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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 ovlašten propisima, 
- 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 srpanj – prosinac 2018. godine. 
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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 2018. godini, 

2. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog plana građenja, održavanja i 
zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. 
godinu, 

3. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini, 

4. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
srednjih škola i učeničkog doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini, 

5. Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku korištenja imovine ustanova u školstvu čiji 
je osnivač Sisačko-moslavačka županija, 

6. Odluka o funkcionalnoj integraciji zdravstvenih ustanova radi organiziranja obavljanja 
djelatnosti hitne medicine, 

7. Zaključak o davanju prijedloga za dopunu Mreže hitne medicine, 
8. Odluka o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području  Sisačko-

moslavačke županije, 
9. Odluka o posebnim mjerama zaštite od požara na području Sisačko-moslavačke 

županije, 
10. Zaključak o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke 

županije za 2018. godinu, 
11. Odluka o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Sisačko-

moslavačke županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 
razdoblje, 

12. Odluka o obustavi isplate sredstava za redovito godišnje financiranje iz Proračuna 
Sisačko-moslavačke županije za političku stranku Hrvatska demokratska regionalna 
stranka - HDRS, 

13. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 
Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

14. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga i utrošenim sredstvima u 2018. godini, 

15. Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg Izvješća o radu Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika u 2018. godini, 

16. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade „Viktorija“ za djecu oboljelu od 
zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za 2018. 
godinu, 
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17. Zaključak o prihvaćanju Izvješća  o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-
moslavačke županije za 2018. godinu, 

18.  Godišnji  izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. 
godinu, 

19.   Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I - XII mjesec 2018. 
godine, 

20. Odluka o donošenju III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke 
županije. 

 
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 su slijedeći 

akti: 
 

1. Rješenje o imenovanju članova Kulturnog vijeća Sisačko-moslavačke županije, 
2. Rješenje o razrješenju doktora medicine koji utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok 

smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Općine Dvor, 
3. Rješenje o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Sisku, 
4. Rješenje o razrješenju suca porotnika za mladež Općinskog suda u Sisku, 
5. Rješenje o razrješenju članova Županijske koordinacije za ljudska prava, 
6. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijske koordinacije za ljudska 

prava, 
7. Rješenje o razrješenju članova Antikorupcijskog povjerenstva, 
8. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Antikorupcijskog povjerenstva, 
9. Rješenje o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, 
10. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za 

ravnopravnost spolova, 
11. Rješenje o razrješenju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe 

droga, 
12. Rješenje o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe 

droga, 
13. Rješenje o razrješenju članova Županijskog savjeta za europske integracije, 
14. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Županijskog savjeta za europske 

integracije, 
15. Rješenje o razrješenju članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak, 
16. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za poljoprivredu i ruralni 

razvitak, 
17. Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika, 
18. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika, 
19. Rješenje o razrješenju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, 
20. Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, 
21. Rješenje o razrješenju članova Savjeta za socijalnu skrb, 
22. Rješenje o imenovanju članova Savjeta za socijalnu skrb, 
23. Rješenje o razrješenju članova Savjeta za zdravlje, 
24. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje, 
25. Rješenje o razrješenju članica Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji, 
26. Rješenje o imenovanju članica Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji, 
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27.  Rješenje o razrješenju više medicinske sestre koja utvrđuje nastup smrti, vrijeme i 
uzrok smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje Grada Hrvatske 
Kostajnice, 

28.  Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Povjerenstva za zaštitu prava 
pacijenata. 

 
Na prijedlog Odbora za dodjelu javnih priznanja donijeti su slijedeći akti: 
 

1.  Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu prim.dr.Ivanu 
Šipušu za životno djelo, 

2.   Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Ženskom vokalnom sastavu 
„Kraluž“ KUD-a „Posavina“ za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem 
razdoblju, 

3.  Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Muškoj klapi „Kolapjani“ 
Sisak za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, 

4.  Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije KUD-u „Seljačka sloga“ 
Grada Sunjska za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju, 

5.  Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Damiru 
Kukuruzoviću za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije, 

6.  Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi Snježani Prodanović, 
dr.med.spec.pedijatrije za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije, 

7.  Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Udruzi invalida rada Grada 
Siska za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije, 

8. Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Miroslavu Dimiću 
za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije, 

9. Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Želimiru Šišku za 
doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije. 
 
Akti koje je u izvještajnom razdoblju donio župan: 

 

1. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lječilišta Topusko (vezano 
uz povećanje temeljnog kapitala Top-Termi d.o.o.), 

2. Pravilnik o financiranju programa i projekata sredstvima za donacije i pokroviteljstva 
iz proračuna Sisačko-moslavačke županije, 

3. Plan prijma u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 
4. Pravilnik o izmjeni i dopuni  Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke županije, 
5. Pravilnik o financiranju programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke 

županije, 
6. Plan prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa u 

upravno tijelo Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 
7. Odluka o načinu određivanja iznosa zakupnine po kojoj će se sadašnjim korisnicima 

nuditi sklapanje ugovora o zakupu, 
8. Odluka o nastavku sufinanciranja javnog autobusnog linijskog cestovnog prijevoza 

putnika na području Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini, 
9. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja 

(suglasnost za prodaju stana broj 16, u stambenoj zgradi na lokaciji Petrinja, Trg 
narodnih učitelja 6, na k.č.br. 446/4, k.o. Petrinja), 

10. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke 
županije, 
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11. Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za 
projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, 
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za 2019. godinu, 

12. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu projekata iz područja prevencije 
ovisnosti, 

13. Odluka o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu Javnog natječaja za 
dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna 
Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske 
branitelje za 2019. godinu, 

14. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu projekata/programa iz područja 
zdravstvene zaštite, 

15. Odluka o davanju na korištenje Zavodu za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke 
županije poslovnog prostora u Popovači, 

16. Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika predsjednika Koordinacijske radne 
skupine za primjenu propisa iz područja zaštite životinja, 

17. Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Radne grupe za provođenje 
NAPNAV-a i Plana navodnjavanja za područje Sisačko-moslavačke županije, 

18. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, 
promicanja i korištenja zaštićenih područja Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

19. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu 
Sisačko-moslavačke županije (provođenje postupka javne nabave vozila za hitnu 
medicinsku pomoć za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije 
putem operativnog leasinga), 

20. Odluka o izmjeni Odluke o donošenju Projekta „Kapitalne pomoći za nove investicije 
u proizvodnji - 2018“, 

21. Odluka o nastavku provedbe Projekta „Poduzetnički krediti - 2018“ u 2019. godini, 
22. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina 

(produženje ugovora o zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja Kutina ginekološkoj 
ordinaciji dr. Ivanu Kabelka, spec.gin. u Popovači), 

23. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina 
(produženje ugovora o zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja Kutina Logo centru 
„Blaži“ u Popovači), 

24. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, 
poljoprivredu i ruralni razvoj, 

25. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Rajić 
(Osnovna škola Rajić daruje Gradu Novska nekretninu na kojoj se nalazi Područna 
škola u Jazavici), 

26. Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele financijskih potpora za projekte/programe iz 
raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije Upravnog odjela za 
zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, 

27. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo 
Pedišić“ - Si Odluka o korištenju nekretnina u Petrinji, A. Turkulina 9 za provedbu 
projekta „Community (R)evolution“, 

28. Odluka 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 2018. godini, 

29. Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće o ostvarivanju godišnjeg Programa rada 
Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 
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30. Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o financijsko-materijalnom 
poslovanju Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2018. 
godinu, 

31. Plan o izmjeni Plana prijma u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije za 
2019. godinu, 

32. Odluka o proglašenju elementarne nepogode 03-Požar za područje Općine Velika 
Ludina, 

33. Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa na k.č.br.4381, 4382/3 i 4382/4, k.o. 
Kutina, 

34. Odluka o donošenju Projekta „Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2019. godinu, 
35. Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora po Projektu 

„Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2019. godinu, 
36. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva po Projektu 

„Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2019. godinu, 
37. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 

radnih mjesta Javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ 
38. Pravilnik o dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prosvjetu, 

kulturu i šport Sisačko-moslavačke županije, 
39. Rješenje o razrješenju člana i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma zdravlja 

Petrinja, 
40. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo 

Pedišić“-Sisak (sklapanje ugovora za predmete nabave iz Plana nabave za 2019. 
godinu), 

41. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Organizacijskog odbora Državnog 
natjecanja u oranju 2019. godine, 

42. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Sunja 
(Osnovna škola Sunja daje na korištenje nekretnine  Lokalnoj akcijskoj grupi UNA sa 
ciljem otvaranja istraživačkog centra za mlade za odvijanje dijela praktične nastave 
učenika i studenata te u svrhu turističke promocije Sisačko-moslavačke županije, 

43. Odluka o povjeravanju poslova za izradu elaborata III. izmjene i dopune Prostornog 
plana uređenja Općine Topusko, 

44. Godišnji plan uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području Sisačko-
moslavačke županije za 2019./2020. lovnu godinu, 

45. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu projekata/programa iz područja 
prevencije ovisnosti, 

46. Odluka o sufinanciranju organiziranja i nastupa poduzetnika s područja Sisačko-
moslavačke županije na gospodarskim manifestacijama u 2019. godini, 

47. Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za sufinanciranje 
organiziranja i nastupa poduzetnika s područja Sisačko-moslavačke županije na 
gospodarskim manifestacijama u 2019. godini, 

48. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina 
(produženje ugovora o zakupu poslovnog prostora Doma zdravlja Kutina Udruzi 
nezaposlenih u Kutini UNUK), 

49. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Organizacijskog odbora 1. Lovačke 
kobasijade Sisačko-moslavačke županije, 

50. Odluka o sufinanciranju Programa predškole u djelatnosti predškolskog odgoja u 
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godini, 

51. Rješenje o osnivanju i imenovanju članova Organizacijskog odbora „Županov pehar 
2019. godine“. 
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52.  Plan operativne provedbe programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2019. godini za područje Sisačko-
moslavačke županije, 

53.  Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Sisačko-moslavačke 
županije za 2019. godinu, 

54.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina 
(davanje na korištenje dijela poslovnog prostora Doma zdravlja Kutina, Javnoj 
ustanovi za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije), 

55.  Odluka o dodjeli potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na 
manifestacijama u 2019. godini iz područja poljoprivrede, 

56.  Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za administrativnu 
kontrolu potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 
2019. godini Sisačko-moslavačke županije, 

57.  Odluka o povjeravanju poslova za izradu elaborata Pročišćenog teksta Prostornog 
plana uređenja Općine Sunja, 

58.  Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja zdravstvene 
zaštite u okviru raspoloživih sredstava  Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 
2019. godinu, 

59.  Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja programa 
udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata u okviru raspoloživih sredstava  
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

60.  Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja prevencije 
ovisnosti u okviru raspoloživih sredstava  Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 
2019. godinu, 

61.  Odluka o dodjeli financijske potpore za projekte/programe iz područja socijalne skrbi, 
programa umirovljenika, izvaninstitucijske skrbi za stare i udruga mladih u okviru 
raspoloživih sredstava  Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

62.  Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Stručne službee za poslove 
Skupštine i opće poslove Sisačko-moslavačke županije, 

63.  Odluka o povjeravanju poslova izrade elaborata II. izmjene i dopune Prostornog plana 
uređenja Grada Hrvatske Kostajnice, 

64.  Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne osobe za 2019. 
godinu, 

65.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o VI. Izmjenama i dopunama Statuta Opće 
bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak 

66. Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti minimalnih 
uvjeta za pružanje socijalnih usluga, 

67. Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija centara za socijalnu skrb u 2019. godini, 

68. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke 
županije, 

69. Odluka o izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija domova za starije i nemoćne 
osobe za 2019. godinu, 

70. Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike 
Hrvatske na području Sisačko-moslavačke županije i objedinjenih izvješća jedinica 
lokalne samouprave za 2018. godinu, 

71. Odluka o proglašenju elementarne nepogode 04 - Poplava na području Općine Dvor i 
Grada Petrinje, 
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72. Odluka o proglašenju prirodne nepogode 11 - Klizanje, tečenje, odronjavanje i 
prevrtanje zemljišta na području Općine Lekenik i Grada Petrinje, 

73. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu 
Doma za starije osobe Glina, 

74. Odluka o utvrđivanju Liste za isplatu novčanih sredstava za sufinanciranje razvoja 
lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. 

 
 
Pored navedenih akata župan je u izvještajnom razdoblju donio i niz drugih akata vezanih uz 
izvršavanje ovlasti i obveza koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga 
 

  

II. PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNA NABAVA I IMOVINA  
 
 Polazeći od obveza utvrđenih zakonom, Statutom i Pravilnikom o unutarnjem redu 
Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu Sisačko-moslavačke županije 
daje se Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine. 
 
 Poslovi koji se obavljaju u Upravnom odjelu za proračun, financije, javnu nabavu i 
imovinu podijeljeni su u pet osnovnih dijelova i to: 

1. Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana 
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 
5. Imovinsko-pravni poslovi 

 
1. Izvršenje poslova u svezi rada Skupštine i Župana 

 
           Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana odnosili su se na izradu akata koje je donijela 
Skupština i Župan. 
           Izrađeni su sljedeći prijedlozi akata: 

- Godišnji obračun Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu 
- Izmjene i dopune Plana nabave Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. 

 
2. Izvršenje poslova vezanih uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije i izradu financijskih izvještaja  
 

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 
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- 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.-31.12.2018.  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.-31.12.2018.  godine 

 
            Konsolidirani financijski izvještaji u kojem se konsolidira Proračun Sisačko-
moslavačke 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 izvještaj za 2019. 
 
       - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 

- Izvještaj o obvezama 
- Bilješke uz financijske izvještaje 

 
- Izvještaji o zaduženju (jamstvu) suglasnosti za Sisačko-moslavačku županiju u 
2019. godini (tromjesečno) 

 
- Registar sklopljenih ugovora o nabavi u 2019. godini 
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- 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 111/18“) 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 2018. godinu Ministarstvu financija. 

 
4. Poslovi vezani uz javnu nabavu 

 
           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 
- Vođenje evidencije javne nabave i evidencije o sklopljenim ugovorima u 

Elektroničkom oglasniku javne nabave 
- Vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Županije. 
 

      U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2019. godine 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: 

- Zdravstvene usluge sistematskog pregleda zaposlenika Sisačko-
moslavačke županije 

- Radovi sanacije vlage i uređenje oborinske odvodnje na južnoj strani 
zgrade Sisačko-moslavačke županije  u Rimskoj ulici 28 u Sisku 

- Izrada idejnog projekta izgradnje „Hrvatske kuće vina“ – sudjelovanje 
službenika UO-a kao člana Stručnog povjerenstva 

- Nabava udžbenika za šk. godinu 2019./2020. za OŠ Popovača – 
sudjelovanje službenika UO-a kao člana Stručnog povjerenstva 

 
- 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: 

− Rekonstrukcija zgrade Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim 
parkom i izgradnja vidikovaca i info točki (3 grupe) 
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− Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na građevinama domova zdravlja 
(3 grupe) 

− Usluga stručnog nadzora rekonstrukcije Prezentacijskog centra Natura SMŽ, 
izgradnje info točaka i izgradnje vidikovaca te građevinsko-obrtničkih 
radova na zgradama domova zdravlja (6 grupa) 

− Energetska obnova zgrada Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot 
Popovača,  osnovnih i srednjih škola (15 grupa) 

− Usluga stručnog nadzora građenja za energetsku obnovu zgrada 
Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača, osnovnih i srednjih 
škola (15 grupa) 

− Prijevoz učenika 
− Idejni, glavni i izvedbeni projekt izgradnje Studentskog doma u Petrinji 
− Energetska obnova zgrade Sisačko-moslavačke županije u Rimskoj 28 u 

Sisku 
− Izrada projektne dokumentacije i dodatna dokumentacija za projekt Baština 

Zrinskih budućnost Banovine – ponovljeni postupak za roller coster i žičaru 
Gvozdansko (2 grupe) 

− Izrada Plana upravljanja kulturnom baštinom i Turističkog plana razvoja za 
destinacije Banovine za projekt Baština Zrinskih budućnost Banovine (2 
grupe) 

− Električno vozilo 
− Usluge sistematskog pregleda zaposlenika osnovnih i srednjih škola 
− Usluga povećanja atraktivnosti i prepoznatljivosti prirodne baštine SMŽ i 

promotivne aktivnosti projekta (2 grupe) 
− Rekonstrukcija zgrade Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim 

parkom – ponovljeni postupak 
− Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na zgradi Doma zdravlja Sisak – 

ponovljeni postupak 
− Preuređenje školskih kuhinja u OŠ Rajić i OŠ J. Kozarca Lipovljani 
- Nabava školskih udžbenika za učenike Osnovne škole Mladost, Lekenik - 

sudjelovanje službenika UO-a kao člana Stručnog povjerenstva 
- Nabava školskih udžbenika za učenike Osnovne škole Zorke Sever 

Popovača - sudjelovanje službenika UO-a kao člana Stručnog povjerenstva 
- Nabava školskih udžbenika za učenike Osnovne škole Novska - 

sudjelovanje službenika UO-a kao člana Stručnog povjerenstva 
 

U izvještajnom razdoblju uz navedene postupke nabave provedene su slijedeće aktivnosti: 
- pripremljeno Statističko izvješće o javnoj nabavi za 2018. godinu 
- temeljem dostavljenih podataka od upravnih tijela izrađene izmjene i dopune Plana 

nabave Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu 
- nastavno na Akcijski plan djelovanja temeljem provedenog postupka unutarnje 

revizije provedbe postupaka jednostavne nabave pripremljene su Smjernice o provedbi 
postupaka jednostavne nabave i obrasci za provedbu postupaka, te održana je 
edukacija za službenike Sisačko-moslavačke županije 

