istih, a imajući u vidu potrebu uključivanja
javnosti pri odlučivanju o pitanjima zaštite i očuvanja okoliša i
prirode, program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:
1. Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode
Za potrebe donošenja odluka i izradu dokumenata iz područja zaštite
okoliša i prirode, potrebno je pripremiti i izraditi određene stručne
elaborate, programe, planove i izvješća. Kako bi se prethodno navedeno
osiguralo predviđena je provedba aktivnosti pod nazivom Izrada
dokumenata zaštite, a aktivnost se sastoji od sljedećih podaktivnosti:
- Uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom
- Izrada Programa zaštite okoliša i Programa zaštite zraka
- Izrada stručnih podloga i ostalih aktivnosti zaštite prirode
- Informiranje javnosti (kroz provedbu javnih uvida i rasprava)
- Provedbu projekata zaštite okoliša i prirode.

2. Praćenja stanja okoliša i prirode
Ova aktivnost se provodi kako bi se osigurala zaštita okoliša i prirode,
te osigurala provedba zakonskih obveza Županije, a provodi se kroz
sljedeće podaktivnosti:
- Praćenje rada AMP
- Osiguranje sredstava za sanaciju okoliša
- Osiguranje sredstava za isplatu naknada vlasnicima nekretnina u
zaštićenim područjima
- subvencija trgovačkom društvu Centar za gospodarenje otpadom
Brodsko-posavske županije i trgovačkom društvu Kodos d.o.o.,
te subvencija županijskoj tvrtci Eko-start
Obje aktivnosti se provode kontinuirano, a do 30. 06. 2018. godine je
realizirano sljedeće:
- za uspostavu jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom, kroz
subvenciju trgovačkim društvima s kojima Županija ima
društveni ugovor o vlasničkim udjelima, osigurana su i isplaćena
sredstva za rad CGO Brodsko posavske županije (CGO
Šagulje), te se provode aktivnosti na likvidaciji županijske tvrtke
Eko start.
- Program zaštite okoliša i Program zaštite zraka su izrađeni, te je
provedena javna rasprava i uvid za iste.
- Informiranje javnosti se kontinuirano provodi (provedene 4
javne rasprave i uvida)
- U srpnju 2018. je donesene odluka o pokretanju postupaka
zaštite Zrinske gore
- Proveden je projekt čišćenja rijeke Odre povodom Dana zaštite
prirode. U projektu su sudjelovali predstavnici JU Zaštita
prirode, Kajakaški klub, HGSS, te UO.
OSTVARIVAN Zadani ciljevi su većim dijelom ostvareni i to:
JE CILJEVA: - donijeti Program zaštite okoliša i Program zaštite zraka u realizaciji
- potpisati društveni ugovor s CGO Šagulje je realiziran, a za CGO
Babina gora je u tijeku

39
- pratiti i obraditi određeni broj planova gospodarenja otpadom JLS i
obveznika - do 30. 6. 2018. je obrađeno 15 Planova gospodarenja
otpadom
- proveden je 1 projekt zaštite okoliša i prirode (čišćenje rijeke Odre
povodom Dana zaštite prirode od planirana 2)
- na internetskim stranicama županije objavljeno najmanje 5 dokumenta
zaštite okoliša i prirode – realizirano jer je do 30. 6. 2018. objavljeno 21
rješenje i 4 informacije.
Sukladno prethodno iznesenom može se smatrati da se aktivnosti ovog
programa uspješno provode.
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PROGRAMA Zaštita stanovništva
:
REALIZACIJA
AKTIVNOSTI:

OSTVARENJE
CILJEVA:

Cilj programa je potpuno čišćenje prostora Županije od mina,
osiguranje provedbe obveza koje županija ima temeljem Zakona o
vatrogastvu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o sustavu civilne
zaštite, te temeljem programa rada Vatrogasne zajednice SMŽ, kao i
osiguranje rada i opremljenosti operativnih snaga.
Ovim programom se nastoji osigurati zaštita stanovništva od
katastrofa, ali i zaštita stanovništva od minsko-eksplozivnih sredstava,
putem nabave vozila, uređaja i opreme, provođenjem edukacije i
razminiranja površina koje su još uvijek pod minama. Također se
nastoji osnažiti i opremiti postrojbe civilne zaštite i vatrogastva te
HGSS za djelovanje u slučajevima katastrofa i izvanrednih događaja.
Program obuhvaća nekoliko aktivnosti i to:
- Zaštita od požara
- Razvoj civilne zaštite
- Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava
- Opreme za civilnu zaštitu
- Zaštita na radu
Sve aktivnosti iz ovog programa se redovito provode, te je tako do 30.
6. 2018. godine izdvojeno 600.000 kn za rad županijske vatrogasne
zajednice. Izvješće o radu Županijske vatrogasne zajednice za 2017.
je usvojeno na Županijskoj skupštini i objavljeno u Službenom
glasniku SMŽ.
Organizirana je provedena vježba civilne zaštite dana 25. travnja
2018.
Osigurana su sredstva za rad HGSS u iznosu od 30.000 kuna
Izrađena su dva vanjska plana i procjene ugroženosti obveznika (INA
RNS i HEP TE Sisak ) za što je utrošeno je 47.125 kn, a što je obveza
Županije po Zakonu.
Uložena su sredstva u iznosu od 24.783,75 za nabavu opreme za
civilnu zaštitu (pumpe, reflektor, agregat za struju i dr.)
Stožer civilne zaštite je aktivno sudjelovao u obrani od poplava u
ožujku 2018., te sanaciji i rješavanju problema klizišta u Hrvatskoj
Kostajnici.
Nastavljen je projekt razminiranja (III faza – donesene odluke o
dobivenim sredstva temeljem natječaja Agencije za plaćanje u
poljoprivredi u iznosu od 18.963.106,25 kuna, a razminirati će se
1.656.677 m² površina u općinama Dvor i Sunja.
Pokazatelji uspješnosti na temelju kojih se ocjenjuje uspješnost
provedbe ovog programa su sljedeći:
- Proveden program rada Vatrogasne zajednice i doneseno
izvješće o radu Vatrogasne zajednice – doneseno izvješće (8.
sjednica Županijske skupštine, objava Sl. glasnik SMŽ 23/18)
- Održano 8. sjednice stožera civilne zaštite (planirana 1)
- Održana vježba operativnih snaga civilne zaštite 25.4.2018. –
„Sisak 2018.“ (gašenje požara na zgradi u Rimska 28, Sisak)
- Proveden javni natječaj i ugovoreno razminiranje zemljišta
(faza III.) na području općina Dvor i Sunja, ukupna
vrijednost projekta 18.963.106,25 kuna, a razminirati će se

41
1.656.677 m².
Sukladno prethodno iznesenim pokazateljima može se smatrati da se
ovaj program uspješno provodi.
(
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačkomoslavačke županije
Opći cilj programa jest upravljanje, zaštita, očuvanje, održavanje, promicanje i
praćenje stanja zaštićenih dijelova prirode i dijela Nacionalne ekološke mreže na području
Sisačko-moslavačke županije, a po pristupanju u EU i obaveze prema europskoj ekološkoj
mreži NATURA 2000.
Tijekom izvještajnog razdoblja provedbom planiranih aktivnosti putem Javne ustanove
provedene su aktivnosti usmjerene k očuvanju i obnovi postojeće biološke i krajobrazne
raznolikosti, s posebnim naglaskom na zaštitu ugroženih i zaštićenih vrsta i staništa.
Nastavljene su aktivnostima očuvanja i promicanja održivog korištenja, stvaranja uvjeta za
odmor i razonodu u zaštićenim područjima te sprečavanje štetnih radnji u zaštićenim
područjima.
Koristeći svu raspoloživu opremu, nadzor se na svim zaštićenim područjima Županije
provodio kontinuirano i sustavno prema godišnjem planu rada, a to su nadzor stanja zaštićenih
područja, nadzor staništa zaštićenih vrsta, kontrola mjera zaštite prirode te protuzakoniti lov
zaštićenih vrsta, aktivnost se provodi u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite prirode. U
sklopu navedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju odrađeno je 125 nadzora zaštićenih
područja, područja ekološke mreže i ostalim područjima Županije.
Započeti monitoring vrsta i staništa u proteklim godinama nastavljen je prema
godišnjem programu rada i u prvom polugodištu 2018., s posebnim naglaskom na ugrožene
vrste Crex crex- kosac, Ciconia Ciconia- bijela roda, Ciconia nigra- crna roda, Castor fiberdabar, Fritilaria meleagris- kockavica, Haliaetus albicilla- štekavac, Canis lupus- vuk,
Dryocopus martius- crna žuna, Hirundorustica- lastavice i Delichonurbicum- piljci, šišmiši
(Chiroptera), ptice močvarice, unutar zaštićenih područja. U sklopu monitoringa djelatnici
nadzorne službe odradili su 48 izlazaka na teren.
Edukativni program „Znanje – čuvar prirode“ nastavljen je i ove godine s aktivnostima
prezentacija, izložbi, predavanja i terenskih radionica ovisno o uzrastu i prezentiranoj temi.
Ustanova je u 2018. godini nastavila suradnju s mnogobrojnim vrtićima, osnovnim i srednjim
školama s područja Županije. Tijekom izvještajnog razdoblja odrađene su brojne radionice za
dječje vrtiće i osnovne škole po županiji na zadane teme – „Vlažna staništa“, „Ptice“,
„Vretence Vilko“, „Vodozemci i gmazovi“, „Kukci“, „Spring alive“, „Šuma“, „Monitoring“
te je ukupno odrađeno 26 predavanja.
Radi utvrđivanja kakvoće i sastava voda u osnovnim školama provodila se je kemijska
analiza vode. Ukupno se, u 6 škola, provela analiza na 18 uzoraka vode.
Provođene su terenske radionice sa osnovnim školama i vrtićima na kojima su djeca
sudjelovala u aktivnostima kao što su sadnja sadnica klona hrasta lužnjaka - Žirka,
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monitoring ptica močvarica, travnjačkih biljaka, drvenastih vrsta te prošla osnove orijentacije
u prirodi.
U izvještajnom razdoblju nastavljeni su radovi na održavanju infrastrukture, poučnih staza
i odmorišta na zaštićenim područjima. Na području park šume Brdo Djed, u suradnji sa
gradom Hrvatska Kostajnica, djelatnici javnih radova odradili su radove na održavanju
pješačkih staza. Obavljena je akcija čišćenja korita rijeke Odre u duljini od 12 km.

Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje
edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“
U sklopu izrade projekta u okviru OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“,
investicijskog prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne
baštine“, Specifičnog cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog
upravljanja odredištima prirodne baštine“, kao partner nositelju projekta Sisačko-moslavačkoj
županiji, u 2017. godine prijavljen je projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem
prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“. Projekt se u
izvještajnom periodu nalazi u fazi evaluacije te je Ustanova u prvom polugodištu ove godine
u nekoliko navrata dostavljala dopune i očitovanja evaluatoru – Središnjoj agenciji za
financiranje i ugovaranje. Rezultati natječaja se očekuju u drugoj polovici godine. Ugovor je
potpisan 16.07.2018. godine.
Projekt „Ekološki centar – vrata Zrinske gore“
U okviru programa Konkurentnost i kohezija, mjera "Promicanje prirodne baštine" 6.2.2.,
Grad Petrinja je prijavila projekt "Ekološki centar - Vrata Zrinske Gore", ukupne vrijednosti
8.317.679,35 kn, s trajanjem do 2019. godine. Projekt "Ekološki centar - Vrata Zrinske Gore"
imat će za svrhu uređenje postojećeg objekta Dječjeg istraživačkog centra u prostoru Ekološkog
centra namijenjenog održavanju odgojno-obrazovnih i istraživačkih programa s ciljem očuvanja i
promocije prirodne baštine, na području Sisačko-moslavačke županije, naročito grada Petrinje i
područja ekološke mreže Zrinska gora. Osim uređenja i opremanja Centra, projektom će se
provoditi edukativne i promotivne aktivnosti. Ugovor je potpisan 16.07.2018. godine.

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode (Ciconia ciconia)“ u 2018. g.
Projekt, kojim se vrši isplata sredstava vlasnicima objekata na kojima se nalaze
gnijezda bijele rode „Ciconia ciconia“, je potpisan i u izvještajnom periodu se nalazio u fazi
provedbe.
Obavljen je monitoring roda sa ciljem utvrđivanja ukupnog broja gnijezda koja ostvaruju
pravo na naknadu. Naknada će se isplaćivati u iznosu od 700 kn po gnijezdu od kojih 50%
sredstava osigurava Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost a 50% Javna ustanova
za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije. Naša Županija je
područje s najgušćom populacijom bijele rode u RH, u 2018. godini zamjećuje se manji broj
gnijezda u odnosu na prošlu godinu, djelom zbog obnove krovišta, a dijelom zbog opadanja
gnijezda uslijed nevremena.
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Projekt „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“
Prikupljena je projektna dokumentacija za prijavu projekta na mjeru 8.5.2. „Uspostava
i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“. Planirani su sastanci sa
svrhom definiranja projektnih aktivnosti te prijava projekta. Mjerom se mogu povući sredstva
u iznosu 5.000-100.000 € a maksimalan povrat sredstava iznosi 100% ukupno prihvatljivih
troškova.

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“
Održani su sastanci vezani za početak provođenja projekta „Razvoj okvira za
upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ kojim se planira izrada Planova upravljanja
područjima ekološke mreže Natura 2000. Predmetnim Planovima planiraju se obuhvatiti sva
područja ekološke mreže na području RH koja ukupno čine 36% površine kopna te 16%
mora. Predviđeno trajanje izrade je 2017.-2022. g. i kroz njih se planiraju utvrditi mjere i
aktivnosti potrebne za očuvanje ciljanih staništa i vrsta na svakom zasebnom području. Na
prostoru Sisačko-moslavačke županije ukupno se nalazi 20 područja ekološke mreže.

Revitalizacija botaničkog rezervata Cret – Đon močvar
U svrhu očuvanja botaničkog rezervata Cret – Đon močvar u izvještajnom razdoblju
održano je nekoliko sastanaka sa Ministarstvom zaštite okoliša i energetike te je dogovoren
daljnji nastavak suradnje, razrada projekta i apliciranje na program LIFE. Projektom se
planira revitalizacija područja creta u ekološkoj mreži koji, uslijed prirodne sukcesije, zarašta
i prijeti gubitkom ciljanih vrsta i staništa koje se nalaze na tom području.

ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljeni su započeti poslovi na izradi prostornoplanske dokumentacije sukladno Programu rada za 2018. godinu.
1. Izrada dokumenata prostornog uređenja
1.1. Izmjene i dopune prostornog plana Sisačko-moslavačke županije
Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije provodi se na
osnovi Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna prostornog plana Sisačko-moslavačke županije
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br. 5/18.), koju je donijela Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije.
Temeljem analize pristiglih zahtjeva i programskih postavki iz Odluke o izradi III.
Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke u izradi je Nacrt prijedloga III.
Izmjena i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije.
1.2. Izmjene i dopune prostornih planova uređenja jedinica lokalne samouprave
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Sukladno Odlukama o povjeravanju poslova Zavod je nastavio rad na izradi izmjena i
dopuna prostornih planova za Grad Hrvatsku Kostajnicu i općine Jasenovac, Lekenik, Sunju
i Topusko.
Do 30. 06. 2018. god. izrađeni su:
ಣNacrt prijedloga PPUO Sunja
ಣNacrt prijedloga PPUO Jasenovac
ಣPrijedlog PPUO Topusko
ಣPrijedlog PPUG Hrvatska Kostajnica.
Nacrt prijedloga PPUO Lekenik je u izradi.
1.3. Prostorni planovi područja posebnih obilježja
U izvještajnom razdoblju nisu poduzimane aktivnosti koje se odnose na izradu novih
prostornih planova područja posebnih obilježja.
2. Ostale mjere i aktivnosti u funkciji izrade i provedbe
dokumenata prostornog uređenja
2.1. Izrada Izvješća o stanju u prostoru
Izrada četverogodišnjih izvješća o stanju u prostoru obveza je jedinica lokalne
samouprave i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o prostornom uređenju.
Izvješće sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog razvoja te analizu
provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor, kao i prijedloge za
unapređenje prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje
razdoblje.
Izvješće se izrađuje u skladu s Pravilnikom o sadržaju i obveznim prostornim pokazateljima
izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ br. 48/14.i 19/15.) kojim su određeni sadržaj
izvješća, obvezni prostorni pokazatelji, način sudjelovanja javnopravnih tijela u izradi
izvješća i drugi zahtjevi u vezi s praćenjem stanja u području prostornog uređenja.
Kontinuirano se prati izrada, prikupljaju i analiziraju podaci sudionika u prostoru i izrađuju
Izvješća o stanju u prostoru za jedinice lokalne samouprave koje to od njega zatraže.
Sukladno ugovorenim radovima iz 2017. godine Zavod je u prvoj polovici 2018. godine
izradio i isporučio Izvješće o stanju u prostoru Gradu Popovači.
2.2. Suradnja sa jedinicama regionalne i lokalne samouprave
U izvještajnom razdoblju nastavljena je nastavio uspješna suradnja s jedinicama
lokalne samouprave (gradovima i općinama) i sa susjednim županijama na praćenju i
provedbi dokumenata prostornog uređenja.
Aktivno se pratila izrada i donošenje dokumenata prostornog uređenja dostavom
podataka, sudjelovanjem na prethodnim i javnim raspravama i davanjem prijedloga i
mišljenja na dokumente prostornog uređenja.
Tijekom izvještajnog razdoblja praćena je izrada sljedećih prostorno planskih
dokumenata:
· izrada i donošenje prostorno planskih dokumenata u susjednim županijama:
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- Zagrebačka županija (VII. Izmjene i dopune PPŽ)
- Požeško –slavonska županija (III. Izmjene i dopune PPŽ)
· izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova/općina:
- V. Izmjene i dopune PPUG-a Kutina
- VIII. Izmjene i dopune PPUG-a Popovača
- II. Izmjene i dopune PPUO-a Dvor
- III. Izmjene i dopune PPUG-a Novska
- III. Izmjena i dopuna PPUO-a Lipovljani
· izrada i donošenje generalnih urbanističkih planova uređenja (GUP), urbanističkih
planova uređenja (UPU) i detaljnih planova uređenja (DPU) u pojedinim jedinicama
lokalne samouprave:
- VII. Izmjene i dopune GUP-a Kutine
- VIII. ID GUP-a Grada Kutine
- UPU „Centar 1“, Grad Petrinja
- UPU naselja Moščenica (UPU 12), Grad Petrinja
- II. Izmjene i dopune UPU-a grada Novske
- Izmjene i dopune UPU-a turističke zone Mustafina Klada (Općina Velika Ludina)
- IV. Izmjene i dopune UPU-a naselja Popovača i stavljanje van snage DPU-a
poslovno-stambene zone u Popovači
- UPU zone T5-Arheološki park „Rimska vila u Osekovu“
- Izmjene i dopune DPU-a 11 Kutina
- Izmjene i dopune DPU-a Komunalne zone u Sisku
- IV. Izmjene i dopune DPU-a središta grada Kutine
- DPU novog gradskog groblja u Glini
Tijekom sudjelovanja u prethodnim i javnim raspravama na izradi prostornih planova
uređenja i ostalih dokumenata prostornog uređenja i zaštite okoliša jedinica lokalnih
samouprava, koordinirana je i usmjeravana izrada tih dokumenata u cilju usklađenosti s
prostornim planom Županije, prostornim planovima susjednih županija, te s drugim
dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na predmetni plan radi učinkovitog korištenja i
gospodarenja prostorom, te u svrhu zaštite okoliša, prirodne i kulturne baštine.
Isto tako su na zahtjev jedinica lokalne samouprave davana mišljenja i tumačenja za
potrebe provedbe prostornih planova.
U okviru suradnje s jedinicama lokalne samouprave, na temelju njihovih zahtjeva davana su
Mišljenja u Postupcima ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš i to:
-

