
Z A P I S N I K 
 

s 13. sjednice Odbora za gospodarski razvoj održane 15. svibnja 2019. godine u sjedištu 

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

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

Ivković –  članovi Odbora za gospodarski razvoj. (u daljnjem tekstu: Odbor) 

Ostali članovi Odbora: Miljenko Žamarija i Branko Jovičić ispričali su svoj nedolazak. 
 

Ostali prisutni: Ivanka Roksandić, predsjednica Županijske skupštine, Blaženka 

Karakaš, privremena pročelnica Upravnog odjela za  proračun, financije, javnu nabavu i 

imovinu, Darjan Vlahov, pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport, Stipo 

Šapina, ravnatelj Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije i  Željko Lončarić, 

savjetnik za pravne poslove u Stručnoj službi za poslove Skupštine i opće poslove. 
 

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

prisutni članovi Odbora jednoglasno prihvatili sljedeći 

 

D N E V N I   R E D 
 

1. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  Sisačko-moslavačke županije za 

2018. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

2. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke županije za I – XII mjesec 2018. godine - Prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2018. godine, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

      3.   Prijedlog Odluke o osnivanju Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

3. Razno. 

4.  

Prije prelaska na rad po točkama dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zapisnik s 12. 

sjednice Odbora za društvene djelatnosti. 

 

TOČKA 1. 

 Nakon uvodnog obrazloženja privremene pročelnice Upravnog odjela za  proračun, 

financije, javnu nabavu i imovinu Blaženke Karakaš i rasprave u kojoj su sudjelovali svi 

prisutni, jednoglasno je donijet sljedeći 

  

Z a k l j u č a k  

Daje se pozitivno mišljenje na prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna  

Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

 

TOČKA 2. 

          Nakon uvodnog obrazloženja ravnatelja Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke županije  Stipe Šapine i rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donijet je 

sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

Daje se pozitivno mišljenje na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2018. godine - 



Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2018. godine 

 

 

TOČKA 3. 
 

          Nakon uvodnog obrazloženja pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i sport 

Darjana Vlahova i rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donijet je sljedeći 

 
 

Za k l j u č a k 
 

          Daje se pozitivno mišljenje na prijedlog Odluke o osnivanju Centra za svemirsku i 

inovativnu tehnologiju. 

 

 

 Kako pitanja i prijedloga nije bilo, sjednica je završila u 16:30 sati. 

 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 2176/01-01-19-26 

Sisak, 15. svibnja 2019. godine. 

 

 

 

        PREDSJEDNIK ODBORA   

 

 

                 mr. Mijo Šepak 

 