- Uspostavljena aplikacije Registra ugovora u okviru centralnog informacijskog sustava 
CIS 

- objavljeni ugovori o nabavi u Registru ugovora o javnoj nabavi koji se vodi u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave RH  

- pripremljena dokumentacija provedenih postupaka javne nabave za dostavu 
ugovarateljnim tijelima po ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava po sljedećim 
projektima: Projekt Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području 
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Sisačko-moslavačke županije, Projekt Baština zrinskih – budućnost Banovine, Projekt 
projekta Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje 
edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ, Projekt Izrada Masterplana 
prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije, te po projektima energetske obnove 
škola 

- pripremljene evidencije rada i ostale potrebne dokumentacije po gore spomenutim 
projektima za potrebe podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava 

 
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: 
 

- podnijet zahtjev  Ministartvu državne imovine za darovanjem nekretnine k.č.br. 965, 
k.o. Sisak Stari (parkiralište iza zgrade u Rimskoj ulici), 

- podnijet zahtjev Ministarstvu državne imovine za davanje na korištenje nekretnine u 
Zagrebu za potrebe rada Zaklade Viktorija, 

- podnijet zahtjev Ministarstvu državne imovine za darovanje nekretnine u Petrinji, Trg 
narodnih učitelja 3 u svrhu osnivanja Doma hrvatskih branitelja, 

- potpisan Ugovor o kupoprodaji nekretnine k.o. Novi Sisak u ukupnoj površini 5168 
m2 (zemljište do zgrade bivše vojarne u Lađarskoj) te u zemljišnim knjigama izvršena 
uknjiba prava vlasništva u korist Sisačko-moslavačke županije, 

- upućen zahtjev Područnom uredu za katastar Sisak za evidentiranje promjene načina 
uporabe zgrade na adresi Sisak, Kralja Tomislava 5, te izdavanjem Rješenja završen 
postupak rješavanja potrebne dokumentacije za prijavu na natječaj za energetsku 
obnovu a vezano za imovinsko-pravne odnose, 

- refundirani materijalni troškovi za zgradu u Sisku, Kralja Tomislava 5 od strane 
Ministarstva hrvatskih branitelja za period od 01.01.-30.06. 2019. godine, te sukladno 
Javnom pozivu Ministarstva hrvatskih branitelja upućen zahtjev za sufinanciranje 
radova na prilagodbi ulaza u zgradu, kose podizne platforme i sanitarnih čvorova, 
Zahtjev je upućen i za zgradu u Sisku, S. i A. Radića 36, a odnosi se na pristupnu 
rampu za invalide,  

- ishođen Procjembeni elaborat tržišne vrijednosti nekretnine u Glini, Kneza Branimira 
13 te potrebno mišljenje Procjeniteljskog povjerenstva za područje SMŽ, 

- sa Središnjim državnim uredom za obnovu i stambeno zbrinjavanje rješavan postupak 
isknjiženja iz njihovih evidencija troškova te donošenja odluke o evidentiranju u 
knjigovodstvene evidencije SMŽ sa ukupnom  vrijednosti objekta, 

- izdana suglasnost Lječilištu Topusko za izradu projektne dokumentacije za obnovu 
nekretnina u vlasništvu Lječilišta Topusko, a u svrhu prijave na natječaj Ministarstva 
kulture, 

- na temelju Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zakupu i kupoprodaji 
poslovnog prostora donijeta Odluka o načinu određivanja iznosa zakupnine po kojoj 
će se sadašnjim korisnicima nuditi sklapanje ugovora o zakupu za nekretnine u 
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, 

- upućena žalba na rješenje Grada Siska kojim je utvrđeno plaćanje komunalne naknade 
za nekretnine u Lađarskoj ulici u Sisku, te dopis gradonačelnici i predsjednici 
Gradskog vijeća kojim se traži oslobađanje od plaćanja komunalne naknade jer se radi 
o projektu osnivanja visokoobrazovne ustanove koji je od općeg javnog interesa, 
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također je upućen zahtjev Hrvatskim vodama za oslobađanje od plaćanja naknade za 
uređenje voda,  

- potpisan Ugovor o korištenju nekretnine u Petrinji, Turkulinova 9 između Sisačko-
moslavačke županije i Udruge IKS za provedbu projekta “Community {R}evolution”, 
a koja nekretnina je data na upravljanje i korištenje od strane Ministarstvo državne 
imovine,  

- donijeta Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škola 
Sunja a vezano za davanje na korištenje prostora Područne škola u Velikoj Gradusi za 
potrebe rada Lokalne akcijske grupe UNA,  

- -izrada zahtjeva  za ostvarivanje prava na naknadu po projektu “Zaštita i očuvanje 
bijele rode u 2019. godini”, a koja nekretnina je u vlasništvu Sisačko-moslavačke 
županije,  

- kontinuirana koordinacija sa Uredom državne uprave, Ispostava Kutina i Upravnim 
odjelom za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, a vezano za Projekt 
navodnjavanja Velike Ludine, odnosno provođenje postupka za osiguranje dokaza o 
stanju i vrijednosti nekretnina za 4 katastarske općine; u navedenom period odrađen je 
veći dio izlaska na teren sa sudskim vještacima radi utvrđivanja tržišne vrijednosti 
nekretnina, 

- stalni kontakti sa djelatnicama ustanova kojima je Sisačko-moslavačka županija 
osnivač i pružanje stručne pomoći u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, 

- priprema i održavanje 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, 

- mjesečne kontrole izdanih poreznih rješenja i naplate poreza na cestovna motorna 
vozila, te rješavanje žalbi na izdata rješenja i ažuriranje  podataka korisnika s bazom 
Centra za vozila Hrvatske,   

- upućeni zahtjevi Financijskoj agenciji Sisak za izravne naplate na temelju presuda 
suda,  

- zatvoreno zatvaranje potraživanja prema ovršnim presudama za dugovanja s osnova 
naknade za koncesiju vađenja šljunka i pijeska, te o istom poslana obavijest 
Ministarstvu zaštite okoliša i energetike,      

- sudjelovanje na raspravama u ZK Glina u vezi preoblikovanja zemljišnjih knjiga za 
predložene katastarske općine, 

- ostali tekući poslovi vezani za imovinsko-pravne odnose.         
 

III. GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 
 
Tijekom izvještajnog razdoblja realizacijom poticajnih mjera iz Operativnog plana 

poticanja malog gospodarstva, turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2019. godine 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 34/18) Upravni odjel za gospodarstvo, 
poljoprivredu i ruralni razvoj je provodio 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   
 
 
 
 



15 
 

 

 Odsjek za gospodarstvo 
 

Osnovna zadaća Odsjeka za gospodarstvo 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. 
 

U ovom Odsjeku obavljaju se i upravni poslovi  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 Odsjeka za gospodarstvo u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u izvještajnom razdoblju od 
1.1.2019-30.6.2019. 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.  
 
 Aktivnost A00001 Poticanje proizvodnih djelatnosti 
 

1. Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji 
Cilj projekta je sufinanciranjem kapitalne pomoći  stvaranje novih obrta i  mikro 

trgovačkih društava te opstojnost postojećih koji djeluju na području Sisačko-moslavačke 
županije, a bave se proizvodnom djelatnošću 
 Ovaj projekt nije proveden u izvještajnom razdoblju 
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 Aktivnost A00002 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 
 

1. Subvencije kamata na poduzetničke kredite 
Sisačko-moslavačka županija kao nositelj Projekta „Poduzetnički krediti – 2018“ 

nastavak provedbe u 2019. godini je tijekom ovog izvještajnog razdoblja 2019. godine 
nastavila 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 2019.      
realizirana su 3  zahtjeva u iznosu od 2.134.295,63 kn čime se planira novo zapošljavanje 7 
radnika.    

Od ukupnog iznos planiranih sredstava za subvenciju kamata na poduzetničke kredite   
3.000.000,00 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 nastavak provedbe u 2019. godini   u 
izvještajnom razdoblju   je utrošeno 731.683,06 kn (24,30%). 
  

2. Subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima – 2019 
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 – 2019“  župan  je donio Odluku o utvrđivanju liste obrtnika sa iznosima dodijeljenih 
subvencija za ukupno 35 obrtnika u ukupnom iznosu 296.913,70 kn.  
 
 Slijedom navedene Odluke obrtnicima će biti  isplaćena bespovratna financijska 
sredstva iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu u drugom izvještajnom 
razdoblju. 
 

3. 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 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.   
 

Projekt „Poticanje razvoja i komercijalizacije inovacija u Sisačko-moslavačkoj 
županiji“ za koji je u proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu planirano 
150.000,00 nije proveden u izvještajnom razdoblju.  
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      4. Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom  
Provedbom ove poticajne mjere sufinancirali bi se postupci certificiranja proizvoda, 

odnosno postupaka ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u 
skladu s direktivama EU i drugih zemalja) u svrhu poticanja izvozne orijentacije 
gospodarstva. 

U izvještajnom razdoblju nije proveden projekt. 
 
       5. Subvencije za poticanje startupova u gaming industriji  

U proračunu Sisačko-moslavačke županije je planiran iznos od 300.000,00 kn, ali 
projekt nije proveden u izvještajnom razdoblju 
Cilj projekta je razvoj nove poduzetničke infrastrukture na području grada Novske, odnosno 
Sisačko-moslavačke županije. Osnivanje poduzetničkog inkubatora (uređenje i opremanje 
postojećeg prostora) omogućit će poduzetnicima s ovog područja da na lakši i efikasniji način 
vrše svoje poslovanje i otvore nova radna mjesta. 
 
 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.-30.6.2019. godine utrošeno je od planiranih 50.000,00 kn iznos od 9.528,75 
kn (19%) , a realizacija preostalog iznosa se očekuje tijekom drugog dijela 2019. godine 
temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje nastupa gospodarstvenika SMŽ na 
manifestacijama u 2019. godini i donesene odluke za sufinanciranje 9 odobrenih zahtjeva u 
iznosu od 40.000,00 kn. 
Isto tako je za sufinanciranje organizacije manifestacija od planiranih 100.000,00 kn u 
izvještajnom razdoblju 2019. godine realizirano ukupno 97.000,00 kn (97,00%). 
 
 Aktivnost A00004 Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva   
 

1. Sufinanciranje obrazovanja za potrebe obrtništva 
    Za provedbu ove aktivnosti su u proračunu Sisačko-moslavačke županije planirana 

sredstva u iznosu od 50.000,00 kn za sufinanciranju promocije, organiziranja i sudjelovanja u 
obrazovanju za majstorske ispite i stručnu osposobljenost za potrebe obrtništva i 
poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj županiji, ali nisu realizirana u izvještajnom razdoblju. 
   
 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). 

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 
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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: 

- rekonstruirana je jedna zgrada poduzetničkog inkubatora PISMO Novska 
- u tijeku je rekonstrukcija druge zgrade, a realizacija se očekuje do kraja 2019.g. 
- Izrađeno je  kreativno i idejno rješenje projekta i oglašavanje projekta 

Od ukupno planiranih 218.680,00  kuna u izvještajnom razdoblju je utrošeno 40.437,50 kn 
(18,40%), a odnosi se na priznate troškove realiziranih aktivnosti projekta uključujući plaće 
za rad djelatnika SMŽ na navedenom EU projektu. 
 

2. Regionalna razvojna agencija, razvojni projekti 
Od ukupno planiranih 2.165.000,00 kn   dodijeljenih Razvojnoj agenciji SI-MO-RA 

d.o.o. u ovom izvještajnom razdoblju je utrošeno 2.002.000,00 kn (92,40%),   a tim su se 
sredstvima financirale plaće zaposlenika i ostale aktivnosti iz Programa  Razvojne agencije 
SI-MO-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. 
 

Program 1002 Energetska učinkovitost 
 

Sisačko-moslavačka županija je donijela Akcijski plan energetske učinkovitosti 
Sisačko-moslavačke županije 2017.-2019.  godine. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije“, broj 32/2016), te prijedlog Plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke 
županije za 2019. g. (poslan Ministarstvu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti na 
suglasnost) 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 prijedloga 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 

1.132.450,00 od čega se iznos od 932.450,00 kn odnosi na energetsku obnovu zgrade u 
Rimskoj 28 čija realizacija se očekuje u drugom dijelu 2019.godine. Do sada je utrošen iznos 
od 91.125,00 kn na izradu tehničke dokumentacije – Glavni projekt Energetske obnove 
zgrade SMŽ-Sisak, Tomislavova 5 u svrhu prijave na Poziv na dostavu projektnih prijedloga 
„Energetska obnova i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora.  
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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. 

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 2019.g. planirana su sredstva  za slijedeće aktivnosti: 
 
 Aktivnost A00001 Poticanje razvoja turističke ponude 
 

1. 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 u izvještajnom razdoblju isplaćeno 161.000,00 kn  
(26,80%)  od planiranih 600.000 kn  Destinacijskom menadžmentu Zrin d.o.o. za troškove 
poslovanja i ostale troškove. 
 
 Aktivnost A00002 Poticanje promocije turističke ponude SMŽ 
 

1. Sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice Sisačko-moslavačke 
županije u 2019. 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 2019. 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 „Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji“ u 2019. 
godini u iznosu od 400.000,00 kn  i „Razvoj cikloturizma na području Sisačko-moslavačke 
županije“  u iznosu od 200.000,00 kn planirani su za provedbu u drugoj polovici 2019. 
godine. 
 

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 
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prometa. Korisnici sredstava pomoći su jedinice lokale samouprave na području Sisačko-
moslavačke županije.  

Projekt nije proveden u izvještajnom razdoblju 
 

 Aktivnost A00003 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika 
 

       1. 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 130.003,30 kn (40,62%) u      mjesečnim 
anuitetima za sufinanciranje prometovanja na nerentabilnim autobusnim linijama Sisak- 
Farkašić- Sisak, Sisak – Sunja – Hrvatska Dubica – Sunja – Sisak i na liniji Sisak – Martinska 
Ves – Sisak.  

 
 Aktivnost A00005 Poticanje prometne mobilnosti 

 
 1. Izrada Master plana prometa 
U tijeku je izrada  Master plana prometa i strateške procjene utjecaja na okoliš 

Masterplana a u izvještajnom razdoblju  je od planiranih 3.998.120,00 kn utrošeno 59.375,00 
kuna, a u izvještajnom razdoblju su provedene slijedeće aktivnosti: 
− stručno povjerenstvo za Javnu nabavu za pripremu i provedbu postupka javne nabave 

usluge Izrade Masterplana prometnog razvoja SMŽ i izrade Strateške procjene utjecaja 
Masterplana prometnog razvoja SMŽ na okoliš završilo je javnu nabavu i župan je donio 
Odluku o odabiru ponude Consultants d.o.o. kao najpovoljnijeg ponuđača.                                                                                                                          

− dana 21. veljače potpisan je Ugovor o izradi Masterplana prometnog razvoja Sisačko-
moslavačke županije-funkcionalna regija središnja Hrvatska i strateške procjene utjecaja 
Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije na okoliš. 

− podugovorena tvrtka Consultants d.o.o. krenula je s izradom nacrta Masterplana, te je za 
isti izvršila istraživanja na području SMŽ, održala nekoliko radionica kako bi maksimalno 
animirali što veći broj dionika na projektu i prikupili što više informacija o potrebama i 
stanju na području SMŽ.   

− odrađena su istraživanja na terenu, te je izvođač u fazi obrade podataka te izrade nacrta 
Masterplana. Uspostavljeni su kontakti sa svim dionicima koji su se uključili u 
prikupljanje podataka i dokumentacije za što veću uspješnost projekta.                              

 
 Upravni i stručni poslovi iz djelokruga rada Odsjeka za gospodarstvo 
 

U izvještajnom razdoblju  u ovom Upravnom odjelu kontinuirano se obavljaju 
slijedeći upravni i stručni poslovi  iz područja komunalnog gospodarstva, legalizacije  i 
županijskog  autobusnog linijskog prijevoza putnika kako slijedi: 
- vođenje postupka, donošenje rješenja i rješavanje u prvom stupnju u upravnim stvarima po 
zahtjevima prijevoznika sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu iz djelokruga 
županijskog autobusnog  linijskog prijevoza, 
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-vođenje postupka, donošenje 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, donošenje 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, donošenje 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, legalizacije, 
- izrada odgovora na žalbe na presude USRH, pred Visokim upravnim sudom RH u 
predmetima iz komunalnog područja i legalizacije, 
- pravno zastupanje u upravnim sporovima , sudjelovanje na raspravama, pisanje podnesaka i 
poduzimanje pravnih radnji u upravnom sporu kada je Upravni odjel u položaju tuženika u 
upravnom sporu, temeljem upravnog akta iz nadležnosti Upravnog odjela, 
-suradnja s prvostupanjskim tijelima i usklađivanje pravne prakse u cilju efikasnijeg 
rješavanja u upravnom postupku i upravnom sporu, 
-pružanje savjetodavne pravne pomoći upravnim tijelima gradova i općina iz područja 
upravnog postupka i upravnog spora, 
- davanje pravnih mišljenja i objašnjenja o propisima koji se odnose na djelokrug Upravnog 
odjela, te pravnih savjeta na upite stranaka iz nadležnosti Upravnog odjela, 
- 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 
i cijene komunalnih usluga za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 
- izrada podnesaka povodom neposredno izjavljenih žalbi stranaka II stupanjskom upravnom 
tijelu SMŽ, 
- sudjelovanje u radu Povjerenstva za usklađivanje voznih redova po prigovorima 
prijevoznika                                                                                                                                                          
 
Ukupno je zaprimljeno i riješeno 76  predmeta od čega je:  riješeno  48 upravnih i 19 
neupravnih predmeta ,  te  9 sudskih predmeta.   
 