Grad Kutina – IV. Izmjene i dopune DPU-a središta grada Kutine
Grad Kutina – VIII. Izmjene i dopune GUP-a Grada Kutine
Grad Kutina – V. Izmjene i dopune PPUG-a Kutina
Grad Kutina – Izmjene i dopune DPU-a 11
Grad Hrvatska Kostajnica – Izmjene i dopune PPUG-a Hrvatske Kostajnice
Grad Novska – III. Izmjene i dopune PPUG-a Novske
Grad Novska – II. Izmjene i dopune UPU-a Grada Novske
Grad Novska – Strateški razvojni program Grada Novske 2018. - 2023.
Općina Lipovljani – III. Izmjene i dopune PPUO-a Lipovljani
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2.3. Praćenje stanja u prostoru, uspostava informacijskog sustava
2.3.1. Informacijski sustav prostornog uređenja
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja
Informacijski sustav prostornog uređenja uspostavlja se i vodi za potrebe izrade,
donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja stanja u prostoru i
području prostornog uređenja te izrade izvješća o stanju u prostoru, u skladu sa Zakonom i
drugim propisima. Uspostavlja ga i razvija Ministarstvo u suradnji sa Hrvatskim zavodom za
prostorni razvoj i zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba.
Informacijski sustav uspostavlja se i vodi u elektroničkom obliku, kao inter operabilni
i multi platformni sustav kojim se povezuju informacijski sustavi pojedinih javnopravnih
tijela, koja temeljem Zakona i posebnih propisa izrađuju i/ili održavaju prostorne podatke i
druge podatke značajne za prostorno uređenje.
Prema dostavljenim uputama Ministarstva Zavod je kontinuirano ažurirao sve
dostavljene podatke, te dopunjavao katalog meta podataka unutar ISPU sustava za sve
planove na području Sisačko-moslavačke županije.
Temeljem sporazuma sa Ministarstvom o poslovima obrade i ažuriranja podataka
Prostornog plana županije i prostornih planova gradova i općina u sklopu pripremnih radova
izrade Državnog plana prostornog razvoja, tijekom izvještajnog razdoblja obrađena su i
ažurirana 2 prostorna plana za područje Sisačko – moslavačke županije te obrađeni podaci
koji se odnose na infrastrukturu za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja.
U svrhu stručne i organizirane pohrane, čuvanja i lakšeg pretraživanja podataka
implementiran je softwerski program „Arhoordinator“.
Programom „ArhCoordinator“ u 2018. godini obuhvaćeni su svi važeći planovi na
području Sisačko moslavačke županije od razine detaljnih planova do Prostornog plana SMŽ i
PP Lonjsko polje uključujući sve izmjene i dopune.

2.3.2. Informacijski sustav prostornog uređenja Zavoda
U svrhu razvoja i modernizacije struke u području prostornog uređenja uspostavljen je
Geoportal Sisačko-moslavačke županije koji predstavlja aplikaciju kao jedinstveno odnosno
središnje mjesto pristupa prostornim podacima za cijelo područje županije.
Sastoji se od velikog broja kartografskih podloga i slojeva prostornih podataka,
topografske karte, digitalne orto-foto karte, prostornih planova, planova infrastrukturnih
sustava, granica građevinskih područja, koji se mogu pregledavati samostalno ili
kombinirano.
Geoportal podrazumijeva korištenje suvremenih informacijskih tehnologija velike
brzine (100/100 mb/s) i visoke raspoloživosti, puno lakši pristup građanima za dobivanje
potrebnih prostornih podataka (informacija) na području Sisačko-moslavačke županije.
Geoportal podrazumijeva jednu vrstu Internet portala koji omogućuje pristup
prostornim informacijama te različite povezane usluge (pretraživanje, pregledavanje,
preuzimanje, transformaciju, analizu, otkrivanje usluga).
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Izrađen je u skladu sa važećim propisima iz područja prostornog uređenja i planiranja.
Olakšava dobivanje potrebnih informacija u svrhu dobivanja građevinskih dozvola kao i
ostalih potvrda, a što je najvažnije unaprijedit će efikasnost rada tijela lokalne i područne
(regionalne) uprave. Djelatnicima upravnih odjela koji izdaju dozvole i ostale potrebne
dokumente u području gradnje sve će informacije biti dostupne na jednom mjestu.
Geoportal se kontinuirano nadopunjava dodatnim informacijama, slojevima prostornih
podataka, kartografskim podlogama, novim dokumentima (prostornim planovima) te se kroz
uvažavanje prijedloga i primjedbi svih korisnika dograđuje i podiže kvaliteta funkcioniranja
geoportala.
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PROTOKOLARNE I OSTALE AKTIVNOSTI ŽUPANA
2. siječnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak su na Odjelu za ginekologiju i opstetriciju
Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak posjetili Mariju, prvo dijete rođeno u Sisačkomoslavačkoj županiji u ovoj godini.
9. siječnja
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom primio
izaslanstvo Hrvatskog nogometnog saveza, na čelu s izvršnim direktorom HNS-a Damirom
Vrbanovićem i višim savjetnikom predsjednika HNS-a Zorislavom Srebrićem, uz koje je bio i
predsjednik Nogometnog saveza SMŽ Davor Ivić.
10. siječnja
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom,
u prostoru biblioteke Odjela za ginekologiju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak nazočio
potpisivanju Ugovora za izvođenje radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo
Pedišić“ Sisak - izgradnja Središnjeg paviljona - Objedinjeni hitni bolnički prijem i Dnevna
bolnica.
14. siječnja
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana
Roman Rosavec i Ivan Celjak sudjelovali su u IX. hodočašću u Gvozdansko, „Mjesto
velejunaštva
hrvatskog
naroda“.
Ove godine hodočašćem je obilježena 440. obljetnica bitke za Gvozdansko.
18. siječnja
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Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, te direktor
SIMORA-e, županijske razvojne agencije, Mario Čelan, na konferenciji za novinstvo s
nazivom „Sisačko-moslavačka županija – najveće gradilište RH u 2018. godini" predstavio je
najveće projekte koji uključuju gradnju, adaptiranje i opremanje na području Sisačkomoslavačke županije.
20. siječnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su na imanju obitelji Trdenić u Popovači,
zajedno s članovima Udruge vinogradara i voćara „Škrlet“ Popovača i njihovim brojnim
gostima, među kojima je bio i ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković, sudjelovali u
tradicionalnom obilježavanju dana Svetog Vinka, zaštitnika vinogradara i njihovih vinograda.
„Moj stav je tu jasan, od početka. Uz radnike sam, uz rafineriju, to je naša rafinerija. Gubitak
bilo kojeg radnog mjesta velika je šteta za grad Sisak, za ovu županiju. I zbog toga ću se
itekako boriti da očuvamo primarnu proizvodnju u rafineriji“, reagirao je na zabrinjavajuće
najave iz uprave INA-e župan Ivo Žinić. „Vjerujem da će Vlada i premijer naći rješenje i da
će ubrzati proces otkupa dionica INA-e, a samim tim riješiti ovaj problem. Ponovno ističem:
Ne želim da se bilo koje radno mjesto ukine, a pogotovo da netko ima primisao da bi mogao
ugasiti ovako značajnu industriju u našoj županiji!“
22. siječnja
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom,
u prostoru Hrvatskog centra za razminiranje u Sisku nazočio Završnoj konferenciji projekta
pod nazivom „Razminiranje područja uz granicu s Bosnom i Hercegovinom u Sisačkomoslavačkoj županiji“ financiranog sredstvima Europske unije iz programa IPA komponenta
I – Pomoć u tranziciji i jačanju institucija za 2012. godinu.
23. siječnja
Župan Ivo Žinić je,sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, u
prostoru biblioteke Odjela za ginekologiju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak nazočio
konferenciji za novinare s temom prikupljanja sredstava za kupnju uređaja za magnetnu
rezonancu za potrebe dijagnostike županijske opće bolnice.
24. siječnja
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak su u prostoru Srednje škole
Viktorovac u Sisku uručili dobitnicima nagrade Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačkomoslavačke županije.
25. siječnja
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, s
ministrom mora, prometa i infrastrukture Olegom Butkovićem i ravnateljem Središnje
agencije za financiranje i ugovaranje projekata EU Tomislavom Petricom, uz nazočnost
predsjednika Uprave Hrvatskih cesta Josipa Škorića, potpisao je Ugovor o dodjeli
bespovratnih sredstava za izradu Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke
županije.
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26. siječnja
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom u
Novskoj sudjelovao u radu Početne konferencije projekta „Stvaranje poticajnog
poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem Poduzetničkog
inkubatora PISMO-Novska.
Župan Ivo Žinić je sudjelovao u provedbi programa Muzejske rute Banovinom, koji je
Društvo Terra banalis iz Gline organiziralo u sklopu ovogodišnje „Noći Muzeja“.
29. siječnja
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici, Roman Rosavec i Ivan Celjak, potpisao
je s načelnicima općina Hrvatska Dubica, Martinska Ves i Lekenik dodatak Ugovoru o
sufinanciranju autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika, vrijedan nešto manje od 300
000 kuna.
30. siječnja
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom,
bio domaćin virovitičko-podravskom županu Igoru Androviću, koji je na čelu izaslanstva
Virovitičko-podravske županije, u kojem su bili i njegovi zamjenici Marijo Klement i Darko
Žužak, došao u uzvratni radni posjet Sisačko-moslavačkoj županiji.
5. veljače
Župan Ivo Žinić, njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, te predsjednica Županijske
skupštine Ivanka Roksandić, sudjelovali su u prostoru hotela „Panonija“ u Sisku u svečanosti
Proglašenja najuspješnijih sportašica i sportaša Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu
u organizaciji Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije.
6. veljače
Župan Ivo Žinić, njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, te predsjednica Županijske
skupštine Ivanka Roksandić, nazočili su u Velikom Kaptolu u Sisku tradicionalnom
„Molitvenom doručku“.
Na „Molitvenom doručku“, koji je održan u povodu osme godišnjice uspostave Sisačke
biskupije, o ulozi kršćana u politici u Hrvatskoj i Europi govorio je zastupnik u Hrvatskom
saboru dr. Davor Ivo Stier.
Župan Ivo Žinić, njegov zamjenik Roman Rosavec i predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić su u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak nazočili svečanom
obilježavanju 10 godina djelovanja „Dnevnog boravka 3+2“.
7. veljače
Župan Ivo Žinić, uz kojega je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, pozdravio je sudionike
četvrte Konferencije o sigurnosti i zaštiti na nogometnim utakmicama, koju je, u hotelu
„Panonija“ u Sisku, organizirao Hrvatski nogometni savez.
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Župan Ivo Žinić i izvršni direktor Hrvatskog nogometnog saveza Damir Vrbanović su
rezanjem vrpce simbolički otvorili nove prostorije Nogometnog saveza Sisačko-moslavačke
županije.