Odsjek za ruralni razvoj i fondove Europske unije 
 
         Program Regionalni 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. 
 
 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 
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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 2019. godine nastavljene su aktivnosti jačanja 
institucionalnih sposobnosti, sudjelovanju u radu stručnih seminara, nastavljen je i proces  
informiranja o europskim integracijama na županijskoj razini, a od planiranih 20.000,00 kn u 
proračunu Sisačko-moslavačke županije utrošeno je 9.664,88 kn(18,50%). Aktivnosti vezane 
uz članstvo Sisačko-moslavačke županije u Skupštini europskih regija i Institutu regija 
Europe – članarina 32.000,00 kn.  

Upravni odjel informira, zastupa, inicira, te organizira sudjelovanje Županije u radu 
konferencija, stručnih seminara i drugih aktivnosti Instituta za regije članice. Za potrebe 
raznih istraživanja, UO koordinira, prikuplja, obrađuje i dostavlja tražene podatke. Za 
provedbu aktivnosti planirano je u proračunu SMŽ za 2019 godinu 32.000,00 kn,  a u ovom 
izvještajnom razdoblju je utrošeno 0,00 kn. 
 Tijekom izvještajnog razdoblja 2019. godine nastavljene su aktivnosti 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. 
 
 Aktivnost A00002 Međunarodna suradnja 
 

Osnovna zadaća u provedbi ove aktivnosti je priprema i provedba projekata 
financiranih sredstvima EU programa i drugih izvora financiranja 
 
 Za provedbu aktivnosti Međunarodna suradnja u proračunu je planiran iznos od 
500.000,00 kn, a realizirano je 13.068,99 kn (2,60%) i to: 

Sisačko-moslavačka županija je tijekom izvještajnog razdoblja 2019. godine 
pripremila projekt izrade idejnog projekta  “Hrvatska kuća vina” za kandidiranje u okviru 
budućih razvojnih projekata “Razvojnog sporazuma” financiranog sredstvima programa 
Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU. 

U tijeku je realizacija izrade idejnog projekta izgradnje Hrvatske kuće vina koja će 
sadržavati turistički segment (kušaonicu, restoran i vidikovac) te znanstveni i obrazovni 
segment (laboratorij, vinski podrum i testno polje prvenstveno za razvoj autohtone sorte vina 
Škrlet). Građevinski objekt treba sadržavati:  toranj s turističkim sadržajima, podrum, 
laboratorij i dvoranu za edukaciju. 
Lokacija  izgradnje Hrvatske kuće vina se nalazi u poduzetničkoj zoni, Općina Popovača, 
Sisačko-moslavačka županija. 

Ukupna vrijednost usluge iznosi 237.500,00 kn, pružatelj usluge je Kreativne 
konstrukcije, Zagreb, te rok završetka se očekuje krajem srpnja 2019. godine.  
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Projekt InduCult 2.0 
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 Karlovy Wary, 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 socio-kulturnih centara, te povećanja 
atraktivnosti gradskih centara i informiranja javnosti o potencijalima industrijske baštine 
regija.  
 

Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju: 
 
− izrađena Strategija o industrijskoj kulturi Sisačko-moslavačke županije od strane 

izvršitelja Osam d.o.o.  
− -izrađena i instalirana aplikacija za 4 info stupa industrijske baštine od strane izvršitelja 

Novena d.o.o.  
− -izrađena karta industrijske baštine Sisačko-moslavačke županije od strane izvršitelja 

Karika Sisak  
− -izrađena 3  akcijski plana  „Kulturne mjere za poticanje industrijske kulture Sisačko-

moslavačke županije“ od strane Razvojne agencije SMŽ SI-MO-RA d.o.o.  
− -održana 1. radionica „CNC tehnologije i robotika u modernom procesu proizvodnje“ na 

tematiku „Moderne informacijske tehnologije“, predavač: Davor Malović  
− -održana 2. radionica „Primjena 3D tehnologije u industriji 21. stoljeća“ na tematiku 

„Moderne informacijske tehnologije“, predavač: Stevče Arsoski 
 
Za provedbu projekta je u proračunu SMŽ  za 2019. godinu u izvještajnom razdoblju   
utrošeno 258.825,09 kn,   a  cjelokupni iznos se odnosi  na bespovratna sredstva.   
 

Projekt Crna roda Osekovo 
Nositelj Projekta 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   Ukupna vrijednost projekta: 20.315.914,88 kn, a prihvatljivi troškovi 
(bespovratna sredstva) su 15.759.437,22 kn. 

Projektne aktivnosti:  
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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 
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. 

Sisačko-moslavačka županija je imala obvezu provesti nabavu, dogovoriti predavače i 
održati dvije edukacije na temu: Komunikacije i Marketing, a što   je planirano za provedbu u 
drugoj polovini 2019. godine. Ukupno je za provedbu navedenih aktivnosti projekta u 
proračunu za 2019. godinu planirano 51.944,00 kn. 
 

Projekt Natura SMŽ 
Projekt „Održivi razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-

prezentacijskog centra NATURA SMŽ“ ima za cilj povećanje privlačnosti odredišta prirodne 
baštine Sisačko – moslavačke županije, kao i razvoj javne svijesti o očuvanju 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). 

Sisačko-moslavačka županija je nositelj projekta „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 
infrastrukture za posjetitelje na područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima.  
Ukupna vrijednost projekta 17.047.297, 27 kn, ukupan proračun SMŽ je 14.490.202, 67 kn.  

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. 
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Potpisivanje Ugovora o financiranju projekta se očekuje u drugoj polovici 2019. godine. 
 
− Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju 
− Izrađen zahtjev za nadoknadom sredstava br. 2 u okviru projekta “Održivi regionalni 

razvoj uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra 
NATURA SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 te dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i 
ugovaranje programa i projekata Europske unije  

− Izrađen zahtjev za nadoknadom sredstava br. 3 u okviru projekta “Održivi regionalni 
razvoj uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra 
NATURA SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 te dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i 
ugovaranje programa i projekata Europske unije 

− Izrađen zahtjev za nadoknadom sredstava br. 4 u okviru projekta “Održivi regionalni 
razvoj uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra 
NATURA SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 te dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i 
ugovaranje programa i projekata Europske unije 

− Provedena  nabava za uslugu izrade izvedbenog projekta interpretativno-sadržajnog 
opremanja prezentacijskog centra NATURA SMŽ. Potpisan je ugovor sa Štand expo 
d.o.o. te je izrađen izvedbeni projekt koji je predmet ugovora. 

− -Provedena je jednostavna nabava za uslugu organizacije, prijevoza i smještaja za 
studijsko putovanje u Veliku Britaniju, Evidencijski broj nabave 65/19 JDN. Potpisan 
ugovor sa Filida - Putnička Agencija d.o.o  

− -Provedena je javna nabava za uslugu stručnog nadzor rekonstrukcije zgrade 
Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom. Potpisan Ugovor sa M-ING 
d.o.o.  

− -Provedena je jednostavna nabava za uslugu projektantskog nadzora rekonstrukcije zgrade 
Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom, Evidencijski broj nabave 
64/19. Potpisan ugovor s Arhitektura Vujić d.o.o.  

− -Provedena je javna nabava Rekonstrukcije zgrade Prezentacijskog centra Natura SMŽ s 
edukativnim parkom – ponovljeni postupak. Potpisan ugovor s Venka Gradnja d.o.o. 

− Proveden postupak javne nabave za izgradnju info točaka (evidencijski broj nabave: 
1/19JN) i potpisan ugovor za uslugu izvođenja radova izgradnje info točaka na 4 lokacije 
s Nestor inženjering d.o.o. Čeka se uvođenje u posao i početak radova.  

− Odobrena realokacija sredstava od strane SAFU-a za uslugu stručnog nadzora izgradnje 
info točaka. Proveden postupak jednostavne nabave (evidencijski broj nabave: 93/19JDN) 
i odabran ponuditelj i potpisan ugovor s SI-ING d.o.o. 

− Proveden postupak javne nabave (evidencijski broj nabave: 16/19JN) za uslugu povećanja 
atraktivnosti i prepoznatljivosti prirodne baštine Sisačko-moslavačke županije. Potpisan 
ugovor s odabranim ponuditeljem Euroartom93 d.o.o. Ugovor je u fazi realizacije. 

 
Za provedbu projekta je od planiranih 13.244.600,00  kn u dosadašnjem tijeku 2019. 

godini utrošeno 99.392,13 kn (0,7%). 
  

Poticanje regionalnog razvoja- priprema i provedba projekata 
Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije osnovana je 5. 

veljače 2018. godine Odlukom Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije i upisana 
je kod Trgovačkog suda u Zagrebu s istim danom. Djelatnost Ustanove je provedba svih 
aktivnosti vezanih za koordinaciju i poticanje regionalnog 
razvoja, pripremu i provedbu projekata te privlačenje potencijalnih ulagača. 
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Za sufinanciranje rada Ustanove u proračunu SMŽ za 2019. godinu planirano je 
ukupno 5.175.018,00 kn,, a u prvih 6 mjeseci 2019. godine utrošeno je 2.523.972,40 kn 
(48,70%). 
 

Odsjek za poljoprivredu 
 

Program 1001 Razvoj poljoprivrede 
 
 Aktivnost 10001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje 
 

Kroz ovaj Program planirano je niz aktivnosti s pojedinačnim mjerama kako bi ojačali 
konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomogli u početku rada novim 
poljoprivrednim proizvođačima u pokretanju njihove proizvodnje. 

Na natječaj Potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-
moslavačke županije 2016.-2020. za 2018. godinu tijekom izvještajnog razdoblja 2019. 
godine javilo se 787 korisnika, a vrijednost zaprimljenih zahtjeva iznosi  2.923.689,01 kuna. 
U izvještajnom razdoblju obavljena je administrativna obrada zahtjeva i terenska provjera. 
 

Program 1002 Razvoj lovstva 
 

 Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva 
 

U cilju razvoja lovstva na području Županije, u ovom izvještajnom razdoblju, Župan je 
donio Odluku o utvrđivanju Liste za isplatu novčanih sredstava za sufinanciranje razvoja 
lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/19).  

U natječajnom roku od 24. prosinca 2018. godine do 15. veljače 2019. godine Upravni 
odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj  Sisačko-moslavačke županije zaprimio 
je 73 zahtjeva za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 
2018. godinu, od kojih je 68 udovoljilo, a 5 nije udovoljilo sukladno članku 3. Natječaja za 
sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. Na 
Natječaj se prijavilo 39 lovoovlašenika za 46 lovišta. Od toga za županijska lovišta javilo se 
22 lovoovlaštenika za 24 lovišta, a za državna javio 21 lovoovlaštenik za 22 lovišta. 

Prema svim Zahtjevima koji su zadovoljili uvjete Natječaja, iznos za isplatu je 
776.228,92 kuna, no sukladno članku 1. Odluke o sufinanciranju razvoja lovstva na području 
Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu predviđena su sredstva u iznosu od 600.000,00 
kuna, stoga je svim prihvatljivim lovoovlaštenicima/koncesionarima izvršena korekcija za 
22,71% te je ukupan iznos za isplatu 599.989,05 kuna.  

U ovom izvještajnom razdoblju nastavljene su i aktivnosti na izmjeni granica lovišta 
između državnog otvorenog lovišta III/28 – „POSAVSKE ŠUME“ i zajedničkog otvorenog 
lovišta III/122 – „HRVATSKA DUBICA“. Odlukom potpredsjednika Vlade Republike 
Hrvatske i ministra poljoprivrede od 14. veljače 2019. godine, ustanovljeno je državno 
otvoreno lovište broj: III/28 – „POSAVSKE ŠUME“ na području Sisačko-moslavačke 
županije sa umanjenom površinom za 536 hektara u odnosu na površinu po prije važećoj 
Odluci. Nakon toga, Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 12. sjednici 
održanoj 13. ožujka 2019. godine donijela je Odluku o izmjeni Odluke o ustanovljenju 
zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije, kojom je površina zajedničkog 
otvorenog lovišta broj: III/122 – „HRVATSKA DUBICA“ povećana za 536 hektara. 
Sukladno svemu odrađenome, potpisan je Dodatak Ugovora o produljenju zakupa prava lova 
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u zajedničkom otvorenom lovištu  broj: III/122 – „HRVATSKA DUBICA“ s važenjem od 01. 
travnja 2019. godine. 
 

Sukladno članku 77. stavku 2. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 99/18) 
donesen je Godišnji plan uobičajenih mjera za sprječavanje šteta od divljači na području 
Sisačko-moslavačke županije za 2019./2020. lovnu godinu, koje su dužni provoditi 
lovoovlaštenici. U skladu sa navedenim propisima donijete su: Odluka o zabrani lova na srnu 
običnu (Capreolus capreolus L.) u lovištu III/32 „Trstika“, KLASA:323-01/19-01/03, 
URBROJ:2176/01-02-19-1, od 31. siječnja 2019. godine i Odluka o zabrani lova jelena 
običnog i jelena lopatara u ograđenom dijelu državnog otvorenog lovišta broj:  III/27 - 
„POPOV GAJ“, KLASA:323-01/19-01/06, URBROJ:2176/01-02-19-1, od 18. travnja 2019. 
godine 
 

U veljači je Sisačko-moslavačka županija zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede 
organizirala edukativnu radionicu za lovce, lovačke udruge, trgovačka društva koja gospodare 
s lovištima i ovlaštene veterinare s ciljem podizanja svijesti za sprječavanje pojave i ranog 
otkrivanja virusa afričke svinjske kuge. 
 

U cilju promidžbe lovstva, lovnog turizma i lovačke gastronomije na području 
Sisačko-moslavačke županije u Repušnici je održana Prva lovačka kobasijada. Stručni 
ocjenjivački sud ocjenjivao je ukupno 60 uzoraka lovačkih kobasica od kojih je 18 osvojilo 
brončanu medalju, 21 srebrnu medalju te 21 zlatnu medalju. Osvajač naslova „Najbolja 
lovačka kobasica-lovački rog“ bio je Igor Ložar. Za tu svrhu utrošeno je 45.578,40 kuna. 
 

Program 1006 Razvojni projekti 
             
            Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gosp. objekata u SMŽ 
 

Sisačko-moslavačka županija je u suradnji sa Hrvatskim vodama nastavila provoditi 
aktivnosti na realizaciji projekta Sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina. 
U ovom izvještajnom razdoblju nastavljeno je sa provedbom Ugovora o uslugama izrade 
detaljne projektne dokumentacije sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina (2. faza).  
Nastavljeno je sa provedbom Ugovora o uslugama monitoringa raspoloživih količina vode 
(protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja sustava javnog navodnjavanja 
Velika Ludina.  

Potpisan je Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Sisačko-
moslavačke županije za 2019. godinu (Program izrade projektne dokumentacije za sustave 
navodnjavanja na području SMŽ). Sredstva za sufinanciranje izrade Projektne dokumentacije 
ugovorena su po ovom Ugovoru do iznosa od 1.200.000,00 kuna, od toga: Hrvatske vode 
osigurale su 960.000,00 kn, odnosno 80 %, a Sisačko-moslavačka županija 240.000,00 kn, 
odnosno 20 %. 

Potpisan je Ugovor o uslugama arheološkog rekognosciranja katastarskih čestica za 
sustav javnog navodnjavanja V. Ludina između Hrvatskih voda (komisionar), Sisačko-
moslavačke županije (naručitelj) i Kaducej d.o.o., Split (izvršitelj). Arheološko 
rekognosciranje se provodi iz razloga jer se građevina gradi na arheološki neistraženom 
području na kojem su mogući arheološki nalazi te je nužno prije početka građenja provesti 
terenski pregled. Ugovorna cijena iznosi 23.000,00 kn bez PDV-a, odnosno 28.750,00 kn sa 
PDV-om, od toga: Hrvatske vode plaćaju 80 %, a Sisačko-moslavačka županija plaća 20 %. 
Potpisan je Ugovor o uslugama provedbe dodatnih geomehaničkih istražnih radova za sustav 
javnog navodnjavanja V. Ludina. Ugovorne strane su: Hrvatske vode (komisionar), Sisačko-
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moslavačka županija (naručitelj) i Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet, Varaždin 
(izvršitelj). Dodatni geomehanički istražni radovi obuhvaćaju: Pripremne radove te transport 
strojeva, opreme i ljudstva za izvođenje radova; istražno bušenje 2 istražne bušotine 
pojedinačne duljine 5 m s jezgrovanjem; geofizička istraživanja metodom geoelektrične 
tomografije; laboratorijska ispitivanja i  izradu geotehničkog izvještaja/elaborata. Ugovorna 
cijena iznosi 16.800,00 kn bez PDV-a, odnosno 21.000,00 kn sa PDV-om, od toga: Hrvatske 
vode plaćaju 80 %, a Sisačko-moslavačka županija plaća 20 %. 
 

U lipnju je započeo terenski očevid katastarskih čestica u Velikoj Ludini sa ovlaštenim 
sudskim vještacima i predstavnicima Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, 
Službe za gospodarstvo i imovinsko-pravne poslove, Ispostava Kutina vezano na rješavanje 
imovinsko-pravnih odnosa za sustav javnog navodnjavanja Velika Ludina. 

Program 1009 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje 
 

         Aktivnost A100001 Otplata kredita 
 

Ministarstvo poljoprivrede dalo je suglasnost na novi terminski plan povrata 
kumuliranog duga iz udruženih sredstava Ministarstva poljoprivrede i Sisačko-moslavačke 
županije sukladno Programu kreditiranja razvitka poljoprivrede 2001., 2002. i 2003. godine. 
 
 

godina udruživanja 2001 2002 2003 suma 
Udružena sredstva MP 3.760.000,00 2.400.000,00 1.295.000,00 7.455.000,00 

  
Terminski 

plan 
1.696.254,87 1.888.915,31 1.303.820,63 4.888.990,81 

godina datum do 
Dug iz 2001. 

(kuna) 
Dug iz 2002. 

(kuna) 
Dug iz 2003. 

(kuna) 
Ukupno 
(kuna) 

2019. 31.12. 133.333,33 133.333,33 133.333,34 400.000,00 
2020. 31.12. 133.333,33 133.333,33 133.333,34 400.000,00 
2021. 31.12. 133.333,33 133.333,33 133.333,34 400.000,00 

2022. 31.12. 204.943,93 204.943,93 204.944,00 614.831,86 
2023. 31.12. 204.943,93 204.943,93 204.943,93 614.831,79 
2024. 31.12. 204.943,93 204.943,93 204.943,93 614.831,79 
2025. 31.12. 204.943,93 204.943,93 204.943,93 614.831,79 
2026. 31.12. 204.943,93 204.943,93 204.943,93 614.831,79 
2027. 31.12. 204.943,93 204.943,93 204.943,93 614.831,79 

  
SUMA  1.629.663,57 1.629.663,57 1.629.663,67 4.888.990,81 

 
Aktivnost A100002 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje 
 
Subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i vođenja kreditnih 

korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini i 2002. godini odnosi se 
na naknade Hrvatskoj poštanskoj banci s kojom je Sisačko-moslavačka županija zaključila 
ugovore o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka 
poljoprivrede sukladno slijedećim ugovorima: Ugovor o obavljanju mandatnih bankarskih 
poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede  u 2001. g.;  Klasa: 403-01/01-01/02, 
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Urbroj: 2176-01-58, Sisak, 17. prosinac 2001. godine, Ugovor o obavljanju mandatnih 
bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2002/2003. g.; Klasa: 
403-01/02-01/16, Urbroj: 2176-02-20, Sisak, 27. prosinac 2002. godine, I. Dodatak Ugovora 
o obavljanju mandatnih bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 
2001. godini u iznosu od 4.560.000,00 kuna i  II. Dodatak Ugovora o obavljanju mandatnih 
bankarskih poslova na provedbi kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini u iznosu od 
4.560.000,00 kuna. 

Proračunska obaveza za subvencioniranje manipulativnih troškova i usluga obrade i 
vođenja kreditnih korisnika Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001. godini i 
2002. godini iznosi 27.000,00 kuna, dok je u ovom razdoblju utrošeno 4.146,42 kuna. 

 
              Program 1010 Promocija i promidžba proizvoda i područja 
 

Aktivnost A100001 manifestacija Županov pehar 
 
Županov pehar jedna je od mjera promicanja i poticanja proizvodnje autohtone 

županijske sorte vina – škrlet. To je manifestacija na kojoj se ocjenjuju dvije kategorije i to 
kao vina profesionalaca i vina amatera. Iz godine u godinu sve je veći broj uzoraka, tako je 
2019. godine na ocjenjivanje pristiglo 40 uzoraka. U kategoriji profesionalaca „Županov 
pehar“ je pripao Vinariji Mikša iz Repušnice, drugo mjesto vinariji Florjanović iz Popovače, a 
treće vinariji Marinčić iz Siska. 
Kod amatera je „Županov pehar“ ponio Hrvoje Košutić iz Kutine, drugo mjesto pripalo je 
Andriji Ranogajcu iz Popovače, a treće Zlatku Posavcu iz Letovanskog vrha. 
Za tu svrhu utrošeno je 9.592,75 kuna. 
 

Program 1011 poticanje rada Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke županije 
 

Aktivnost A100001Potpora za provedbu aktivnosti, projekata i rada 
 

Sisačko-moslavačka županija natječajem za dodjelu potpore za promidžbu, 
organizaciju  i sudjelovanje na manifestacijama iz područja poljoprivrede daje financijsku 
podršku prilikom nastupa na sajmovima i manifestacijama te prilikom nabave promidžbenog 
materijala OPG-ima, udrugama, zadrugama i proizvođačkim organizacijama koji su upisani u 
za njih propisane registre Republike Hrvatske, a djeluju na području Sisačko-moslavačke 
županije, a Natječaj za dodjelu sredstava bio je otvoren od  29. travnja do 30. svibnja 2019. 
godine. 
 

U tijeku je utvrđivanje Prijedloga liste za dodjelu potpora za promidžbu, organizaciju i 
sudjelovanje na manifestacijama iz područja poljoprivrede u 2019. godini. Za ovu aktivnost u 
Proračunu za 2019. godinu predviđeno je 250.000, 00 kuna.  

Programi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH                

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18. i 
115/18.) u izvještajnom razdoblju Sisačko-moslavačka županija je nastavila zaprimati na 
prethodno mišljenje Programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 
Gradove/Općine s područja Sisačko-moslavačke županije. Nakon analize pozitivno mišljenje 
je dostavljeno Gradu Novskoj, te Općinama: Donji Kukuruzari, Jasenovac, Lekenik, Topusko 
i Velika Ludina. S obzirom na činjenicu da su Grad Glina i Općina Dvor svoje Programe 
raspolaganja donijeli nakon Zakonom predviđenog roka, za njih je Programe morala donijeti 
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Županija, što je u izvještajnom razdoblju i učinjeno te su proslijeđeni u Ministarstvo 
poljoprivrede na ishođenje suglasnosti. 

Procjena šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije 
 
Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije na 

temelju Rješenja o imenovanju predsjednika, tajnika i članova Povjerenstva za procjenu šteta 
od elementarnih  nepogoda  Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije“, broj 28/17) i Rješenja o imenovanju predsjednika, tajnika i članova 
Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj  16/19) u ovom izvještajnom 
razdoblju, održalo je 2 sjednice. Proglašene su 3 prirodne nepogode (Požar, Poplava i 
Klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta). Prirodne nepogode su proglašene na 
području Grada Petrinje, Općine Lekenik, Općine Dvor i Općine Velika Ludina. Ukupna 
zabilježena šteta iznosi 17.720.307,34  kn, dok je kod fizičkih osoba 3.170.933,24 kn.  

 
Koordinacijska radna skupina za primjenu propisa iz područja zaštite životinja 
 
Koordinacijska radna skupina za primjenu propisa iz područja zaštite životinja 

osnovana je sukladno Zakonu o zaštiti životinja („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije“ br. 12/18). U izvještajnom razdoblju, održana je 2. sjednica na kojoj je prezentiran 
prijedlog Programa kontrole populacije napuštenih pasa na području Sisačko-moslavačke 
županije koji je poslan u Ministarstvo poljoprivrede, Upravu za veterinarstvo i sigurnost hrane 
na usuglašavanje. Osnovni cilj Koordinacijske radne skupine je predlaganje mjera koje će biti 
uvrštene u Program kontrole populacije napuštenih pasa na području Sisačko-moslavačke 
županije za 2019. godinu. 

 
IV. PROSVJETA, KULTURA, ŠPORT 
 
U prvoj polovici 2019. godine Sisačko – moslavačka županija završila je s šest 

projekata energetske učinkovitosti. Radovi su završeni u Osnovnoj školi Novska, Osnovnoj 
školi Ivan Goran Kovačić, Gora, Osnovnoj školi Vladimir Nazor, Topusko, Osnovnoj školi 
Gvozd, Osnovnoj školi Glina i Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Lipovljani. Vrijednost 
projekata veća je od 30 milijuna kuna. U drugoj polovici 2019. godine završit će radovi i na 
energetskoj obnovi osnovne škole Sunja. Paralelno s dovršetkom radova raspisana je javna 
nabava za još 10 objekata. U drugom krugu energetske obnove radovi će započeti na 
Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića, Petrinja, Osnovnoj školi Jabukovac, Osnovnoj školi 
Novska Područnom odjelu Brestača, Osnovnoj školi Novska Područnom odjelu Stari 
Grabovac, Osnovnoj školi Novska Područnom odjelu Bročice, Srednjoj školi Topusko, 
Osnovnoj školi Zorke Sever Područnom odjelu Voloder, Osnovnoj školi Novska Odjelu za 
učenike s teškoćama, Osnovnoj školi Zorke Sever Popovača Područnom odjelu Donja 
Gračanica i Osnovnoj školi Zorke Sever Popovača Područnom odjelu Gornja Gračanica. 
Vrijednost drugog kruga energetske obnove veća je od 25 milijuna kuna. Potpisani su ugovori 
s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitosti i za treći krug energetske obnove u kojem su predviđeni radovi na Osnovnoj 
školi Mate Lovraka, Petrinja, Osnovnoj školi Ivo Kozarčanin, Hrvatska Dubica, Osnovnoj 
školi Jasenovac, Osnovnoj školi Zorke Sever Popovača Područni odjel Osekovo i Srednjoj 
školi Glina. Svi projekti prijavljeni su i na fond za sufinanciranje EUI projekata pri 
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Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije. Ukupno u energetsku obnovu 
osnovnih i srednjih škola Sisačko – moslavačka županija uložit će više od 100 milijuna kuna.  

Uz financijsku potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 
nastavljeno je s realizacijom projekta Topli obrok, obrok zdravlja. Navedenim projektom 
obnavljaju se školske kuhinje u osnovnim školama Sisačko-moslavačke županije. Cilj je 
projekta osigurati u svim osnovnim školama standard od tri topla obroka tjedno. Potpora 
Ministarstva ostvarena je za rekonstrukciju kuhinje u Osnovnoj školi Rajić i Osnovnoj školi 
Josipa Kozarca, Lipovljani. U prvoj polovici 2019. godine dovršena je obnova kuhinje u 
Osnovnoj školi Mladost, Lekenik, a nastavljeni su i radovi na blagovaonici i kuhinji I. 
osnovne škole Petrinja. Uz potporu istog Ministarstva završila je promjena stolarije u 
Gimnaziji Sisak.  

Prijavljene su i potrebe za pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim 
posrednicima na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uz financijsku potporu  
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  nastavljeno je s projektom 
osiguravanja besplatne školske kuhinje za djecu u riziku od siromaštva. Kroz mjere 
pronatalitetne politike za učenike iz obitelji s troje i više djece  Županije je nastavila 
subvencionirati 50% iznosa školske kuhinje. Broj takvih subvencija svake godine sve je veći, 
a početkom ove školske godine bilo ih je više od 1000.  

Raspisani su natječaji za 45 učeničkih, 25 studentskih, 25 stipendija kroz mjere 
pronatalitetne politike, a po prvi put je dodijeljeno i 100 stipendija za deficitarna strukovna 
zanimanja. Sisačko-moslavačka županija kada se zbroje svi stipendisti ima jedan od najvećih 
fondova za stipendije u Republici Hrvatskoj. Od ove školske godine Učenički dom u Kutini u 
potpunosti je besplatan za sve učenike, a podijeljene su i 93 potpore od 50% iznosa cijene za 
ostale učeničke domove. Županija za svoje studente koji kupuje mjesečnu kartu za prijevoz 
željeznicom osigurava subvenciju od 50%, a za one koji putuju autobusnim linijama 
subvenciju od 25% iznosa cijene karte. 

Uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja ostvaruje se u Osnovnoj školi 
Popovača, Osnovnoj školi Ludina i Osnovnoj školi Novska projekt osiguravanja produženog 
boravka za učenike romske nacionale manjine s ciljem bolje integracije i poboljšanje znanja i 
vještina u osnovnoškolskom obrazovanju.   

Započeo je s realizacijom projekt Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko – 
moslavačke županije u Domobranskoj vojarni u Lađarskoj ulici u Sisku. Prva faza projekta 
obuhvaća izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za regionalni centar kompetentnosti 
iz područja elektrotehnike i informacijsko – komunikacijskih tehnologija. U prvoj polovici 
2019. godine izrađeni su idejni i glavni projekt.  

Kroz tekuća i investicijska ulaganja u osnovne i srednje škole uloženo je više od 5 
milijuna kuna u sanaciju sanitarnih čvorova, kupovinu računalne i druge informacijsko – 
komunikacijske opreme, sanaciju podova, kupovinu namještaja i sl. 

Počela je realizacija projekta SIMET koji Sisačko – moslavačka županija realizira kao 
suradnik Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Realizirana je javna nabava za 
stručnjaka za javnu nabavu.  

 
Raspisana je nabava za projekt Studentskog doma u Petrinji te je po završetku 

postupka sklopljen ugovor s izvođačem. U navedenom razdoblju usklađen je idejni projekt te 
se pristupilo izradi glavnog projekta.  

Raspisane su javne nabave za projekt Baštine Zrinskih i budućnost Banovine te su 
sklopljeni svi ugovori s izvođačima. Isporučeni su idejni i glavni projekti uređenja Starog 
grada Zrina, Kaštela Gvozdansko, Crkve sv. Marija Magdalene i kompleksa visokih peći 
Bešlinec. Provedene ja javna nabava za projekte žičare i roller coastera kao i javna nabava za 
izradu strateških dokumenata vezanih za turističko upravljanje destinacijom Banovina.   
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Sisačko – moslavačka županija sudjeluje u projektu Školskog sportskog saveza 
Sisačko – moslavačke županije Šport za sve kroz koji 250 socijalno ugroženih učenika ide na 
bazen u školu plivanja. Za sve učenike kupljena je kompletna oprema za bazen. Učenici osim 
plivanja savladavaju i ostale vodene sportova na bazenima u Sisku i Topuskom. Iduće školske 
godine učenici će na ljeto otići i na ljetni kamp na moru.   

Potpisani su ugovori sa udrugama, vjerskim zajednicama i ustanovama iz područja 
kulture, sukladno raspisanom natječaju za program javnih potreba u kulturi kao i ugovori sa 
Zajednicom kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije, Zajednicom 
sportskih udruga i saveza Sisačko – moslavačke županije i Zajednicom tehničke kulture 
Sisačko – moslavačke županije. 

 
 

V. ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I BRANITELJI  
 

Program javnih potreba u zdravstvu 
 

Programom javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županija osigurava 
provedbu mjera zdravstvene zaštite u okviru postojećih zakonskih propisa, te osigurava 
povećanje zdravstvenog standarda svojim građanima kroz aktivnosti i mjere zdravstvene 
zaštite koje nisu predmet ugovora sa Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.  

Temeljem članka 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 100/18) 
Županija i jedinice lokalne samouprave mogu osigurati sredstva za zdravstvenu zaštitu 
stanovnika na svom području iznad standarda utvrđenih obveznim zdravstvenim osiguranjem. 
Županija sporazumima između Županije i zdravstvenih ustanova u svom vlasništvu definira 
organiziranje i financiranje provođenja mjera zdravstvene zaštite iznad standarda utvrđenih 
obveznim zdravstvenim osiguranjem. 

Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačka županije može se podijeliti u 
dvije skupine aktivnosti: 

1. Povećani zdravstveni standard (4.228.000,00 kuna) – dio sredstva od SMŽ, a dio od 
gradova i općina 

2. Programi i projekti koje provodi odjel i koje provode zdravstvene ustanove 
(3.491.307,00 kuna)  

Ukupna planirana vrijednost Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke 
županije u 2019. godini  iznosi   7.719.307,00 kuna, a u periodu od 1. – 6. mjesec 2019. 
realizirano je 1.629.633,06 kuna ili 21,11 % i ostvaruje se prema planiranoj dinamici. 

Izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu odvijalo se kroz slijedeće programe i 
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 
ostvaren je prema planu aktivnosti.   

Zdravstvene usluge –  mrtvozorstvo provode se prema mjesečnim planovima 
dežurstva, vođenjem registra mrtvozornika, te kontrolom istih od strane Povjerenstva za 
nadzor nad radom mrtvozornika.  

Program prevencije ovisnosti odvija se kroz aktivnosti udruga iz područja prevencije 
ovisnosti. Javnim pozivom odabrane su 4 udruge koje su provele odobrene projekte u 
ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna .  
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Projekti udruga iz područja zdravstva su ostvareni putem rada 5 udruga koje su 
provele odobrene projekte iz područja zdravstvene zaštite, a koji su odabrani putem Javnog 
poziva, u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna.  

Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“ ostvaruje se kroz 
participaciju  članarine „Mreži zdravih gradova“ čiji je županija član od 2003. Županija 
sudjeluje u većini aktivnosti koji provodi Mreža.  

Projekt palijativne zdravstvene skrbi realiziran je kroz sredstva koja su utrošena za 
edukaciju zdravstvenih djelatnika – članova palijativnih timova Doma zdravlja Sisak i Doma 
zdravlja Kutina.  

Monitoring radioaktivnih tvari u vodi provodio se na tri lokacije: vodovodi u Sisku, 
Kutini i Petrinji. Program je realiziran u cijelosti, a provodi ga Institut Ruđer Bošković – 
Zagreb. 

Dio Programa javnih potreba u zdravstvu provodio se u zdravstvenim ustanovama u 
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije:  

Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača 
• 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 (PZS). 