8. veljače
Župan Ivo Žinić je u prostoru Knjižnice i čitaonice Glina nazočio predstavljanju knjige Ivana
Rizmaula „Između Une i Kupe“.
9. veljače
Župan Ivo Žinić je u Kući Europe u Zagrebu nazočio svečanoj Završnoj konferenciji
projekata „Razminiranje područja uz granicu s Bosnom i Hercegovinom u Ličko-senjskoj
županiji“ i „Razminiranje socio-ekonomske infrastrukture u Ličko-senjskoj, Sisačkomoslavačkoj i Zadarskoj županiji“.
10. veljače
Župan Ivo Žinić je u Budaševu, naselju na području Grada Siska, nazočio svečanom
Euharistijskom slavlju – misi na župni blagdan Blaženoga Alojzija Stepinca. Svetu misu
predvodio je sisački biskup Vlado Košić.
12. veljače
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u zagrebačkom hotelu Esplanade
nazočili manifestaciji „En primeur“. U organizacije udruge Vinistra tradicionalno se održava
premijerno kušanje mladih vina sorte malvazija istarska.
Župan Ivo Žinić je, sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, u
Malom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije primio čelnike jedinica lokalne
samouprave iz Bosne i Hercegovine, načelnika Općine Bužim Zikriju Durakovića i
gradonačelnika Cazina Nermina Ogreševića, koji su u Sisku i Sisačko-moslavačkoj županiji
boravili kao gosti Medžlisa Islamske zajednice Sisak.
13. veljače
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak su u prostoru Glazbene
škole Frana Lhotke u Sisku uručili ugovore o stipendiranju za redovite učenike
četverogodišnjih i petogodišnjih srednjoškolskih programa obrazovanja, za redovite studente i
po posebnom programu za studente iz obitelji s troje ili više djece kroz mjere pronatalitetne
politike.
14. veljače
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak posjetili su novu ortodontsku ambulantu u
prostoru Doma zdravlja Petrinja. Otvaranjem ove ambulante Petrinja nakon 30 godina ponovo
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dobiva ortodontsku ordinaciju, u kojoj će prvenstveno djeci ovog područja stručnu pomoć
davati dr. Tatjana Klarić.
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Ivanom Celjakom, obišao radove na
rekonstrukciji i prenamjeni dvorišne zgrade Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke
županije u Sisku.

15. veljače
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u Petrinji obišao
prostor u kojem će biti smješten Interpretacijski centar baštine Banovine.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec posjetili su Osnovnu školu Dragutina
Tadijanovića u Petrinji.
Škola djeluje od 1960. godine, a u sadašnjoj zgradi od 1974. godine.
Osnovnu školu Mate Lovraka u Petrinji posjetili su župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman
Rosavec, kako bi se upoznali s dovršenim radovima na adaptaciji školske sportske dvorane.
Župan Ivo Žinić, uz kojega je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, u dvorištu Strukovne
škole Sisak uručio je ravnatelju škole Ivici Beloglavcu ključeve novog kamiona, kojeg je
kupila Sisačko-moslavačka županija.
16. veljače
Župan Ivo Žinić je pratio boravak zastupnice u Europskom parlamentu Ivane Maletić u Glini.
U prostoru Gradske uprave u Glini zastupnica Ivana Maletić održala je radni sastanak sa
županom Ivom Žinićem i gradonačelnikom Gline Stjepanom Kostanjevićem i njihovim
suradnicima.
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, u
Velikom je kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije s predstavnicima jedinica lokalne
samouprave, gradonačelnikom Novske Marinom Piletićem i načelnikom Općine Gvozd
Milanom Vrgom potpisao ugovore o sufinanciranju energetske obnove Osnovne škole
Novska i Osnovne škole Gvozd.
19. veljače
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom,
u prostoru Osnovne škole Dragutina Tadijanovića Petrinja nazočio provedbi preventivnoedukativnih aktivnosti u sklopu nacionalne kampanje „Manje oružja, manje tragedija“.
Provedbi ovih akcija nazočio je i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak nazočili su svečanosti
obilježavanja 20. obljetnice osnivanja Hrvatskog centra za razminiranje.
20. veljače
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Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u prostoru SIMORA-e razvojne
agencije Sisačko-moslavačke županije u Sisku nazočili radnom sastanku na kojem su
predstavnicima gradova i općina Sisačko-moslavačke županije predstavljene mogućnosti
povlačenja EU sredstava za projekte izgradnje širokopojasne mreže u nekomercijalnim
zonama ( tzv. Bijele zone).
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom,
u Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku primio polaznike XX.
naraštaja Ratne škole „Ban Josip Jelačić“.
21. veljače
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su na radnom sastanku s pomoćnikom
ministra unutarnjih poslova Cvjetkom Obradovićem, zamjenikom glavnog ravnatelja policije
Draženom Vitezom i načelnikom Policijske uprave sisačko-moslavačke Lukom Pešutom
razgovarali o potrebi i načinima rješavanja smještajnih uvjeta djelatnika Policijske uprave
sisačko-moslavačke.
Župan Ivo Žinić je predsjedao sjednicom Turističkog vijeća Sisačko-moslavačke županije,
koja je održana u Velikom kabinetu sjedišta Županije u Sisku.
22. veljače
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, potpisao je u Lovačkom
domu Lovačkog društva Fazan Petrinja , s lovozakupnicima ugovore o dodjeli novčanih
sredstava za razvoj i unaprjeđenje lovstva na području Sisačko-moslavačke županije
(920.476,52) kuna te za plaćanje premija osiguranja lovišta na području sisačko-moslavačke
županije protiv šteta od divljači u 2017. godini.
23. veljače
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec nazočili su svečanom otvorenju 23.
međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede VIROEXPO u Virovitici.
24. veljače
Župan Ivo Žinić je na štandu Sisačko-moslavačke županije - najbolje uređenom izložbenom
prostoru sajma VIROEXPO, koji je održan u Virovitici, ugostio predsjednika Vlade
Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, koji je sa suradnicima obišao sajam.
27. veljače
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, potpisao
je s predstavnicima udruga proisteklih iz Domovinskog rata ugovore o korištenju poslovnog
prostora na adresi Sisak, Ulica kralja Tomislava 5.
28. veljače
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak oprostili su se od Berke Sedić i Marije
Smolčić, djelatnica koje su ove godine otišle u zasluženu mirovinu. U znak zahvalnosti i za
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trajno sjećanje na dužnosnike i suradnike poklonili su im umjetničke slike, rad našeg
akademskog slikara Ivice Marekovića.
Župan Ivo Žinić je predsjedao 8. sjednicom Skupštine Turističke zajednice Sisačkomoslavačke županije, koja je održana u Velikom kabinetu sjedišta Županije u Sisku.