• predporođajne vježbe (PZS) 
• naknade liječnicima specijalistima za prijevoz osobnim automobilom na rad u 

Domove zdravlja (PZS) 
• 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 (PZS) 
• program ranog otkrivanja raka dojke 
• uređenje prostora DZ Kutina u Popovači, za Ispostavu ZZJZ u Popovači (PZS) 
Lječilište „Topusko“ Topusko  
• program logopedskog tretmana djece (PZS) 
Dom zdravlja Petrinja  
• sufinanciranje djelatnosti laboratorijske dijagnostike u Glini i Topuskom (PZS)  
• sufinanciranje rada Centra za majku i dijete (PZS)  
• financiranje uprave domova zdravlja iz koncesijskih naknada 
Dom zdravlja Sisak    
• rad specijalista pedijatra i ginekologa, te medicinskih sestara u Dvoru (PZS) 
• rad laboratorijskog tima u Dvoru (PZS) 
• za dežurstvo hitne stomatološke ordinacije nedjeljom i blagdanom u Sisku (PZS) 
• financiranje uprave domova zdravlja iz koncesijskih naknada 
Dom zdravlja Kutina   
• rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Velikoj Ludini, Kutini i 

Novskoj (PZS) 
• rad Centra za majku i dijete (PZS) 
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• financiranje djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije - lokacija Popovača 
(PZS) 

• izrada arhitektonske slike postojećeg stanja zgrade Doma za potrebe izrade projektno-
tehničke dokumentacije za Podružnicu Doma za starije i nemoćne osobe Sisak u 
Kutini (koja će biti smještena u istoj zgradi gdje je i Dom zdravlja) (PZS) 

• program za Rome koji se provodi radi poboljšanja zdravlja romske djece   
• financiranje uprave domova zdravlja iz koncesijskih naknada 
Zavod za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije 
• dežurstvo tima T2  u Dvoru i Topuskom (PZS) 
• dodatna medicinska sestra u timu T1 u Kutini (PZS) 
• 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 2019. godini („Narodne novine“,  broj: 2/19) utvrđena su 
sredstva u ukupnom iznosu od 21.407.705,00 kuna i to za: 

• investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 19.394.244,00 kune, 
• otplatu kredita 2.013.461,00 kunu. 

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 21.407.705,00 kuna u tijeku prvog polugodišta 
2019. godine, realizirano je 5.560.009,78 kuna odnosno 25,97 % planiranog iznosa. Razlog 
malog 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 
 
Sastavni dio proračuna Upravnog odjela za zdravstvo su i proračuni osam 

zdravstvenih ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije: Neuropsihijatrijske bolnice 
„dr. Ivan Barbot“ Popovača, Opće bolnice „dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Zavoda za javno zdravstvo 
Sisačko-moslavačke županije, Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke 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.  
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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 za šest mjeseci 2019. realizirale svoje planove u ukupnom 
iznosu od  245.730.845,52 kune odnosno 41,72 % planiranog iznosa, 589.003.264,44 kune za 
2019. godinu. 
 

Projekt „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području 
Sisačko-moslavačke županije“.   

 
Projekt „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području SMŽ“, traje 3 

godine, a započeo je sa provedbom 24.8.2017. godine (Program: konkurentnost i kohezija). 
Razdoblje provedbe Projekta: od 24.08.2017. - 24.08.2020.    
Ukupna vrijednost Projekta: 14.870.266,45 kn    
Iznos bespovratnih sredstva: 12.124.736,87 kn  
Udio sufinanciranja Županije: 2.745.529,58 kn  

Za ovaj Projekt odobrena su i sredstva za sufinanciranje učešća Županije iz 
MRRiFEU u ukupnom iznosu od 2.196.423,66 kn i to:  
 

U 2018. godini uspješno su se proveli svi postupci javne nabave opreme (opreme za 
opremanje ambulanti, dentalne opreme, informatičke opreme i dijagnostičko-terapeutske 
opreme), koja je djelomično isporučena u 2018. godini, a veći dio je isporučen početkom 
2019. godine. Planirana je s 5.567.389,89 kuna i u prvom polugodištu 2019. zbog takovog 
terminskog plana  realizirano je 5.087.304,56 kuna ili 91,38 %. 
  

U 2019. godini planirana se započeti sa infrastrukturnim radovima na 3 doma zdravlja 
na 22 lokacije, a koji su također dio Projekta. Provedeni su svi postupci javne nabave,  a 
realizacija istih se očekuje u drugom polugodištu 2019. 
 

Projekti energetske učinkovitosti  
 

Sisačko-moslavačka županija sklopila je ugovore za projekte energetske obnove 
ukupne vrijednosti 8.320.202,18 kuna, a koji se odnose na Neuropsihijatrijsku bolnicu „Dr. 
Ivan Barbot“ Popovača gdje će se kroz 5 projekata povećat energetska učinkovitost 5 
objekata, što po projektima iznosi: 
1. Energetska obnova zgrade VI odjela NPB                               1.354.029,08 kuna 
2. Energetska obnova zgrade IX odjela NPB                               1.364.739,93 kuna 
3. Energetska obnova zgrade kuhinje NPB                                  2.668.651,03 kuna 
4. Energetska obnova zgrade VII odjela NPB                              1.401.942,82 kuna 
5. Energetska obnova zgrade prosekture NPB                             1.530.839,32 kuna 
 

Ukupna bespovratna sredstva iznose: 4.904.801,57 kuna.  
Za projekte je izrađen plan nabave i pripremljena je dokumentacija za postupak javne 

nabave za radove te je i obavljena javna nabava za većinu radova. U tijeku je potpisivanje 
ugovora za građenje, nadzor i projektantski nadzor, a realizacija se očekuje u drugom 
polugodištu 2019. 
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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 i nemoćnim osobama 
• zaštita obitelji, djece i mladeži 
• socijalno uključivanje osoba s invaliditetom 

  
Ciljane skupine su: 

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

- starije i nemoćne osobe, naročito staračka domaćinstva 
- 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 

 
Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi u Proračunu Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu osigurana su sredstva u iznosu 7.587.084,84 kn s ciljem razvoja 
socijalne infrastrukture, te unaprjeđenja kvalitete života građana Sisačko-moslavačke 
županije. Za provedbu Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u izvještajnom razdoblju 
(1.1.2019.-30.6.2019.) utrošeno je 3.204.901,47 kn.  
 

Skrb o starijim osobama 
 
Skrb o starijim osobama provodi se kroz nekoliko aktivnosti: 

- financiranje programa umirovljeničkih udruga 
- financiranje projekata izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe 
- obilježavanje Dana umirovljenika Sisačko-moslavačke županije 
- financiranje izdataka za domove za starije i nemoćne osobe 
- Dnevni boravak 3+2 

 
Cilj nam  je zaštita i poboljšanje kvalitete života umirovljenika, 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. Financiranjem raznih aktivnosti prilagođenih potrebama i 
interesima starijih osoba želimo poboljšati stupanj socijalizacije osoba starije životne dobi i 
potaknuti njihovu integracija u društvenu zajednicu, te smanjiti i spriječiti njihovu socijalnu 
isključivost. 

Sisačko-moslavačka županija kroz javni natječaj financira programe pet udruga 
umirovljenika i provedbu pet projekta izvaninstitucionalne skrbi. 
1. prosinca svake godine Sisačko-moslavačka županija obilježava Dan umirovljenika Sisačko-
moslavačke županije. Na obilježavanju Dana umirovljenika sudjeluje preko 300 
umirovljenika s područja naše županije.  
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Ustanove socijalne skrbi 
 
Financiranjem domova socijalne skrbi cilj nam je osigurati sredstva za unaprjeđenje 

infrastrukture, povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u socijalnim ustanovama i povećanje 
razine socijalne sigurnosti stanovnika SMŽ. 

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 
 

Županija je osigurala sredstva za isplatu naknada  za rad  Upravnih vijeća  za svaki 
dom; Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja financirani su rashodi za fizioterapeuta, Domu 
za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja financirani su rashodi za pripremu i dostavu obroka  
i rashodi za pranje rublja za 96 korisnika, Domu za starije i nemoćne osobe Sisak financirani 
su troškovi fizijatra i troškovi otplate glavnice i kamata za kredit za projekt energetske 
učinkovitosti te provedba Projekta Dnevni boravak 3+2 kojim 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.  

Također su osigurana sredstva za rashode za zaposlene i materijalne i financijske 
rashode Domu za starije osobe Glina koji je službeno otvoren 7.5.2018. godine. Dom pruža 
uslugu smještaja za 60 korisnika smještenih rješenjem centara za socijalnu skrb, a odabranih 
od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.  

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo,  socijalnu 
skrb i hrvatske branitelje osigurana su sredstva u iznosu 250.000,00 kn za troškove izrade 
tehničke dokumentacije, za Podružnicu Doma za starije i nemoćne osobe Sisak u Kutini, koja 
će biti smještena u prostoru Doma zdravlja Kutina, a moći će primiti oko 50 korisnika. Nakon 
provedenog javnog natječaja za pružanje usluge izrade projektne dokumentacije za 
prenamjenu/prilagođavanje zgrade za Dom za starije i nemoćne osobe Sisak, Podružnica 
Kutina izabran je najpovoljniji ponuditelj i u tijeku je izrada tehničke dokumentacije.   

Domu za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja smo osigurali 375.000,00 kn za 
izgradnju vanjskog dizala jer su stepenice jedina veza između postojećih etaža što bitno 
otežava provedbu poslova i aktivnosti. Lift će omogućiti ulaz na 2. etažu i tavanski prostor na 
kojem se planira urediti dnevni boravak kao oblik izvan institucijske skrbi odraslih osoba sa 
mentalnim poteškoćama, pružala bi se i stručna pomoć i podrška obitelji i udomiteljima osoba 
sa mentalnim poteškoćama. Sisačko-moslavačka županija zaključila je s Ministarstvom 
hrvatskih branitelja ugovor o sufinanciranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima 
osoba s invaliditetom kojim se Ministarstvo obvezalo osigurati financijska sredstva u iznosu 
190.000,00 kn za izgradnju vanjskog dizala. 

U izvještajnom razdoblju (1.1.-30.6.2019.) za izdatke za ustanove socijalne skrbi od 
ukupno planiranih 4.656.751,84 kn utrošeno je 2.031.601,47 kn. 
 

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. 
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U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je i odobreno 552 zahtjeva za dodjelu 
jednokratne novčane pomoći. 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). Od planiranih 500.000,00 kn realizirano je 446.00,00 kn. 
Sisačko-moslavačka županija sufinancira rad pučkih kuhinja Caritasa Sisačke biskupije s 
iznosom od 30.000,00 kuna i Dobrotvornog društva Merhamet iz Siska s 23.000,00 kuna 
godišnje. 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 kuna godišnje.  
 

Programi i projekti udruga 
 

S ciljem razvoja sustava socijalnih usluga i poboljšanja kvalitete života starijih osoba, 
osoba s invaliditetom, hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata i članova 
njihovih obitelji,  pomoći ženama i djeci-žrtvama obiteljskog nasilja Sisačko-moslavačka 
županija je u svom Proračunu osigurala financijska sredstva u ukupnom iznosu od 
1.495.000,00 kn za financiranje programa/projektata udruga/drugih pravnih osoba.  
Realizirano je 180.000,00 kn. 

Po prijavi na javni natječaj financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.085.000,00 kn 
odobrena su za provedbu programa/projekata 70 udruga. Financiraju se programi udruga 
umirovljenika (5), izvaninstitucionalne skrbi (5), udruga iz područja socijalne skrbi (20), 
udruga proisteklih iz Domovinskog/ 2. svjetskog rata (37) i tri udruge mladih. 
Izravno iz županijskog proračuna financiraju se slijedeći programi/projekti: 

- Program „Sigurna kuća“  (Centar za žene Adela Sisak) 
- Program „Mala kuća“  (Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke )   
- Program „Dnevni centar slijepih“  (Udruga slijepih Sisačko-moslavačke)  
- Projekt Društveni centar Kostajnica (Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz 

Zagreba) 
- Projekt bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim (SOS Dječje selo Lekenik) 

Za financiranje tih programa/ projekata  planirana asu sredstva u iznosu  410.000,00 
kn.  

Kroz aktivnost  Tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva u izvještajnom 
razdoblju financirane su aktivnosti  29 udruga i drugih civilnih organizacija u iznosu od 
128.000,00 kn. 

 
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. U tajnom skloništu 
pomoć je primilo 16 žena i 24-ero mlt. djece, žrtava obiteljskog nasilja, te oko 40 korisnika 
usluga savjetovališta. Vrijednost projekta je 170.000,00 kn. 

S ciljem poticanja demografske obnove i povećanja stope nataliteta Županija je 
osigurala novčanu potporu za svako novorođeno treće i svako slijedeće dijete u obitelji. 
Novčana potpora dodjeljuje se u iznosu od 3.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju podneseno 
je i riješeno 123 zahtjeva. Od planiranih 600.000,00 kn godinu realizirano je 369.000,00 kn. 
Na području Sisačko-moslavačke županije, postoji velika potreba za radom defektologa- 
logopeda s djecom  vrtićkog i osnovnoškolskog  uzrasta koja imaju smetnje u govoru, pisanju 
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i čitanju. Sisačko-moslavačka županija s iznosom od 50.000,00 kn, uz Grad Glinu i Općinu 
Lekenik sufinancira Projekt „Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim“ koji provodi SOS 
Dječje selo Lekenik. Sufinanciranjem tog Projekta djeci sa smetnjama u govoru, pisanju i 
čitanju osigurane su usluge logopeda.  
 

Osobe s invaliditetom  
 
Financiranjem programa „Mala kuća“ koji provodi Udruga osoba sa invaliditetom 

Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 100.000,00 kn i programa „Dnevni centar slijepih“ 
kojeg provodi Udruga slijepih Sisačko-moslavačke u iznosu 50.000,00 kn pridonosimo 
razvoju i unaprjeđenju izvaninstitucionalnih oblika pomoći i skrbi u Sisačko-moslavačkoj 
županiji,  djeci s teškoćama u razvoju osiguravamo stručnu terapeutsku pomoć za koju bi 
inače morala ići u specijalizirane ustanove u Zagreb i pomažemo pri osnaživanju slijepih 
osoba za samostalni životi i  uključivanje u život lokalne zajednice. Osim ovih udruga koje 
financiramo izravno iz županijskog proračuna,  sufinancira se i provedba projekata  osam 
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. Županija participira u ovom projektu sa 40.000,00 kn.  
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.  
 

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 
stradalnika Domovinskog rata i hrvatskim braniteljima. Financiranjm 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 financira provedbu 33 programa udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata i poboljšanje kvalitete 
života hrvatskih branitelja, stradalnika iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Dan 
branitelja Sisačko-moslavačke županije obilježavamo 18. listopada svake godine. 
Sisačko-moslavačka županija prijavila je Projekt rješavanja pristupačnosti objektima osoba s 
invaliditetom i potom zaključila s Ministarstvom hrvatskih branitelja ugovor o sufinanciranju 
Projekta kojim se Ministarstvo obvezalo osigurati financijska sredstva u iznosu 100.000,00 kn 
za izgradnju kose podizne platforme, rekonstrukciju sanitarnog čvora i ulaza u zgradu Doma 
hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, Kralja Tomislava 5, Sisak koju koriste 
udruge iz Domovinskog rata i Područna jedinica Ministarstva branitelja. 
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Program minimalni financijski standard, decentralizirana sredstva 
 
Decentralizirane funkcije djelatnosti socijalne skrbi u jedinicama područne 

(regionalne) samouprave i grada Zagreba su: sredstva za rad domova za starije i nemoćne 
osobe nad kojima su prenesena osnivačka prava, materijalni i financijski rashodi centara za 
socijalnu skrb i troškovi ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. U proračunu Republike 
Hrvatske osiguravaju se, putem pomoći izravnanja, nedostajuća sredstva u proračunima 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grada Zagreba za financiranje 
decentraliziranih funkcija, do iznosa bilančanih prava utvrđenih Odlukama koje donosi 
Vlada Republike Hrvatske za svaku godinu. U Proračunu SMŽ u 2019. godini za ovu 
namjenu izdvaja se 15.419.577,00 kn. 
 

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, 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. 

Za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb od planiranih 
3.700.000,00 kn utrošeno 1.322.585,05 kn. 

Domovima za starije i nemoćne osobe Sisak i Petrinja, koji se financiraju iz 
decentaraliziranih sredstava, od ukupno planiranih 8.869.577,00 kn doznačeno je 
3.296.363,75 kn od kojih za rashode za zaposlene 3.209.548,75 kn, rashode za hitne 
intervencije 8.085,00 kn i za rashode za nabavu nefinancijske imovine  78.730,00 kn.  

Za provedbu Programa minimalni financijski standard realizirana su sredstva u 
ukupnom iznosu 4.618.948,80 kn.  
Provedba programa i aktivnosti iz područja zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih branitelja 
odvijala se kako je planirano i bez većih odstupanja.   

 
VI. PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA 

OKOLIŠA  
 

1) Opći prikaz poslova Upravnog odjela: 
 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (nastavno u tekstu: 
Upravni odjel) je uspostavljen temeljem Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela 
Sisačko-moslavačke županije, donesene na 14. sjednici Županijske skupštine, održane 24. 11. 
2015. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 30/15). Navedenom 
Odlukom odjel je preuzeo poslove i djelatnike dva do tada ustrojena odjela i to: Upravnog 
odjela za prostorno uređenje i gradnju i Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode.  
Poslovi Upravnog odjela  su najvećim dijelom vezani za provedbu zakonskih propisa iz 
područja prostornog uređenje, gradnje, nekretnina, zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite od 
požara, civilne zaštite, a od 2018. godine i  zaštite na radu, a mogu se podijeliti u tri skupine 
poslova (obzirom na područje djelatnosti) pa tako: 
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- PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO 
 
Poslovi se odnose na stručno, tehničko, administrativne poslove iz upravnog područja 

prostornog uređenja, graditeljstva, ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, nekretnina, a 
osnovi zakoni na temelju kojih se izdaju različiti dokumenti po zahtjevu stranaka su:  Zakon o 
gradnji („Narodne novine“ broj 153/13, 20/17, 39/19), Zakon o komori arhitekata i komorama 
inženjera u graditeljstvu i prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 78/15, 114/18), Zakon 
o poslovima i  djelatnostima prostornog uređenja i gradnje („Narodne novine“ broj 78/15, 
118/18), Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj 
86/12, 143/13, 65/17, 14/19), Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“ broj 115/16), 
Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19), Zakon o 
procjeni vrijednosti nekretnina („Narodne novine“ broj 78/15), Zakon o državnoj izmjeri i 
katastru nekretnina („Narodne novine“16/07, 124/10, 121/16, 9/17), te niza pravilnika i 
uredbi. 

Dokumenti koje izdaje Upravni odjel a odnose se na prostorno uređenje i graditeljstvo 
i nekretnine su:  

- Uvjerenje o statusu zemljišta  
- Lokacijska informacija  
- Suglasnosti na prostorne planova JLS-a  
- Potvrda parcelacijskog elaborata  
- Obavijest o posebnim uvjetima  
- Potvrda glavnog projekta 
- Lokacijska dozvola (rješenje o izmjeni i dopuni; produženju) 
- Rješenje o utvrđenju građevne čestice 
- Ovjereni prijepisi akata 
- Potvrda izvršnosti / pravomoćnosti akta 
- Prijava početka građenja (uklanjanja, pokusnog rada) 
- Obavijest o uvjetima za izradu glavnog projekta 
- Ovjera elaborata etažiranja (potvrda) 
- Građevinska dozvola (rješenje o izmjenama i dopunama; produženju važenja; 

promjeni investitora; pripremne radove) 
- Rješenje o izvedenom stanju – legalizacija (tzv. RIS) 
- Uporabna dozvola (privremena uporabna dozvola; uporabna dozvola za dio 

građevine; uporabna za građevine izgrađene prije 15. 2. 1968; uporabna za 
građevine na temelju akta za građenje do 1. listopada 2007.; uporabna dozvola 
za građevine izgrađene , rekonstruirane, obnovljene ili sanirane u provedbi 
propisa o obnovi, odnosno propisa o područjima posebne državne skrbi; 
Uporabna dozvola za građevine koje je Republika Hrvatska stekla u svrhu 
stambenog zbrinjavanja; uporabna dozvola za građevine čiji je akt za građenje 
uništen ili nedostupan 

 
- Mišljenje na Procjembeni elaborat (eNekretnine) 
- Izvadak iz ZKC (Zbirke kupoprodajnih cijena) 
- Informacija iz baze eNekretnine i dr. 

Poslovi upravnog odjela  koji se odnose na prostorno uređenje i gradnju se obavljaju na 
četiri  lokacije i to: 

o sjedište Sisak - obavlja poslove za sljedeće JLS: općina Lekenik, Martinska Ves, Sunja 
i Dvor; 

o Ispostava Glina  - obavlja poslove za grad Glinu,  te općine Gvozd i Topusko 
o Ispostava Novska - obavlja poslove za gradove Novsku i Hrvatsku Kostajnicu, te 
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općine Jasenovac, Lipovljani, Donji Kukuruzari, Majur i Hrvatsku Dubicu; 
o Ispostava Popovača – obavlja poslove za grad Popovaču i općinu Velika Ludina. 

Upravni odjel osim poslova na izdavanju akata prostornog uređenja i graditeljstva, te 
nekretnina sudjeluje, odnosno vodi izradu prostornog plana županije i izmjene i dopune istog, 
te sudjeluje u izradi i donošenju prostornih planova JLS (daje suglasnost na iste), te radi i 
druge poslove iz svoje nadležnosti.  Na ovim poslovima u četiri ispostave radi 21 djelatnik. 
 

- ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 
 
Poslovi se prvenstveno odnose na provedbu, praćenje i izvješćivanje o 

pitanjima/problemima/rješenjima vezanim uz zaštitu okoliša i prirode, te održivo 
gospodarenje otpadom. Rad je utemeljen na nizu zakona između ostalih: Zakon o zaštiti 
okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o zaštiti prirode 
(Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19), Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
(Narodne novine broj  94/13, 73/17, 14/19), Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine broj  
 130/11, 47/14, 61/17, 118/18), Zakon o vodama (Narodne novine 66/19), Zakon o općem 
upravnom postupku (Narodne novine 47/09), Zakon o upravnim pristojbama („Narodne 
novine“ broj 115/16), te niza pravilnika, odluka i uredbi koji se odnose na zaštitu okoliša, 
prirode i gospodarenje otpadom. 

U Upravnom odjelu se vodi Registar onečišćivanja okoliša (ROO), provode se 
postupci te izdaju sljedeći akti: 

 dozvole za postupanje s neopasnim otpadom, 
 dopuštenja za zahvate u zaštićenom području, 
 rješenja na temelju provedenih postupaka prethodne i glavne ocjene utjecaja zahvata 

za ekološku mrežu, 
 rješenja na temelju provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš  
 rješenja na temelju provedenih postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš 
 izvješća s javnih rasprava po studijama utjecaja na okoliš, elaboratima za izdavanje 

okolišne dozvole i dr. 
 mišljenja o potrebi provedbe procjene utjecaja zahvata na okoliš, 
 posebni uvjeia zaštite okoliša i prirode (u postupcima izdavanja lokacijske dozvole, 

izrade glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole i dr.) 
  potvrde glavnog projekta, i dr. 

Također se provode akcije i projekti koje se odnose na zaštitu okoliša i prirode, kao 
npr. organiziranja konferencija, čišćenja okoliša, radionica s djecom i mladima po pitanjima 
zaštite okoliša i prirode i dr. 

Poslove zaštite okoliša i prirode  provode tri djelatnika u sjedištu u Sisku, a poslovi se 
obavljaju za cijelu županiju, kao i za jedinice lokalne samouprave i Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode (po traženju). Na poslovima zaštite okoliša i prirode radi troje djelatnika. 
 

ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, ZAŠTITA OD POŽARA, RAZMINIRANJE I ZAŠTITA NA 
RADU 
 
Ovi poslovi su propisani Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o vatrogastvu, 

Zakonom o sustavu civilne zaštite, Zakonom o zaštiti na radu i dr. 
Poslovi se odnose na zakonske obveze županije propisane prethodno navedenim 

zakonima, a provode se kroz pripremu, organizaciju, financiranje i praćenje rada Županijskog 
stožera civilne zaštite, Županijske vatrogasne zajednice, HGSS-a, kao i kroz provedbu 
projekata kao što je projekt razminiranja i dr. 

Na ovim poslovima radi jedan djelatnik. 
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Poslove administracije i rukovođenja provodi pročelnik i administrativni referenti (po 

jedan u svakoj ispostavi). 
Upravni odjel pored prethodno navedenih poslova obavlja i poslove praćenja rada 

javnih ustanova i to: Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelima prirode. 
 

REALIZIRANE AKTIVNOSTI U PRVOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE: 
 

Tijekom perioda od 1.1. do 30. 06. 2019. godine u Upravni odjel je zaprimljen velik 
broj zahtjeva koji su se uglavnom odnosili na izdavanje akata gradnje, te izdavanje uvjeta, 
potvrda i rješenja iz područja zaštite okoliša i prirode, te procjene utjecaja na ekološku mrežu, 
sukladno zakonskim propisima. Predmeti se vode i obrađuju kroz nekoliko elektronička 
sustava (eDozvola, eNekretnine, baza RO i CIS).  

U prvoj polovici 2019. godini samo u sustavu eDozvole je zaprimljeno ukupno 781 
zahtjeva (Sisak 227  zahtjeva, Popovača 111  zahtjeva, Novska  257 zahtjeva te Glina 186  
zahtjeva). Zahtjevi se zaprimaju i u sustavu CIS (prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode 
i dr)., a broj je vidljiv kroz broj riješenih predmeta, budući da se predmeti rješavaju promptno, 
odnosno najduže u roku od 30 – 60 dana od dana podnošenja zahtjeva, a što je u skladu sa 
zakonskim rokovima). 

U prvoj polovici 2019. iz područja prostornog uređenja i gradnje je riješeno ukupno 
1896 predmeta, a osobito se ističe broj izdanih građevinskih dozvola: 67; rješenja o 
izvedenom stanju (legalizacija): 442; uporabnih dozvola: 534; lokacijskih dozvola: 14; ostalih 
dokumenata gradnje i prostornog uređenja:739. 

Iz područja zaštite okoliša i prirode riješeno je ukupno 343 predmeta, od čega se ističu 
dozvole za gospodarenje otpadom: 17; uvjeti zaštite okoliša i prirode: 65; potvrde glavnih 
projekata: 71;  ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu: 53; ocjene prihvatljivosti 
zahvata na okoliš: 5; dopuštenja za radnje i zahvate u zaštićenim područjima: 19;  i dr. 

Poslovi koji se odnose na nekretnine su sljedeći: izdavanje izvadaka iz baze: 61; 
obrada Procjembenih elaborata: 39; organiziranje i praćenje (izrada zapisnika) sjednica 
Stručnog povjerenstva: 8; a izrađeno je i Izvješće o procjeni vrijednosti nekretnina za 2018. 
godinu, te je isto objavljeno na web stranicama županije, sukladno zakonskim propisima. 
Za izdavanje akata naplaćuju se pristojbe po Zakonu o upravnim pristojbama, te je to prihod 
županije.  
 

Planirani rashodi Upravnog odjela su se odnosili na programe, a do 30.6. 2019. bili su 
sljedeći: 
program dokumenti prostornog uređenja 370.000,00 
program zaštite okoliša i prirode 1.805.000,00 
program zaštite stanovništva 17.341.324,10 
UKUPNO UO: 19.390.288,36 
JU Zavod za prostorno uređenje 2.364.535,00 
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
SMŽ 

3.811.400,00 

 
Realizacija aktivnosti Upravnog odjela se prati kroz realizaciju programa i to: 
Program 1001 – Dokumenti prostornog uređenja 
Program 1002 – Zaštita okoliša i prirode 
Program 1003 – Zaštita i spašavanje 
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Program 1001 - Dokumenti prostornog uređenja 
Cilj programa je osnažiti  institucionalne kapacitete za strateško i prostorno planiranje, te 
osigurati  zakonske i prostorne  mogućnosti za gospodarski, ekonomski, kulturni  i drugi razvoj 
Županije, sukladno zakonskim propisima i prostorno-planskoj dokumentaciji. 
Program obuhvaća poslove na vođenju postupaka te donošenje rješenja iz područja prostornog 
uređenja i gradnje, predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove JLS-a,  
vođenje postupaka izrade i donošenja akata prostornog uređenja u nadležnosti županije i dr. 
(Izdavanje akata je propisano zakonom, a provodi se po zahtjevu stranaka.) Pod ovom 
aktivnošću provode se i postupci izrade i donošenja prostornih planova županije, te su tako 
izrađene i donesene III. izmjene i dopune prostornog plana SMŽ. 
 
Ova program obuhvaća i 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. 
Provedba programa prati se kroz broj izdanih akta, izrađenih dokumenata, pa je tako do 30. 
lipnja 2019. izdano ukupno 1896 akta prostornog uređenja i gradnje. Pored toga izrađene su i 
III. izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ, te su iste donesena na 13. sjednici Županijske 
skupštine održane 16. 05.2019. godine i objavljene u  „Službenom  glasniku SMŽ“ broj 12/19.  
Za izradu navedenih izmjene i dopuna plana na natječaju Ministarstva graditeljstva i prostornog 
uređenja su dobivena sredstva u iznosu od 144.000 kn. 
 
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.  
Do 30. lipnja ove godine je izdan  61 izvadak, te je obrađeno 39 procjembenih elaborate i 
održane je sjednica povjerenstva. Također je izrađeno i Izvješće o tržišnoj vrijednosti nekretnina 
na području Županije u 2018. godini, te je isto objavljeno na internetskoj stranici Županije.  
 
U ovom programu nije izvršeno sljedeće: 

- Nije započela izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina županije. Navedeni 
dokument se  izrađuje na temelju istog dokumenta RH, a budući da država nije donijela 
dokument više razine na temelju kojeg će se izraditi županijski dokument, izrada do 30. 
lipnja nije započela. 

Obzirom na broj izdanih akta i zadane ciljeve,  program se uspješno provodi, a dokaz istoga je 
sljedeće: 

- Povećana je razina kvalitete pruženih usluga – planirano je izdavanje najmanje 63 
građevinske dozvole, a u prvoj polovini godine je izdano 67 građevinskih dozvola; 

-  Ukupni broj izdanih akata prostornog uređenja i gradnje u prvoj polovici godine je bio 
1896, a  iz područja zaštite okoliša je izdano 343 akta, što je više od planiranog. 

- Brža dostupnost podataka i kvalitetnija opremljenost je ostvarena jer je otvorena i 
opremljena Ispostava Glina (radi od veljače 2018. na lokaciji u Glini), a uvođenjem i 
radom u sustavu eDozvole povećana je učinkovitost izdavanja akta i praćenja izdavanja 
istih. 

- Dokument III. Izmjene i dopune Prostornog plana SMŽ je donesen na sjednici 
Županijske skupštine u svibnju 2019. čime je ovaj dio programa uspješno završen. 

Nerealiziran dio programa je izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ, a 
razlog neizvršenja je nepostojanje dokumenta na državnoj razini, koji je osnova za izradu 
Županijskog dokumenta. 
Izvješće o stanju nekretnina na području SMŽ u 2018. je doneseno i objavljeno na internetskim 
stranicama SMŽ. 
Na temelju navedenih rezultata može se smatrati da se program uspješno provodi. 
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Program 1002 - Zaštita okoliša i prirode 
Cilj programa je očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprjeđenje upravljanje 
okolišem i sprječavanje onečišćenja okoliša, integracija okoliša u druge sektore, uspostava 
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te jačanje svijesti i uključivanja javnosti u proces 
donošenja odluka i provedbu mjera. Posebni ciljevi ovog programa su: 
- osigurati provedbu zakonskih obveza županije po pitanjima zaštite okoliša i prirode 
- voditi registar onečišćivača i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša, te 

kontinuirano surađivati s obveznicima i inspekcijom zaštite okoliša čime se doprinosi 
kvaliteti podataka 

- osigurati kvalitetu okoliša za postizanje boljeg standarda života stanovništva uz 
omogućavanje održivog gospodarskog razvoja županije 

- izraditi i donijeti dokumente zaštite okoliša utemeljene na dostupnim podacima 
- provoditi informiranje i uključivanje javnosti u rješavanje pitanja zaštite okoliša i prirode 
- uspostaviti jedinstveni sustav gospodarenja otpadom, te smanjiti količine odloženog 

otpada na neuređena odlagališta 
 
Provedba programa je u tijeku, a program se provodi kroz sljedeće aktivnosti: 

- Za potrebe donošenja odluka i izradu dokumenata iz područja zaštite okoliša i 
prirode, potrebno je pripremiti i izraditi određene stručne elaborate, programe, 
planova i izvješća.  Dokumenti zaštite okoliša i prirode koji su planirani u 2019. 
godini su Izvješće o stanju okoliša za četverogodišnje razdoblje, Stručna podloga za 
proglašenje zaštite Zrinske gore ( u tijeku) i dr. 

- U postupcima donošenja i izrade dokumenata zaštite okoliša i prirode provode se 
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postupci uvida i rasprava o kojima se obavezno obavještava javnost. 
- Važan segment zaštite okoliša i prirode su i projekti koji se provode u suradnji s 

gradovima/općinama, Ministarstvom, javnim ustanovama i dr. 
- Sukladno zakonskim propisima, županija je obvezna osigurati praćenje kakvoće 

sastavnica okoliša i informirati javnost o istima, a isto se provodi kroz vođenje 
registar onečišćavanja okoliša, te osiguranje podataka za informacijski sustav zaštite 
okoliša (način vođenja, metodologija, rokovi, način prikupljanja i dostave podataka 
su određeni zakonom i Pravilnikom o registru onečišćenja okoliša).  

- U proračunu su osigurana sredstva za eventualnu sanaciju okoliša, kada počinitelj 
zagađenja nije poznat, po nalogu inspekcije zaštite okoliša ili u slučajevima 
izvanrednog zagađenja okoliša, a kako ne bi došlo do trajnog onečišćenja zraka, vode 
ili tla;  

- Osigurana su i sredstva za naknadu vlasnicima nekretnina u zaštićenim područjima 
ako je uporaba i korištenje zaštićenog područja za određene svrhe ograničena ili 
zabranjena. 

- Kroz provedbu ovog programa sufinancira se rad trgovačkih društava (čije udjele 
SMŽ posjeduje), a  koja vode izgradnju centara za gospodarenje otpadom na koje će 
nakon izgradnje komunalni otpad odvoziti i JLS s područja Županije (trgovačko 
društvo Kodos d.o.o.,  te trgovačko društvo CGO Šagulje d.o.o. ) 

Program se uspješno provodi, a potvrda tome je sljedeće: 
- izdano je ukupno 343 dokumenta zaštite okoliša i prirode; 
- započeta je izrada stručne podloge za proglašenje zaštite Zrinske gore; 
- provedena su dva javna uvida/rasprave i to za studije utjecaja na okoliš zahvata: 

izmještanje državne ceste u naselju Gore; izgradnja postrojenja za obradu otpada na 
k.o. Pračno – investitora Rijekatank d.o.o. iz Rijeke…. 

- Na internetskim stranicama županije objavljeno 16 rješenja o prihvatljivosti zahvata 
na ekološku mrežu, 2 rješenja o prihvatljivosti zahvata na okoliš , te su objavljene 4  
informacije i 8 elaborata za izdavanje dozvola za gospodarenje otpadom (a planirano 
je objavljivanje najmanje 5 dokumenata zaštite okoliša i prirode- što je višestruko 
realizirano) 

Izrada Izvješća o stanju okoliša za četverogodišnje razdoblje do 30. lipnja nije započela, a o 
potrebi izrade istoga će se odlučiti do kraja godine, budući da je izrađen i donesen Program 
zaštite okoliša (kraj 2018. godine) u kojem se nalazi prikaz stanja okoliša Županije do 2017. 
godine, a što je u ovom trenutku dovoljno podataka za izradu ostalih dokumenta i informiranje 
javnosti o okolišu. 
Slijedom svega prethodno iznesenog  može se smatrati da se ovaj program uspješno provodi. 
 