6. ožujka
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak nazočili su 1. sjednici
Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji. Sjednica, koja je bila
konstituirajuća, održana je u prostoru Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore
Sisak, a za predsjednika županijskog GSV-a u ovom mandatu izabran je zamjenik župana
Roman Rosavec.
8. ožujka
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak su čestitali Međunarodni
dan žena i darovali ruže najprije djelatnicama Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke
županije, a nakon toga i djelatnicama Županijske uprave, u prostoru u Rimskoj ulici u Sisku,
te u sjedištu Sisačko-moslavačke županije.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec održali su u kabinetu župana radni
sastanak s državnim tajnikom u Središnjem državnom uredu za obnovu i stambeno
zbrinjavanje Nikolom Mažarom.
Nakon prve ovogodišnje sjednice Stožera zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije,
koja je održana 20. veljače, načelnik Stožera, zamjenik župana Roman Rosavec sazvao je
drugu, izvanrednu sjednicu u proširenom sastavu. Naime, uz redovne članove Stožera,
nazočili su joj i predstavnici gradova i općina Sisačko-moslavačke županije koji su na
područjima koja mogu biti ugrožena poplavnom opasnošću.
Nazočan je bio i župan Ivo Žinić, kao i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i
ravnatelj Državne uprave za zaštitu i spašavanje Dragan Lozančić.
12. ožujka
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec, inače načelnik županijskog Stožera za
zaštitu i spašavanje, obišli su Letovanić, kako bi se na terenu uvjerili kakvo je stanje i što je
potrebno poduzeti kako bi se preventivno djelovalo u području obrane od poplavne opasnosti.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su posjetili Hrvatsku Kostajnicu, gdje je
naglo topljenje snijega izazvalo odron koji predstavlja ozbiljnu prijetnju sigurnosti
stanovnika, posebice vlasnika kuća koje se nalaze u kritičnom području, podnožju brda Djed
iznad gradića na Uni.
13. ožujka
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Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su obišli Letovanić, područje Općine
Lekenik uz rijeku Kupu, čiji vodostaj je u porastu.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec-načelnik Stožera za zaštitu i spašavanje
SMŽ bili su, zajedno s gradonačelnikom Hrvatske Kostajnice Daliborom Bišćanom, domaćini
predsjedniku Vlade Republike Hrvatske Andreju Plenkoviću, koji je s potpredsjednikom
Vlade i ministrom obrane Damirom Krstičevićem i ministrom zaštite okoliša i energetike
Tomislavom Ćorićem, kao i ravnateljem Državne uprave za zaštitu i spašavanje Draganom
Lozančićem te generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem, posjetio
Hrvatsku Kostajnicu.
14. ožujka
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec (načelnik županijskog Stožera za zaštitu
i spašavanje) i Ivan Celjak sudjelovali su u radu izvanredne sjednice Stožera za zaštitu i
spašavanje, koja je održana u Jasenovcu.
15. ožujka
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su boravili u Hrvatskoj Kostajnici. Grad
na Uni pogodila je, uz opasnost od nabujale Une i odrone s brda Djed još jedna, nezapamćena
elementarna nepogoda. U klizištu u predjelu grada Stari put uništeno je sedam obiteljskih
kuća, na sreću bez ljudskih žrtava, ali je taj predio grada evakuiran, a stanovnici zbrinuti kod
rođaka i prijatelja te u Hotelu Central.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su, zajedno s državnim tajnikom iz Ureda
za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikolom Mažarom i gradonačelnikom Daliborom
Bišćanom, obišli zgradu škole u Hrvatskoj Kostajnici, na kojoj su zamijećene pukotine.
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak nazočili su trećoj
izvanrednoj sjednici Stožera za zaštitu i spašavanje Sisačko-moslavačke županije, koja je
održana u prostoru Općinskog poglavarstva u Jasenovcu.
16. ožujka
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u prostoru Pučkog otvorenog učilišta
Zagreb posjetili sajam „Proizvodi hrvatskog sela“ na kojem sudjeluje i LAG Zrinska goraTuropolje.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u prostoru Arene Zagreb nazočili
svečanom otvorenju sedmog po redu Međunarodnog sajma turizma „Place2go“.
Župan Ivo Žinić i zamjenik župana Roman Rosavec su u prostoru Gradske vijećnice u
Novskoj nazočili svečanom uručivanju ugovora u okviru Poziva na dostavu projektnih
prijedloga „Zaželi – program zapošljavanja žena“ u organizaciji Ministarstva rada i
mirovinskog sustava.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Hrvatskom narodnom kazalištu u
Zagrebu nazočili svečanoj dodjeli nagrade „Večernjakova ruža 2017:“
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Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana
Roman Rosavec nazočili su u društvenom domu u Lipovljanima Svečanoj sjednici Općinskog
vijeća, koja je održana u prigodi proslave blagdana svetog Josipa, Dana župe i Dana Općine
Lipovljani.
18. ožujka
Župan Ivo Žinić je gostovao u emisiji Radio Sljemena „Putni nalog“, koja je emitirana uživo
iz Marinbroda.
Četvrtoj izvanrednoj sjednici Stožera za zaštitu i spašavanje Sisačko-moslavačke županije,
koju je u Općinskoj vijećnici Jasenovca sazvao načelnik ovog stožera, zamjenik župana
Roman Rosavec, nazočio je
župan Ivo Žinić, zajedno sa svim akterima obrane od poplave.
19. ožujka
Petoj izvanrednoj sjednici Stožera zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije, koju je u
Jasenovcu sazvao načelnik Stožera, zamjenik župana Roman Rosavec, nazočio je župan Ivo
Žinić. Pozivu su se odazvali i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković i
potpredsjednik Vlade, ministar obrane Damir Krstičević.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik, načelnik Stožera zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke
županije Roman Rosavec su u prostoru Državne uprave za zaštitu i spašavanje u Zagrebu
nazočili izvanrednoj sjednici Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
20. ožujka
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su gostovali u programu N1 TV “N1Uživo” s temom opasnosti od poplava na području Sisačko-moslavačke županije.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Hrvatskoj Kostajnici dočekali
potpredsjednika Vlade Republike Hrvatske, ministra graditeljstva i prostornog uređenja
Predraga Štromara koji došao u posjet stradalim područjima Petrinje i Hrvatske Kostajnice.
Šesta izvanredna sjednica Stožera zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije, koju je
sazvao načelnik ovog Stožera, zamjenik župana Roman Rosavec, održana je u prostoru
vijećnice Općine Jasenovac.
Nazočio joj je i župan Ivo Žinić, kao i svi članovi Stožera koji na jasenovačkom području
poduzimaju sve da sigurnost stanovništva i njihove imovine ne bude ugrožena.
22. ožujka
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak su na info-štandu Udruge invalida grada Siska
na sisačkoj tržnici Kontroba sudjelovali u obilježbi Nacionalnog dana invalida rada pod
sloganom „I dalje s ružom…“.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak su posjetili Dom zdravlja Sisak, kako bi
upoznali prostor i uvjete rada službe palijativne skrbi u Domu zdravlja Sisak.
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23. ožujka
Župan Ivo Žinić je, uz nazočnost svoga zamjenika Ivana Celjaka, u Velikom kabinetu sjedišta
Sisačko-moslavačke županije u Sisku predstavnicima udruga svečano uručio ugovore o
izravnom financiranju udruga iz područja socijalne skrbi.
Župan Ivo Žinić je, uz nazočnost svog zamjenika Ivana Celjaka, u Velikom kabinetu sjedišta
Sisačko-moslavačke županije u Sisku ravnateljima ustanova u zdravstvu Sisačko-moslavačke
županije svečano uručio sporazume o financiranju javnih potreba u zdravstvu za 2018.
godinu.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak su u prostoru Sisačko-moslavačke županije u
Sisku (u „Zgradi Dunavskog Lloyda“) nazočili sastanku ministra zaštite okoliša i energetike
Tomislava Ćorića s predstavnicima jedinica lokalne samouprave Sisačko-moslavačke
županije na temu „Mogućnost sufinanciranja projekata JLS-ova u sustavu gospodarenja
otpadom“.
24. ožujka
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u Spomen-domu
braće Radić u Desnom Trebarjevu nazočili svečanoj sjednici koja je, pod pokroviteljstvom
župana Ive Žinića, održana u povodu obilježavanja 90 godina rada Dobrovoljnog vatrogasnog
društva Desno Trebarjevo.
25. ožujka
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Sunji, na gradskom groblju kod
spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima dočekali sudionike maratona VukovarSunja, koji se odvija pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde
Grabar-Kitarović.
26. ožujka
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik, načelnik Stožera zaštite i spašavanja SMŽ, Roman
Rosavec, obišli su u poslijepodnevnim satima državnu cestu D 36 Sisak-Popovača u dijelu
kroz šumu Brezovica, kako bi se na samoj lokaciji još jednom uvjerili u stanje ove važne
prometnice.
28. ožujka
Župan Ivo Žinić je u prostoru Pučke kuhinje Caritasa Sisačke biskupije nazočio
tradicionalnom Uskrsnom ručku s korisnicima Pučke kuhinje.
30. ožujka
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak su u Lekeniku (ispred zgrade Općine) nazočili
tradicionalnoj podjeli prženih ribica na Veliki petak.
1. travnja
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Župan Ivo Žinić je u župnoj crkvi Svetog Ivana Nepomuka u Glini nazočio svečanom misnom
slavlju, koje je na Uskrs predvodio vlč. Ivica Mađer.
2. travnja
Župan Ivo Žinić je na središnjem Groblju sv. Benedikta u Petrinji sudjelovao u odavanju
počasti polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća u povodu obilježbe 26. obljetnice osnutka
162. brigade Hrvatske vojske „Zrin“.

3. travnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u sportskoj dvorani Srednje škole
Novska nazočili radnom ručku s ministrom poljoprivrede Tomislavom Tolušićem u sklopu
manifestacije „Naše domaće, sada i ubuduće“.
4. travnja
Župan Ivo Žinić je u Gradskoj knjižnici i čitaonici Petrinja nazočio predstavljanju knjige
„Žetva
u
polju
otrova“.
Knjigu su predstavili direktor i glavni urednik „Despot infinitusa“ Zvonimir Despot i autor
knjige Ante Gugo.
Ugrađivanjem povelje o gradnji u temelje buduće građevine ministar zdravstva Milan
Kujundžić, župan Ivo Žinić i ravnatelj Bolnice Tomislav Dujmenović obilježili su početak
izvođenja radova na rekonstrukciji kompleksa Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak –
izgradnja Središnjeg paviljona – Objedinjeni hitni bolnički prijem i Dnevna bolnica.
6. travnja
Župan Ivo Žinić je, uz nazočnost zamjenika župana Romana Rosavca, u Letovanskom Vrhu
svečano obilježio završetak gradnje i početak rada Vinotočja obitelji Herak, prvog takvog
objekta u ovom kraju.
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem u dvorani „Domoljub“ u
Koprivnici nazočio Svečanoj sjednici Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije,
koja je održana u povodu svečanog obilježavanja Dana Županije i 25. obljetnice Koprivničkokriževačke županije.
Župan Ivo Žinić nazočio je devetom Saboru udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog
rata grada Gline, koji je održan u Hrvatskom domu u Glini.
7. travnja
Župan Ivo Žinić je u društvenom domu u Graberju (Grad Petrinja) nazočio godišnjoj sjednici
Skupštine Udruge ratnih veterana Hrvatske Hrvatski domobran – Ogranak Petrinja. Na ovoj je
sjednici potvrđeno dosadašnje čelništvo udruge, s predsjednikom Mirkom Putrićem.
Župan Ivo Žinić je u prostorijama Zavičajnog kluba Marinbrod (Grad Glina) nazočio
šesnaestoj Marinbrodskoj kobasijadi.
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9. travnja
Župan Ivo Žinić obišao je Dom za starije osobe Glina. U društvu ravnateljice Renate
Tominović Ceković obišao je sve prostore ovog Doma, koji je posve spreman na skorašnji
dolazak prvih korisnika.
Župan Ivo Žinić je posjetio Srednju školu Glina, kako bi se upoznao s tijekom radova na
sanaciji vanjskih školskih športskih terena.
10. travnja
Župan Ivo Žinić je, uz nazočnost svoga zamjenika Romana Rosavca, u prostoru Tehničke
škole Sisak s ravnateljem škole Davorom Malovićem potpisao ugovor o sufinanciranju 6.
utrke solarnih automobila.
11. travnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec sudjeluju u radu Foruma hrvatskih i
poljskih regija u Poreču.
16. travnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u prostoru Glazbene škole Slavonski
Brod nazočili Svečanoj sjednici Županijske skupštine, koja je održana u povodu obilježavanja
Dana Brodsko-posavske županije.
17. travnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su nazočili Svečanoj sjednici Županijske
skupštine Požeško-slavonske županije, koja je u Gradskom kazalištu Požega održana u
povodu obilježavanja Dana županije i 25. obljetnice Požeško-slavonske županije.
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u Vatrogasnom
domu Petrijevci (Osječko-baranjska županija) nazočio svečanosti u povodu 25. obljetnice
Općine Petrijevci.
18. travnja
Župan Ivo Žinić je u prostoru Dobrovoljnog vatrogasnog društva Glina nazočio redovnoj
sjednici Skupštine Vatrogasne zajednice Grada Gline.
19. travnja
Župan Ivo Žinić svečano je otvorio prvi Sajam zdravlja Topusko, koji je održan u sportskoj
dvorani Top-Termi Topusko.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec primili su 12 studenata i 8 profesora sa
Sveučilišta u Pečuhu u Mađarskoj, koje je predvodio profesor Stjepan Blažetin.
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Župan Ivo Žinić je, u nazočnosti svoga zamjenika Romana Rosavca, u prostoru zgrade
Sisačko-moslavačke županije u Sisku (Rimska 28 – „zgrada Dunavskog Lloyda“) s
predstavnicima 13 jedinica lokalne samouprave potpisao ugovore o zajedničkom sudjelovanju
u projektu „Poduzetnički krediti 2018“.
20. travnja
Župan Ivo Žinić primio je u Velikom kabinetu sjedišta SMŽ u Sisku jedanaestogodišnju
violinisticu iz Kutine, Ingu Potnar, njenu majku Boženu Kosić i glazbenu mentoricu,
profesoricu Oksanu Schneider.
22. travnja
Župan Ivo Žinić je predvodio izaslanstvo Sisačko-moslavačke županije koje je sudjelovalo u
Komemoraciji u znak sjećanja na žrtve logora Jasenovac, pod pokroviteljstvom Hrvatskog
sabora.
23. travnja
Župan Ivo Žinić je u dvorištu Dječjeg vrtića Bubamara u Glini nazočio obilježavanju Dana
planeta Zemlje. Župan je, zajedno s djecom ovog vrtića, posadio stablo hrasta lužnjaka.
Župan Ivo Žinić je kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i
predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, sudjelovao u polaganju vijenaca
kod spomen obilježja palim i nestalim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata u Lekeniku.
24. travnja
Župan Ivo Žinić je u hotelu „Panorama“ u Zagrebu nazočio svečanom otvorenju „Tjedna EU
fondova“, informativno-obrazovnog događaja, kojeg je, u suradnji s institucijama iz sustava
upravljanja i kontrole ESI fondova, organiziralo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova
Europske unije.
Župan Ivo Žinić je u dvorani Kaptol 1 hotela „Panorama“ u Zagrebu nazočio sastanku
ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijele Žalac sa županima i
regionalnim koordinatorima.
Župan Ivo Žinić je kao osobni izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde GrabarKitarović nazočio svečanom otvorenju nove Školsko-sportske dvorane u Glini, uz Osnovnu
škole Glina.
25. travnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec održali su u Gradskoj vijećnici Grada
Kutine radni sastanak s gradonačelnikom Zlatkom Babićem i njegovim suradnicima.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec, načelnik Stožera civilne zaštite SMŽ,
nazočili su vježbi evakuacije i spašavanja, koja je u organizaciji Stožera civilne zaštite
Sisačko-moslavačke županije održana u zgradi Sisačko-moslavačke županije na adresi
Rimska 28, Sisak („Zgrada Dunavskog Lloyda“).
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26. travnja
Župan Ivo Žinić, s kojim je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, uručio je dokumente o
vlasništvu ravnateljici OŠ Ivan Goran Kovačić Gora Valentini Vujnović, a direktor Rafinerije
nafte Sisak Damir Butković ključeve, novog vozila kojim će biti obavljana dostava toplih
obroka za područnu školu u Nebojanu.
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem u Vinskom podrumu u
Popovači obišao sudionike ocjenjivanja vina za „Županov pehar“.
27. travnja
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom,
u Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku nazočio Koordinaciji
Župana i načelnika općina i gradonačelnika o raspolaganju državnim zemljištem.
30. travnja
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, sudjelovao u
obilježavanju Dana Općine Jasenovac, 23. obljetnice vojno-redarstvene operacije „Bljesak“ i
25. godišnjice utemeljenja Općine Jasenovac.
1. svibnja
Župan Ivo Žinić je nazočio Svetoj misi, koju je u Galdovu (Grad Sisak) u povodu
obilježavanja blagdana sv. Josipa Radnika i 50 godina ustanovljenja Župe sv. Josipa Radnika
u Galdovu, predvodio fra Josip Blažević, provincijal Hrvatske provincije sv. Jeronima
franjevaca konventualaca.
3. svibnja
Župan Ivo Žinić je u prostoru Večernjeg lista (u Zagrebu nazočio zatvorenom okruglom stolu
„Županije 2030. godine", koji su, u suradnji s Hrvatskom zajednicom županija, u povodu 25
godina regionalnog ustroja Republike Hrvatske, organizirali Večernji list i Poslovni dnevnik.
Župan Ivo Žinić i gradonačelnik Gline Stjepan Kostanjević su u prostoru Gradske uprave
Grada Gline održali konferenciju za novinstvo s temom odlaganja azbestnog otpada.
4. svibnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec primili su u Velikom kabinetu sjedišta
Sisačko-moslavačke županije u Sisku predstavnike Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke
županije, na čelu s predsjednikom VZ Mijom Brlečićem, u prigodi obilježavanja dana
nebeskog zaštitnika svih vatrogasaca, svetog Florijana.
6. svibnja
Župan Ivo Žinić je nazočio svečanom otvorenju džamije u Bogovolji (Općina Cetingrad,
Karlovačka županija).
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Župan Ivo Žinić je svečano otvorio nastupe folklornih skupina u sklopu obilježbe dana Svetog
Florijana u mjestu Poljana Lekenička (Općina Lekenik).
Župan Ivo Žinić je u župnoj crkvi Svetog Lovre u Petrinji nazočio koncertu kojim je otvoren
ovogodišnji Međunarodni orguljaški festival Ars Organi Sisciae.

7. svibnja
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i
zamjenici župana Roman Rosavec i Ivan Celjak, u pješačkoj je zoni u Ulici Stjepana i Antuna
Radića u Sisku svečano otvorio izložbeni prostor „Sisačko-moslavačka županija u srcu
Europe“ i na taj način označio početak obilježavanja Europskog tjedna u Sisačko-moslavačkoj
županiji.
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, te
predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić, kao osobni izaslanik Predsjednice
Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović je sudjelovao u svečanom otvaranju Doma za
starije osobe u Glini.
8. svibnja
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak nazočili su ispred sisačke
katedrale otkrivanju i blagoslovu spomenika blaženom Alojziju Stepincu.
9. svibnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Srednjoj školi Topusko nazočili
svečanoj obilježbi Dana škole.
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u Topuskom, na
platou pored zatvorenog bazena Top Termi Topusko nazočio konferenciji za novinstvo kojom
je najavljena svečana akademija i znanstveni skup „Na izvoru zdravlja“ u povodu 200 godina
suvremenog Lječilišta Topusko.