 
 

1003 - Zaštita stanovništva 
Cilj programa je smanjenje minski sumnjivog prostora i površina, povećanje spremnosti i 
osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje vatrogasne zajednice i njezinih članica 
(vatrogasnih društava), HGSS-a i drugih operativnih snaga civilne zaštite na suzbijanju, zaštiti i 
spašavanju u izvanrednim situacijama/katastrofama. Pored ovog glavnog cilja, određeni su i 
posebni ciljevi a to su: 
- Povećanje površina razminiranog zemljišta 
- Smanjenje broja nesreća od mina i eksplozivnih sredstava 
- Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje vatrogasne 

zajednice SMŽ i njezinih članica 
- Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje operativnih snaga 
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civilne zaštite  
- Osiguranje rada stožera civilne zaštite  
- Povećanje spremnosti i opremljenosti HGSS-a 
- Edukacija djelatnika i osiguranje zaštite na radu djelatnika. 

Ovim programom se nastoji osigurati zaštita stanovništva od katastrofa i velikih nesreća,  zaštita 
stanovništva od minsko-eksplozivnih sredstava,  nabava vozila, uređaja i opreme, te  provođenje 
edukacije stanovništva, a kako bi se posljedice eventualnih nesreća i katastrofa svele na 
najmanju moguću mjeru. 
 Kroz provedbu ovog programa nastoji se osnažiti i opremiti postrojbe civilne zaštite i 
vatrogastva, te HGSS za djelovanje u slučajevima katastrofa i izvanrednih događaja, te sve 
sudionike pripremiti za izvanredne situacije. Program obuhvaća nekoliko aktivnosti i to: 

- Zaštitu od požara 
- Razvoj civilne zaštite  
- Zaštitu od mina i eksplozivnih sredstava 
- Zaštitu na radu 

Zaštite od požara je propisan Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o zaštiti od požara i dr. 
podzakonskim aktima. Aktivnost se provodi kroz financiranje rada Županijske vatrogasne 
zajednice, a na temelju Planu rada i financijskog plana zajednice. Ovaj program i aktivnost 
obuhvaćaju i izradu procjena i planova zaštite od požara i dr. 
Do 30. lipnja 2019. godine za županijsku vatrogasnu zajednicu je izdvojeno 600.000 kn, a 
sredstva su utrošena sukladno planu rada županijske vatrogasne zajednice. Izvješće o radu i 
financijskom poslovanju Županijske vatrogasne zajednice za 2018. godinu će biti razmatrano na 
Županijskoj skupštini, sukladno zakonu. 
Razvoj civilne zaštite je aktivnost propisana Zakonom o sustavu civilne zaštite. Za ovu 
aktivnost su do 30. lipnja 2019. godine utrošena sredstva u iznosu od 53.000,00 kn i to: 
- Za plaćanje članarine u Platformi županija i gradova -3 000 kn 
- Sufinanciranje rada HGSS po sporazumu KLASA: 833-06/19-01/01, URBROJ: 2176/01-

02-19-3  od 23. 01. 2019. utrošeno -  50.000 kn. 
Također je nabavljena i oprema za što je utrošeno  4.375.00 kn ( nabavljene su čizme i zaštitna 
odjeća). 
 
Zaštita od mina i minsko-eksplozivnih sredstava se provodi kroz projekt Razminiranje 
poljoprivrednog zemljišta-  III faza. Utrošena sredstva u iznosu od 16.680.199,10 kn su 
dobivena od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Sredstva su 
utrošena za plaćanje razminiranja poljoprivrednih površina III faza, sukladno potpisanim 
ugovorima: R 47/18-LS (razminirano područje uz naselje Kobiljak u Općini Dvor, 559.349 m²); 
R 48/18-LS/P (razminirano područje uz naselja Gradusa Posavska i Brđani cesta, razminirano 
490.474 m²); R49/18–LS/P (razminirano područje uz naselja Ostojići i Gornji Žirovac u Općini 
Dvor, razminirano 257.764 m²); R 53/18-LS (razminirano područje uz naselje Strmen i kanal 
Sunja u Općini Sunja, 541.254 m²). U tijeku je razminiranje području po ugovorima broj R 
74/18-LS (Košutarice), te R 75/18-LS/P ( Novo Selo, Mađari i Bestrma). 
 
Zaštita na radu se provodi kroz edukaciju djelatnika, te kontrolu sustava nužne rasvjete i 
mjerenja emisije onečišćujućih tvari, kako je to propisano zakonom. 
Program se uspješno provodi, a dokaz za isto su sljedeći pokazatelji: 
- Održane 4 sjednice stožera civilne zaštite (planirana 1)- dvije redovne sjednice, te dvije 

izvanredne sjednice. 
- Temeljem provedenog javnog natječaja (2018. godine) izvršeno je ugovoreno 

razminiranje poljoprivrednog zemljišta - III faze, te je razminirano zemljište na području 
općina Dvor i Sunja, ukupno 1.848.841m², a u tijeku je razminiranje  još 593.976 m² (na 
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području Općine Jasenovac i Grada Siska) 
 

 
U prilogu ovog izvješća su i izvješća proračunskih korisnika koje vodi ovaj Upravni odjel: 
- JU Zavod za prostorno uređenje  
- JU za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode. 
Obrazloženja su dale ravnateljice navedenih ustanova. 
 
-  Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke 
županije 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke 
županije je u prvom polugodištu 2019. godine provodila planirane aktivnosti prema 
Godišnjem programu zaštite, očuvanja, održavanja, promicanja i korištenja prirodnih 
vrijednosti prema principima učinkovitog upravljanja planiranim sredstvima i raspoloživog 
vremena djelatnika. 
 

Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu 
 
 Za provođenje aktivnosti obavljanja redovnih djelatnosti Ustanove u prvom 
polugodištu  od planiranih  1.183.000,00 kn ostvareno je 475.763,22 kn.  
 

Monitoring, zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta 
U prvom polugodištu provoden je monitoring 7 zaštićenih vrsta kosca Crex crex, crne 

rode Ciconia nigra,  bijele rode Ciconia ciconia, štekavca Haliaetus albicilla, crne žune 
Dryocopus martius, kockavica Fritilaria melagri i vuka Canis lupus.  
Zbrinjavanje ozlijeđenih zaštićenih vrsta provedeno je prema dojavama službe 112 ili 
dojavama građana za 10 jedinki ptica, koje su po dojavi  preuzete ili uzete iz prirode te 
odvežene u ZOO vrt u Zagrebu na pregled i liječenje.  
 

Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih 
vrijednosti 

Kontinuirano provođenje edukacije školske djece u okviru programa Ustanove 
„Znanje – čuvar prirode“ putem tematskih radionica razvija ranu senzibilizaciju djece, ali i 
ciljanu edukaciju djece u osnovnim i srednjim školama na području Županije provedeno je u 
15 škola. 

Obilježeni su važni datumi zaštite prirode Dan šuma, Dan planeta Zemlja, sadnjom 
sadnica – klonova hrasta lužnjaka spomenika prirode u Popovači, Sisku. Povodom Dana 
planeta Zemlje održan je integrirani dan s učenicima 5. razreda OŠ 22 lipanj. 

Promocija prirodnih vrijednosti provoditi će se kroz sadržaje na web stranici 
Ustanove, kao i putem javnih medija. Ustanova se uključila u aktivnost Noć muzeja te su 
održana predavanja u Glini i Topuskom, zajedno s Udrugom Terra Bannalis u projektu Vode i 
mlinovi Zrinske gore, izradom postera na temu krajobrazne, geološke i biološke raznolikosti 
Zrinske gore.  

Provedena je 2. zajednička suradnja s Ministarstvom kulture Konzervatorskim 
odjelom iz Siska u projektu „Susret u vrtovima, Životinje u vrtovima“ koji se provodi pod 
pokroviteljstvom Ministarstva kulture Republike Francuske. Ove godine je cijela aktivnost 
provedena u parku Opatovina, Topusko, gdje su se djeca vrtića i osnovne škole mogli 
upoznati sa životinjama koje žive neposredno uz nas, a mnoge od njih su zaštićene.  

Provedene su aktivnosti na usuglašavanju planiranih radova za očuvanje bijele rode 
prema protokolu MZOE/HEP.   
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Ustanova je u suradnji s UO za prostorno uređenje i graditeljstvo i zaštita okoliša, 
provela pripremne sastanke i radni sastanak s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike u vezi 
izrade stručne studije za zaštitu Zrinske gore. Očekivano trajanje postupka izrade studije je 1 
godina (ožujak 2020.godine). 
 

Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim  
područjima i na području europske ekološke mreže NATURA 2000  SMŽ-e 

Provedeni su redovni radovi popravka zamjenskih letvica na prilaznoj rampi mosta na 
rijeci Odri. Proveden je zadnji pregled u okviru garantnog roka primopredaje mosta između 
predstavnika Ustanove i izvođača Eding d.o.o. 

Provedene su aktivnosti uređenja(košnja trave) prilaznih staza i prostora info točke u 
botaničkom rezervatu Đon-Močvar u Blatuši 
 

Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode 
U sklopu navedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju odrađeno je 44 nadzora 

zaštićenih područja, 65 nadzora područja ekološke mreže i nadzor ostalih područja Županije. 
 
A100002 ZAŠTITA I PROMOCIJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI 

 
Za Aktivnost A100002 Zaštita i promocija prirodnih vrijednosti prema realizaciji 

proračuna u 2019. godini od ukupno planiranih 325.000,00 kn ostvareno je 14.250,00 kn.  
Projekti koji provode u 2019. godini u kojima je Ustanova partner, suradnik ili nositelj 
omogućit će kvalitetno upravljanje, zaštitu, prezentaciju i edukaciju posjetitelja i stanovnika u 
zaštićenim područjima o zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000 
te ostvariti pretpostavke za dugoročno, održivo korištenje prirodnih vrijednosti. 
 
 
 

Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“ 
U okviru  projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ 

Ministarstva zaštite okoliša i energetike koji za ima izradu Planova upravljanja Natura 2000 
područjima (15 za područje Sisačko-moslavačke županije). U tijeku je postupak javne nabave 
ugovaranja voditelja projekta koju provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike. 
 

Projekt SAVA TIES 
SAVAPARKs grupa s EURONATUR-om iz Njemačke provode projekt SAVA TIES, 

s ciljem očuvanja biološke raznolikosti i ostvarivanja pretpostavki za rješavanje problema 
širenja invazivnih vrsta i koordinirano praćenje međuodnosa poplava i očuvanja vlažnih 
staništa. Ustanova je suradnik u projektu. Dio aktivnosti projekta je promotivno  
predstavljanje porječja rijeke Save, njezinoj biološkoj i ekološkoj vrijednosti. U pripremi je 
novi projekt SAVA PARKS II Sloboda za Savu vrijednosti 400 000 € s ciljem izrade  studije 
izvodljivosti projekata obnove rijeke Save i njene poplavne nizine. 
 

Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode u SMŽ“ 
Projekt se provodi s ciljem očuvanja strogo zaštićene vrste bijele rode kroz očuvanje 

sigurnog gniježđenja i podizanja mladih.  Tijekom prvog polugodišta 2019. godine provedene 
su administrativne pripreme za provedbu projekta, pozivi za dostavu dokumentacije 
vlasnicima objekata na kojima se gnijezda nalaze. U ožujku 2019.,Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost organizirao je obilježavanje 10 godišnjica provedbe projekta. Fond je 
u pripremi razvoja projekta u okviru LIFE programa EU, a prijava se planira za 2020. godinu.  
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A100003 – K100001 PROJEKT ODRŽIVI REGIONALNI RAZVOJ 

UKLJUČIVANJEM PRIRODNE BAŠTINE KROZ OSNIVANJE NATURA SMŽ 
 

Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje 
edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“ ukupne vrijednost projekta 17.047.297,27 kn 
dok očekivani iznos bespovratnih sredstva iznosi 14.490.202,67 kn. Prema planu nabave 
Ustanove i prihodovanja s naslova projekta  od 1.724.800,00 kn u prvom polugodištu 
ostvareno je 249.347,90 kn. 

U proteklom periodu održano je 5 sastanka projektnog tima i više radnih sastanaka za 
potrebe kvalitetne provedbe projekta, kao i usmena i pismena korespodencija sa voditeljem 
projekta u SAFU. Izrađeni su zahtjevi za naknadu sredstava, kao i više obavijesti o manjim 
izmjenama, a isplaćeni su iznosi prema zahtjevu. Ustanova je kao partner provela postupke 
jednostavne nabave za provedbu edukativnog i ornitološkog programa, stručni nadzor za 
gradnju vidikovca, izradu akcijskog plana upravljanja posjetiteljima, te sustav za praćenje 
posjetitelja, a izgradnja vidikovaca je odrađena u sklopu postupka vezane javne nabave 
zajedno s rekonstrukcijom glavnog objekta i izgradnjom info točaka. Nabavljeno je vozilo 
(Opel VIVARO) za potrebe vođenja posjetitelja na zaštićena područja.  
 

A100004  EKOLOŠKI CENTAR – VRATA ZRINSKE GORE 
 

Javna ustanova za upravljanje  zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke 
županije je partner u projektu „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“, koji provodi Grad 
Petrinja ukupne vrijednosti 8.317.679,35 kn, s trajanjem do listopada 2019. godine. Od 
planiranih 78.800,00 kn  prihodovano je 18.309.92 kn, koje se odnose na učešće djelatnika u 
provedbi projekta, provođenje 6 edukativnih radionica i 2 okrugla stola na temu zaštite, 
očuvanja i promicanja Zrinske gore i područja ekološke mreže Petrinjčica. Za ovu aktivnost 
Ustanova je izradila promotivni materijal blokove i olovke. 
- Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje 
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NAZIV  
PROGRAMA: 
 
 
CILJ 
PROGRAMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA PROSTORNO 
UREĐENJE 

     SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

Djelatnost Zavoda u obavljanju poslova prostornog uređenja usmjerena je 
prema stvaranju uvjeta za učinkovitiju provedbu sustava prostornog 
uređenja, odnosno racionalno i svrhovito korištenje prostora, uz očuvanje 
svih prirodnih, kulturnih i drugih zaštićenih vrijednosti te uvažavanje 
sveukupnog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka utemeljenog na 
principu prostorne održivosti. 
 
Glavni i prioritetni cilj redovite djelatnosti  Zavoda za prostorno uređenje 
Sisačko-moslavačke županije (nastavno u tekstu: Zavod) je učinkovito, 
efikasno i kontinuirano izvršavanje poslova iz djelokruga rada Zavoda.  
 
2. PROGRAMI ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE 
 
Djelatnost Zavoda određena je člankom 27. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18. i   39/19.)   i obuhvaća 
osobito:  

- izradu, odnosno koordinaciju izrade i praćenje provedbe prostornih 
planova područne (regionalne) razine 

- izradu izvješća o stanju u prostoru 
- vođenje informacijskog sustava prostornog uređenja i upravljanje 

istim u okviru svojih ovlasti 
- pripremu polazišta za izradu odnosno stavljanje izvan snage 

prostornih planova užih područja 
- pružanje stručne savjetodavne pomoći u izradi prostornih planova 

lokalne razine 
- druge poslove u skladu sa Zakonom i Statutom Zavoda. 

 
Zavod može izrađivati i prostorni plan područja posebnih obilježja, 
prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, 
urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te 
obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to 
zatraži Ministarstvo ili Župan. 
Zavod je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanja. 
Djelatnosti, radi kojih je osnovan, obavlja sukladno važećim  zakonima i 
propisima, kojima je uređen sustav prostornog uređenja, osnivačkom aktu i 
Statutu, te stručnim normama, suvremenim i znanstvenim dostignućima i 
pravilima struke. 
Cjelokupna aktivnost Zavoda odvijala se na poslovima i zadacima koji su  
propisani zakonima iz područja prostornog uređenja, ugovornim obvezama 
koje je Zavod sklopio u proteklom razdoblju te povjerenim poslovima na 
temelju odluka Župana. 
Tijekom 2019. godine Zavod je nastavio započete poslove na izradi 
prostorno-planske dokumentacije sukladno Programu rada za 2019. godinu. 
 