10. svibnja
Župan Ivo Žinić je u prostoru Hrvatske zajednice županija u Zagrebu sudjelovao u radu 48.
sjednice Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija.
11. svibnja
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom,
u prostoru dvorane za predavanja na Odjelu ginekologije Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“
Sisak nazočio stručnom skupu, koji su u povodu obilježavanja Međunarodnog dana
sestrinstva organizirali Podružnica HUMS-a Sisak i OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.
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12. svibnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Vinskom podrumu u Popovači
nazočili završnici ovogodišnjeg „Županovog pehara“, ocjenjivanju vina sorte škrlet s područja
Sisačko-moslavačke županije.

15. svibnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su, za vrijeme svojeg posjeta Novskoj,
obišli Ispostavu Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša gdje ih
je uz gradonačelnika Marina Piletića dočekao i voditelj ispostave Edo Tomić.
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem u Vjeronaučnoj dvorani Župe
svetog Luke u Novskoj, nazočio Svečanoj sjednici Crvenog križa Novska, koja je održana u
prigodi obilježavanja Međunarodnog dana Crvenog križa i Crvenog polumjeseca (8. svibnja),
Tjedna Hrvatskog Crvenog križa i 15 godina rada logopeda u Gradskom društvu Crvenog
križa Novska.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Gradskoj vijećnici u Novskoj
nazočili potpisivanju ugovora za izvođenje radova na budućim zgradama Poduzetničkog
inkubatora PISMO-Novska.
16. svibnja
Župan Ivo Žinić je u hotelu „Panorama“ u Zagrebu nazočio svečanom potpisivanju ugovora o
sufinanciranju projekata prema programu održivog razvoja lokalne zajednice i Programu
podrške regionalnom razvoju, na koje je pozvala ministrica regionalnog razvoja i fondova
Europske unije Gabrijela Žalac.
Župan Ivo Žinić je, u nazočnosti svojih zamjenika Romana Rosavca i Ivana Celjaka, kao i
načelnika Općine Velika Ludina Dražena Pavlovića, u Velikom kabinetu sjedišta Sisačkomoslavačke županije u Sisku s generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem
i predstavnicima zajednice izvršitelja potpisao Ugovor o uslugama izrade detaljne
dokumentacije Sustava navodnjavanja Velika Ludina.
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, u zgradi
SMŽ u Sisku (Rimska 28, „Zgrada Dunavskog LLoyda“) predstavnicima udruga uručio je
ugovore o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja programa udruga
proisteklih iz Domovinskog rata.
17. svibnja
Župan Ivo Žinić, uz kojega je bio i njegov zamjenik Ivan Celjak, u prostoru Doma zdravlja
Sisak sudjelovao je u medijskom predstavljanju djelovanja Zaklade Viktorija za djecu
oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti Sisačko-moslavačke županije i prvih rezultata
rada Malog logopedskog kabineta.
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Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec nazočili su u prostoru gradske uprave
Grada Popovače radnom sastanku na temu „Razmatranje mogućnosti prekategorizacije
županijske ceste 3124 Popovača- Novska u državnu cestu“'.
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom u Domu
kulture „Kristalna kocka vedrine“ Sisak nazočio svečanom predstavljanju ratne
fotomonografije Specijalne jedinice policije „OSA“ Sisak – autora Borne Marinića, te ratne
monografije Specijalne policije iz Domovinskog rata.
18. svibnja
Župan Ivo Žinić je u Hrvatskom saboru nazočio svečanosti obilježavanja 15 godina rada
Hrvatske zajednice županija.
Župan Ivo Žinić je, u nazočnosti svog zamjenika Romana Rosavca u Pučkom domu Osekovo
(Grad Popovača) svečano otvorio proslavu 50 godina djelovanja Nogometnog kluba
„Dinamo“ Osekovo, kao i Tamburašku večer, održanu u istom prostoru.
Župan Ivo Žinić je u Atriju utvrde Stari grad u Sisku nazočio „Rođendanskoj večeri“ –
obilježbi 50 godina djelovanja Odjela za dječju kirurgiju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić Sisak.
19. svibnja
Župan Ivo Žinić je u Popovači svečano otvorio XI. županijsku izložbu stoke. Ova je izložba
održana pod pokroviteljstvom ministarstva poljoprivrede, Sisačko-moslavačke županije i
Grada Popovače.
Župan Ivo Žinić je nazočio središnjoj proslavi 50 godina djelovanja Nogometnog kluba
„Dinamo“ Osekovo. Predsjednik kluba slavljenika, zamjenik župana Roman Rosavec, uz
sisačko-moslavačkog župana ugostio je i dvojicu njegovih kolega brodsko-posavskog župana
Danijela Marušića i požeško-slavonskog župana Alojza Tomaševića.
20. svibnja
Župan Ivo Žinić je u rodnom Marinbrodu, naselju na području Grada Gline nazočio proslavi
Stepinčeva – Dana Marinbroda. Proslavi je nazočio i zamjenik župana Roman Rosavec, koji
se pridružio mještanima u misnom slavlju, koje je u prostoru „Stare škole“ služio don Paško
Glasnović.

21. svibnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su, zajedno s predsjednikom Upravnog
vijeća HZZO-a dr. Dragom Prgometom i ravnateljem bolnice dr. Tomislavom
Dujmenovićem, obišli gradilište „Središnjeg paviljona“ Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.
22. svibnja
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Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, u Velikom
kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku na konferenciji za novinare upoznao je
javnost sa sadržajem nedavno objavljene publikacije „Proračun u malom“.
23. svibnja
Župan Ivo Žinić je u Hotelu Panorama u Zagrebu, na poziv ministrice Gabrijele Žalac,
sudjelovao u svečanom potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekata prema Programu
pripreme lokalnih razvojnih projekata prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova u
organizaciji Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije.
25. svibnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec posjetili su Učenički dom u Kutini.
Župan je u ovoj prigodi uručio ravnateljici Doma odluku kojom se Sisačko-moslavačka
županija obvezuje od školske godine 2018/2019. sufinancirati, u 50 % iznosu, troškove
smještaja u Domu za sve učenike, pa i one koji imaju prebivalište izvan Sisačko-moslavačke
županije, a upišu srednje škole u Kutini i Novskoj.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su obišli sudionike 12. sjednice HUROŠa, Hrvatske udruge ravnatelja osnovnih škola Sisačko-moslavačke županije, koja je održana u
prostoru Osnovne škole Popovača.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u naselju Staro Vratečko (Općina
Lekenik) obišli radove koji traju na asfaltiranju dionice Vratečko-Orleković državne ceste D
36.
28. svibnja
Župan Ivo Žinić je u prostoru Tehničke škole Sisak nazočio konferenciji za novinstvo na
kojoj su predstavljeni rezultati projekta „Stručnom praksom do kompetencija za tržište rada“
tijekom kojeg su učenici Tehničke škole bili na stručnoj praksi u talijanskom gradu Bolonji.
Župan Ivo Žinić je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu nazočio Svečanoj
akademiji, kojom je, pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde
Grabar-Kitarović, obilježen Dan Oružanih snaga Republike Hrvatske, Dan Hrvatske kopnene
vojske i 27. obljetnica ustrojavanja Oružanih snaga Republike Hrvatske.

29. svibnja
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u velikoj dvorani
Hrvatske gospodarske komore – Županijske komore Sisak nazočio dodjeli ugovora o
financiranju projekata u kulturi.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec posjetili su na trgu ispred Robne kuće u
Kutini javno predstavljanje aktivnosti Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u sklopu kampanje
„Zaposli se u Hrvatskoj“.
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Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u prostoru Gradske vijećnice u
Novskoj nazočili redovnoj sjednici Skupštine Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke
županije.
30. svibnja
Župan Ivo Žinić je nazočio obilježavanju Dana Odsjeka u Petrinji Učiteljskog fakulteta
Sveučilišta u Zagrebu.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec održali su u prostoru zgrade Općine Sunja
radni sastanak s načelnikom općine Grgom Dragičevićem, njegovim zamjenikom Ivicom
Kozarićem i predsjednikom Općinskog vijeća Daliborom Medvedom.
Boravak u Sunji župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec iskoristili su i za obilazak
i razgovor sa ženama, koje su se u okviru projekta „Zaželi – program zapošljavanja žena“
financiranog iz Europskog socijalnog fonda, osposobile za pomoć i njegu starijih sugrađana.
1. lipnja
Župan Ivo Žinić je, zajedno s pročelnikom Ureda župana Stjepkom Zelićem, u Malom
kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku primio izaslanstvo Franjevačke
mladeži s kojima je razgovarao o njihovoj zamolbi za pomoć u organizaciji XXVI. Hoda
Franjevačke mladeži, Zagreb-Siget-Sisak-Asizi, 23. srpnja – 3. kolovoza 2018. godine.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec, kao i ministar gospodarstva Darko
Horvat, nazočili su na Gradskom trgu u Kutini svečanom otvorenju i dodjeli priznanja i
nagrada 25. izložbe vina Hrvatske i vina izvornih sorti – MoslaVina Kutina 2018.
Župan Ivo Žinić je, kao osobni izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana
Jandrokovića, u prostoru Pučkog otvorenog učilišta u Kutini nazočio svečanom obilježavanju
50 godina Petrokemije d. d. Kutina. Svečanosti, kojom je obilježen „Zlatni jubilej“ ove važne
tvrtke nazočili su i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković i ministar gospodarstva Darko
Horvat.
2. lipnja
Župan Ivo Žinić je u Domu Zavičajnog kluba Joševica (Grad Glina) nazočio Izvještajnoj
godišnjoj skupštini Zavičajnog kluba Joševica.
Župan Ivo Žinić je u izletištu „Korablja Tišinić“ u Taborištu (Grad Petrinja) nazočio
tradicionalnom radnom sastanku i prigodnom druženju obrtnika i njihovih gostiju, koje je
organiziralo Udruženje obrtnika Petrinje, Gline i Topuskog.
Župan Ivo Žinić je, kao osobni izaslanik predsjednice Republike Hrvatske Kolinde GrabarKitarović, nazočio Susretu braniteljica, koji se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice
Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, te pokroviteljstvom Ministarstva branitelja
RH, Sisačko-moslavačke županije i Grada Petrinje, a u organizaciji Kluba žena Udruge
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Ogranak Petrinja, odvijao u Petrinji.
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4. lipnja
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana
Roman Rosavec i Ivan Celjak sudjelovali su u slavlju zaštitnika Sisačke biskupije svetog
Kvirina.

5. lipnja
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Ivanom Celjakom u prostoru zgrade
Sisačko-moslavačke županije u Rimskoj ulici 28 („Zgrada Dunavskog Lloyda“) s
predstavnicima udruga potpisao ugovore o dodjeli financijske potpore udrugama s područja
socijalne skrbi, udrugama umirovljenika, udrugama iz područja izvaninstitucionalne skrbi za
stare i udrugama proisteklim iz II: svjetskog rata.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak su u prostoru zgrade Sisačko-moslavačke
županije u Rimskoj ulici 28 („Zgrada Dunavskog Lloyda“) s predstavnicima udruga potpisali
ugovore o dodjeli financijske potpore udrugama iz područja zdravstva i prevencije ovisnosti.
Župan Ivo Žinić je nazočio svečanosti u povodu 5. godišnjice Doma za psihički bolesne
odrasle osobe Petrinja.
6. lipnja
Župan Ivo Žinić je u prostoru Hrvatskog doma u Glini nazočio svečanom obilježavanju Dana
Srednje škole Glina.
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić nazočili su u prostoru
Hotela Panonija u Sisku obilježavanju 85. obljetnice Odjela za fizikalnu medicinu i
rehabilitaciju („Jodno lječilište“) Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak.
7. lipnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec obišli su radove na asfaltiranju ceste
Zaloj-Stankovac. Ova prometnica uz obalu Kupe, na području Grada Gline, u završnoj je fazi
izvođenja radova.
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić nazočili su u prostoru
Osnovne škole Gvozd proslavi Dana škole.
Župan Ivo Žinić je u prostoru Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjek u Petrinji
nazočio otvorenju Međunarodnog znanstveno-stručnog simpozija „17. dani Mate Demarina“
pod nazivom „Odgoj i obrazovanje – budućnost civilizacije.
8. lipnja
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Župan Ivo Žinić, s kojim je bila i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić, kao i
zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, otvorio je u pješačkoj zoni u Sisku 4. izložbu
električnih i hibridnih vozila.
Župan Ivo Žinić je nazočio Svečanoj sjednici Skupštine Obrtničke komore Sisačkomoslavačke županije, koja je u prostoru Komore u Sisku održana u povodu Dana Obrtničke
komore Sisačko-moslavačke županije.

9. lipnja
Župan Ivo Žinić je ispred Doma športova u Kutini svečano otvorio 23. županijsko športsko
natjecanje Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Republike Hrvatske –
Podružnice Sisačko-moslavačke županije.
Župan Ivo Žinić je, zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić i
zamjenikom župana Romanom Rosavcem, ispred Hotela Panonija u Sisku nazočio startu 6.
utrke solarnih automobila u organizaciji Tehničke škole Sisak.
10. lipnja
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom
i tisućama oduševljenih građana, nazočio velikom koncertu u sisačkoj pješačkoj zoni.
11. lipnja
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana
Roman Rosavec i Ivan Celjak, sudjelovali su u odavanju počasti, kojim je započeo program
obilježbe Dana Sisačko-moslavačke županije.
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić, zamjenici župana
Roman Rosavec i Ivan Celjak, te, u prigodi obilježavanja 25 godina postojanja Sisačkomoslavačke županije, prva predsjednica Županijske skupštine Ružica Šimunović, nazočili su
Svečanoj sjednici Županijske skupštine, koja je u Domu INA Rafinerije nafte u Sisku održana
u povodu Dana Sisačko-moslavačke županije.
Župan Ivo Žinić je, u nazočnosti svojih zamjenika Romana Rosavca i Ivana Celjaka, s
ministrom državne imovine Goranom Marićem u Velikom kabinetu sjedišta SMŽ u Sisku
potpisao Ugovor o dodjeli na korištenje nekretnina u Petrinji u Dugoj ulici kuća broj 27 i
dvorište, te čestice kod kuće i voćnjaka u gradu, u svrhu provedbe projekta „Community
(R)evolution, s ciljem razvoja socijalne infrastrukture i promicanja socijalnog poduzetništva,
volonterstva, borbe protiv siromaštva te drugih mjera usmjerenih na povećanje razine
stručnosti i zapošljavanja nezaposlenih osoba.

13. lipnja
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Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec nazočili su u prostoru Gradske tržnice u
Kutini dodjeli certifikata za uporabu oznake „Proizvodi hrvatskog seljaka“.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec nazočili su u Društvenom domu Osekovo
početnoj konferenciji projekta „Povećanje privlačnosti i obrazovnog kapaciteta Parka prirode
Lonjsko polje izgradnjom posjetiteljskog centra „Crna roda“ Osekovo“ financiranog
sredstvima europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. –
20220. u okviru natječaja „Promicanje održivog korištenja prirodne baštine u nacionalnim
parkovima i parkovima prirode“.

15. lipnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su, uz državnog tajnika za infrastrukturu
Tomislava Mihotića i predsjednika Uprave Hrvatskih autocesta Borisa Huzjana, nazočili
puštanju u promet novoizgrađenog čvora i naplatne postaje Lipovljani.
Župan Ivo Žinić je u restoranu „Petrova gora“ u Topuskom nazočio svečanoj sjednici
Općinskog vijeća Općine Topusko i obilježavanju 200. obljetnice dolaska cara Franje 1.
Habsburškog u Topusko.
16. lipnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak su se u dvorištu lovačke kuće u Mužilovčici
pridružili sudionicima 5. proslave Lovačke udruge „Lonjsko polje“ Mužilovčica.
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u vijećnici Gradske
uprave Hrvatske Kostajnice nazočili svečanoj sjednici Gradskog vijeća, koja je održana u
povodu obilježavanja Dana Grada Hrvatske Kostajnice.
17. lipnja
Župan Ivo Žinić je u Strašniku (Grad Petrinja) sudjelovao u proslavi blagdana Svetog Vida,
zaštitnika sela Strašnik u organizaciji UHBDR Strašnik.
19. lipnja
Župan Ivo Žinić je, zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić i
zamjenicima župana Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, pratio program boravka
Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović na području Sisačko-moslavačke
županije.
Predsjednica je svoj obilazak počela u SOS Dječjem selu Lekenik, gdje je posjetila jednu SOS
obitelj i pratila program koji su priredili stanovnici SOS Dječjeg sela Lekenik.
Nakon toga je slijedilo uručivanje nagrada učenicima, sudionicima državnih
natjecanja i njihovim mentorima u Državnom Arhivu u Sisku, pa odlazak u Hrvatsku
Kostajnicu. Predsjednica je odala počast kod spomen obilježja Gordanu Ledereru u Hrvatskoj
Kostajnici, a nakon toga posjetila Dječji vrtić „Krijesnica“ u Hrvatskoj Kostajnici, pa
proizvodne hale tvrtke Blažević d. o. o. i na kraju obitelj Jakšić, jednu od obitelji čija je kuća
uništena u klizištu.
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U zgradi Gradske uprave održan je sastanak s gradonačelnikom i njegovim suradnicima, a u
ovoj je prigodi Predsjednica upoznala i članstvo Udruge mladih „Invictus“, koja je pomagala
stradalnicima za vrijeme poplava.
28. lipnja
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su se u Plesmu, u Ekoetno selu Strug,
pridružili ekipi turističkih novinara i djelatnika koja je u sklopu programa „U zagrljaju
Moslavačkog gorja i Lonjskog polja“, koji je organizirao, uz suradnju SMŽ, vinar Ivica
Florijanović, upoznavala turističku ponudu Moslavine i Lonjskog polja.
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak su u Ministarstvu za demografiju, obitelj,
mlade i socijalnu politiku održali radni sastanak s državnom tajnicom Marijom Pletikosa.
Župan Ivo Žinić je u, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u Novskoj
sudjelovao u obilježavanju Dana hrvatskih branitelja grada Novske.
30. lipnja
Župan Ivo Žinić je u Glini, u novoj sportskoj dvorani nazočio otvorenju 2. smotre mažoret
timova, koja je održana u povodu 20. rođendana Udruge mažoretkinja „Glinske Banice“.
Župan Ivo Žinić je, u nazočnosti predsjednice Županijske skupštine Ivanke Roksandić, kod
mosta u Skeli (Grad Glina) nazočio svečanom otvaranju dionice ceste Topusko-Glina („Stara
glinska cesta“).
Župan Ivo Žinić je svečano otvorio proslavu 24. obljetnice proglašenja sela Čigoć prvim
Europskim selom roda.
Župan je pratio folklorni program, obišao štandove s domaćim proizvodima i nazočio
puštanju u prirodu roda koje su oporavljene i spremljene za povratak u divljinu.

ŽUPAN
Ivo Žinić, dipl.ing.arh.