 
2.1.  Izrada dokumenata prostornog uređenja 
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2.1.1.  III. Izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke 
županije 
 
Izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije 
provodila se na osnovu  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. 
Izmjenama i dopunama Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije (u 
daljnjem tekstu: PPSMŽ) se pristupilo radi usklađivanju prostorno planskih 
rješenja u dijelu prometnog sustava i vodnogospodarskog sustava zaštita od 
poplava sa novo izrađenim studijama i tehničkom dokumentacijom, kako bi 
se omogućila realizacija novih rješenja. 
Za potrebe izrade III. izmjena i dopuna PPSMŽ, sukladno članku 90. 
Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“  broj 153/13., 65/17., 
114/18. i 39/19.) svoje zahtjeve (podatke, planske smjernice i propisane 
dokumente) je dostavilo 40 javnopravnih tijela. 
Nisu prihvaćeni zahtjevi kojima bi se mijenjali ciljevi i/ili programska 
polazišta za izradu Plana određeni Odlukom o izradi III. izmjena i dopuna 
Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije. 
Sukladno čl. 64. Zakona o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18) 
i Uredbi o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš 
(NN 3/17 i 15/18.)  proveden je postupak ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-
moslavačke županije na osnovu kojeg je Župan Sisačko-moslavačke 
županije donio Odluku (klasa:351-03/18-04/01, ur.broj:2176/01-02-18-41, 
od 24. svibnja 2018.) da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja 
na okoliš za III. izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke 
županije. 
Na osnovi analize pristiglih zahtjeva, važeće prostorno planske 
dokumentacije, druge relevantne dokumentacije i programskih postavki iz 
Odluke o izradi III. izmjena i dopuna PPSMŽ, izrađen je Nacrt prijedloga 
III. Izmjena i dopuna PPSMŽ. 
Temeljem Nacrta prijedloga III. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Sisačko-moslavačke županije, Župan Sisačko-moslavačke županije je 26. 
listopada 2018. godine donio Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije za javnu 
raspravu, koja je održana u razdoblju od 12. studenog do 27. studenog  
2018. godine. 
O provedenoj javnoj raspravi izrađeno je Izvješće te je u skladu s 
prihvaćenim primjedbama u Izvješću izrađen Nacrt konačnog prijedloga 
Plana, a u skladu s istim Konačni prijedlog Plana, na koji je pribavljena 
suglasnost Ministarstva.  
Županijska skupština je Plan usvojila na svojoj 13. sjednici, 16. svibnja 
2019. godine te je objavljen u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke 
županije“ br. 12/19. 
 
 
2.1.2. Izmjene i dopune prostornih planova uređenja jedinica lokalne  
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samouprave 
III. Izmjene i dopune PPUO Lekenik 
Sukladno Odlukama o povjeravanju poslova Zavod je nastavio rad na izradi 
izmjena i dopuna prostornog plana za Općinu Lekenik, koje je započeo 
tijekom 2018. godine. 
Cilj izrade III. izmjena i dopuna PPUO Lekenik je: 
- usklađenje odredbi za provođenje sa Zakonom o prostornom uređenju 
- prikaz Plana u službenom HTRS96/TM koordinatnom sustavu 
- analiza građevinskih područja svih naselja, te njihova korekcija nakon 

utvrđivanja neizgrađenih i izgrađenih dijelova građevinskih područja 
naselja 

- analiza i korekcija svih izdvojenih građevinskih područja izvan naselja 
koja su planirana za sve namjene osim za stambenu (gospodarsku, 
sportsko - rekreacijsku i dr.) 

- analiza cjelokupne infrastrukture (uključivo i komunalnu infrastrukturu) 
te korekcija iste u skladu sa zahtjevima tijela određenih posebnim 
propisima. 

Plan je usvojen 20. svibnja 2019. i objavljen u „Službenom vjesniku“ br. 
29/19. 
II. izmjene i dopune PPUG Hrvatska Kostajnica 
Ugovorena je i započela izrada II. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja Grada Hrvatska Kostajnica. 
Izmjene se provode radi usklađivanja postojećeg PPUG Hrvatske 
Kostajnice sa donesenim zakonima i propisima  koji imaju utjecaj na 
prostorno planiranje te osiguravanja prostorno planskih pretpostavki za 
daljnji gospodarski i društveni razvitak uz uvažavanje prostornih osobitosti  
i zaštitu integralnih vrijednosti prostora  Grada Hrvatska Kostajnica. 
III.  izmjene i dopune PPUO Topusko 
Ugovorena je izrada III.  izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Topusko. 
Izmjene se provode radi usklađenja postojećeg PPUO Topusko sa 
donesenim zakonima i propisima  koji imaju utjecaj na prostorno planiranje 
te da se optimalnim razmještajem različitih namjena na području  Općine 
Topusko i odredbama za provedbu Plana, omogući funkcionalni, 
ravnomjerni, održivi prostorni razvoj, usklađen s gospodarskim, društvenim 
i okolišnim polazištima uz uvažavanje prostornih osobitosti  i zaštitu 
integralnih vrijednosti prostora  Općine Topusko. 
2.2.  Ostale mjere i aktivnosti u funkciji  izrade i provedbe dokumenata    

prostornog uređenja 

2.2.1.  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. 
Izvješća sadrže 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“ 
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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. 
Zavod kontinuirano prati izradu, prikuplja i analizira podatke sudionika u 
prostoru  i izrađuje izvješća o stanju u prostoru za jedinice lokalne 
samouprave koje to od njega zatraže. 

Sukladno ugovorenim radovima iz 2018. godine Zavod je u prvoj polovici 
2019. godine izradio i isporučio: 

- Izvješće o stanju u prostoru Grada Kutina  
- Izvješće o stanju u prostoru Općine Lipovljani. 

 
2.2.2. Suradnja s jedinicama regionalne i lokalne samouprave 
Tijekom 2019. godine, Zavod je nastavio uspješnu suradnju  s jedinicama 
lokalne samouprave (gradovima i općinama) i sa susjednim županijama na 
praćenju i provedbi dokumenata prostornog uređenja.  
Zavod je aktivno pratio izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja 
dostavom podataka, sudjelovanjem na prethodnim i javnim raspravama i 
davanjem prijedloga i mišljenja na dokumente prostornog uređenja.  
Tijekom 2019. godine praćena je izrada sljedećih prostorno planskih 
dokumenata: 

• izrada i donošenje prostorno planskih dokumenata u susjednim 
županijama: 
- V izmjene i dopune Prostornog plana Brodsko – posavske 

županije  
• izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova/općina: 

- IV ID UPU Grada Gline  
- III ID PPUO Topusko 
- II ID PPUG Hrvatska Kostajnica 

• izrada i donošenje generalnih urbanističkih planova uređenja (GUP), 
urbanističkih planova uređenja (UPU) i detaljnih planova uređenja 
(DPU) u pojedinim jedinicama lokalne samouprave: 

- III DPU ID Poslovne zone Mošćenica –Poljane 

- ID UPU naselja Gora 
- II ID DPU Groblja u Kutini 
- stavljanje izvan snage DPU poduzetničke zone „Željezara“ 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, Zavod je koordinirao i 
usmjeravao izradu tih dokumenata u cilju usklađenosti s Prostornim planom 
Sisačko-moslavačke 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. 

U okviru suradnje s jedinicama lokalne samouprave, Zavod je na temelju 
njihovih zahtjeva za predmetne planove davao mišljenja u postupcima 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.  
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Zavod je također, na zahtjev jedinica lokalne samouprave, javnopravnih 
tijela i fizičkih osoba davao mišljenja i tumačenja za potrebe provedbe 
prostornih planova. 

2.2.3. Suradnja s upravnim odjelima Sisačko-moslavačke županije 
Prilikom izrade dokumenata prostornog uređenja Zavod kontinuirano 
surađuje  s upravnim odjelima Sisačko-moslavačke županije radi 
pribavljanja, odnosno razmjene najnovijih podataka. Isto tako, s obzirom na 
to da Zavod raspolaže s dokumentima prostornog uređenja i podacima o 
stanju u prostoru, na zahtjev pojedinih upravnih odjela, dostavljao je 
tražene podatke i mišljenja i izrađivao kartografske prikaze. 

Također u svim procesima Zavod aktivno surađuje s ustanovama i drugim 
institucijama za razmjenu i prikupljanje podataka vezano na prostorno-
plansku dokumentaciju. 

2.2.4. Praćenje stanja u prostoru, uspostava informacijskog sustava 
 
2.2.4.1. Informacijski  sustav  prostornog  uređenja Ministarstva 
              graditeljstva i prostornoga 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 zavodima za prostorno uređenje županije, 
odnosno Grada Zagreba. 

Informacijski sustav uspostavlja se i vodi u elektroničkom obliku, kao 
interoperabilni 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. 
U svrhu stručne i organizirane pohrane, čuvanja i lakšeg pretraživanja 
podataka, Zavod je implementirao softwerski program „ArhCoordinator“. 
Programom „ArhCoordinator“ u 2019. godini obuhvaćeni su svi važeći 
planovi na području Sisačko moslavačke županije, od razine urbanističkih 
(detaljnih) planova do Prostornog plana SMŽ i PP Lonjsko polje, 
uključujući sve izmjene i dopune. 

2.2.4.2. Informacijski sustav prostornog uređenja Zavoda 
U svrhu razvoja i modernizacije struke u području prostornog uređenja, 
Zavod je uspostavio 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.  
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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).  
Izrađen je u skladu s važećim propisima iz područja prostornog uređenja i 
planiranja. Olakšava dobivanje potrebnih informacija u svrhu dobivanja 
građevinskih dozvola kao i ostalih potvrda te omogućuje efikasniji rad tijela 
lokalne i područne (regionalne) uprave pri izdavanju dozvola.  
Geoportal se kontinuirano ažurira i 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. 
U razmatranom razdoblju implementiran je novi sloj kojim su prikazane 
gospodarske zone u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

2.3. Ostali poslovi i zadaci Zavoda 
Pored svih navedenih aktivnosti, Zavod je tijekom 2019. godine, radio i 
stručno-analitičke poslove od značaja za prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša, koje je Zavodu povjerilo Ministarstvo prostornog uređenja i 
graditeljstva, odnosno Župan. 
Zavod aktivno sudjeluje, putem svojih imenovanih predstavnika, u 
procesima izrade  znanstveno-istraživačkih studija različitih područja, 
strateških i drugih dokumenata za područje Sisačko-moslavačke županije te 
za potrebe istih izrađuje i izdaje potrebne stručne podloge i kartografske 
prikaze te daje primjedbe i mišljenja. U razmatranom razdoblju Zavod je 
sudjelovao pri izradi sljedećih dokumenata: 

- Studija krajobraznih vrijednosti Sisačko-moslavačke županije 
- Studija utjecaja na okoliš građevine za gospodarenje otpadom u k.o. 

Praćno 
- Studija utjecaja na okoliš izmještanja državne ceste DC 37 u naselju 

Gora 
- Stručna podloga za zaštitu Zrinska gore. 

3. Stručni razvoj Zavoda 
Radi učinkovitog izvršavanja poslova i zadaća Zavoda, provodilo se 
stručno osposobljavanje djelatnika Zavoda kroz prisustvovanje stručnim 
tematskim savjetovanjima. 

Zavod je  sudjelovao u testiranju editora E-planovi, nove aplikacije MGIPU 
za uređivanje i izradu prostornih planova. 
4. Osiguranje javnosti rada 
Zavod ima svoju web stranicu (www.zpusmz.hr) koju je tijekom 2019. 
godine kontinuirano ažurirao i osuvremenjivao.  

Objavom  dokumenata i podataka iz registra podataka, odnosno 
informacijskog sustava Zavoda, kao i objavama informacija o aktivnostima 
Zavoda, omogućena je veća javnost rada Zavoda te jednostavniji i brži 
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pristup informacijama o stanju u prostoru, važećoj prostorno-planskoj 
dokumentaciji te planiranim događanjima. 
 5. Pokazatelji uspješnosti 
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VII. PROTOKOLARNE OBVEZE I AKTIVNOSTI ŽUPANA IVE ŽINIĆA OD 
1. SIJEČNJA DO 31. LIPNJA 2019. GODINE. 
 

1. siječnja 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak su nazočili Svetoj misi u sisačkoj katedrali. 
Župan i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak posjetili su na Odjelu za 
ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak malog Petrinjca Luku, prvo 
dijete rođeno u 2019. godini na području Sisačko-moslavačke županije i njegovu majku 
Manuelu, kako bi im čestitali, te, uz najbolje želje darovali i prigodne poklone. Župan i 
njegovi zamjenici u ovoj su se prigodi sjetili i osoblja ovog odjela pa su im uz čestitke za 
novu godinu predali i mali znak pažnje. Župan je majci i njenom sinu, drugom djetetu u 
obitelji, uručio i poklon Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović. 
 

8. siječnja  
Župan Ivo Žinić, gradonačelnik Gline Stjepan Kostanjević i ravnateljica gradskog Crvenog 
križa Alberta Cestarić su u gradskoj vijećnici u Glini govorili o socijalnoj skrbi na području 
grada i okolnih sela. 
 
Župan je u prostoru Gradske uprave Grada Gline uručio novčanu pomoć obitelji Petrović, čiji 
član, osmogodišnji Luka, boluje od teške bolesti, a njegova borba s bolesti traje od 2014. 
godine. 
 

10. siječnja  
Župan je, uz nazočnost svojih zamjenika Romana Rosavca i Ivana Celjaka, u Velikom 
kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku uručio odluke o darovanju opreme 
predstavnicima HGSS Stanice Novska, Ronilačkog kluba Sisak i DVD-a Lipovljani. 
 

Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u Dvorani 
Ivana Pavla II. u prostoru Sisačke biskupije nazočili predstavljanju drugog, dopunjenog i 
izmijenjenog izdanja monografije Damira Borovčaka „Gvozdansko – hrvatsko vele junaštvo 
bez svjetskog uzora“ 
 

13. siječnja  
Župan Ivo Žinić je, kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora, sudjelovao u desetom 
Hodočasničkom spomen-pohodu u Gvozdansko. Izaslanik Predsjednice RH u ovoj je prigodi 
bio general Marinko Krešić, a izaslanik predsjednika Vlade RH ministar branitelja Tomo 
Medved. 
 

15. siječnja  
Župan Ivo Žinić je u Vladi Republike Hrvatske nazočio sastanku na temu prijedloga nove 
NUTS 2 klasifikacije u Republici Hrvatskoj. Riječ je o prijedlogu nove statističke 
klasifikacije prostornih jedinica u Republici Hrvatskoj, a sve u svrhu ravnomjernog 
regionalnog razvoja svih krajeva Hrvatske.  
 

16. siječnja  
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak su na radnom sastanku s 
predsjednikom Vatrogasne zajednice SMŽ Mijom Brlečićem i direktorom tvrtke Vatropromet 
Nenadom Radojčićem razgovarali o obilježbi vrijedne obljetnice ove tvrtke, 25 godina 
postojanja. Pokroviteljstvo nad proslavom, koja će u svibnju biti održana u Desnom 
Trebarjevu, prihvatila je Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. 
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Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, obratio se 
novinarima, koji su od župana tražili reakciju na prosvjed radnika sisačke rafinerije. Župan je 
rekao kako se ni Županija, pa ni Vlada ne mogu miješati u poslovanje privatne kompanije. 
Naravno, ukoliko dođe do povrata INE u vlasništvo hrvatske države možemo razgovarati o 
opstanku rafinerije na drugačiji način. 
 

19. siječnja  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Vinariji Belajec u Popovači nazočili 
tradicionalnom obilježavanju Dana svetog Vinka, zaštitnika vinogradara i njihovih vinograda, 
u organizaciji Udruge vinogradara i voćara „Škrlet“ Popovača. 

Župan Ivo Žinić je u velikoj dvorani Zavičajnog kluba Marinbrod (Grad Glina) 
nazočio 20. obljetnici Zavičajnog kluba Marinbrod i osamnaestom Izvještajnom saboru ovog 
zavičajnog kluba. Župan, koji je osnivač i predsjednik Zavičajnog kluba Marinbrod ovu je 
večer slavlja iskoristio za zahvalu svim članovima i prijateljima ZKM-a. 
 

23. siječnja  
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak održali su u Velikom 
kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku radni sastanak na koji su pozvani svi 
gradonačelnici i načelnici općina Sisačko-moslavačke županije. 
Teme ovog radnog sastanka bile su unaprjeđenje projekta „Kupujmo lokalno“, te obveze 
Županije, gradova i općina sukladno Zakonu o zaštiti kućanstava od zaraznih bolesti. 
 

24. siječnja 
Župan Ivo Žinić je u prostoru Vatrogasnog doma u Majuru nazočio svečanom potpisivanju 
ugovora o rekonstrukciji i dogradnji te opremanju prostora Dobrovoljnog vatrogasnog društva 
Majur po Programu ruralnog razvoja. Ugovor su potpisali predsjednik DVD-a Majur Zdravko 
Bobetko i direktor VENKA građenja Mario Pranjić.  

Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, u 
Sali za poslovne sastanke Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije na 
konferenciji za medije govorio je o donaciji INA-e Zakladi Viktorija za djecu oboljelu od 
zloćudnih i drugih teških bolesti Sisačko-moslavačke županije. 
Zaklada omogućava roditeljima i djeci smještaj u Zagrebu tijekom liječenja ili pretraga, isto 
tako pomaže kupnju lijekova, ortopedskih pomagala i vitaminskih pripravaka koje ne 
financira Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. No Zaklada je u studenom 2017. odlučila 
ići korak dalje i uz pomoć INA-e je organiziran humanitarni koncert Gibonnija. Uz prihod od 
kupljenih ulaznica INA je donirala i 125 000 kuna za kupnju komunikatora i za pokretanje 
rada logopeda. Prošle godine je opremljen i pušten u rad logopedski kabinet i do danas je 
četrdeset i petero djece prošlo logopedsku terapiju. Drugi dio sredstava namijenjen je za 
kupnju digitalnih komunikatora s programskim rješenjima koja djeci s poteškoćama u razvoju 
omogućavaju komunikaciju. 
 

25. siječnja  
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak su u Učeničkom domu 
Kutina svečano uručili odluke o sufinanciranju troškova smještaja u učeničkim domovima za 
učenike s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije. 
Sisačko-moslavačka županija sufinancira troškove smještaja u učeničkim domovima za 
učenike srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije od 2010. 
godine. Sufinancira se po 100 učenika u učeničkim domovima u cijeloj Republici Hrvatskoj. 
Ove školske godine sufinanciranje je ostvario 91 učenik u 21 učeničkom domu. 
Sufinanciranje se ostvaruje putem javnog natječaja početkom svake školske godine u iznosu 
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od 50% cijene smještaja koji plaćaju roditelji, a koji iznosi 315,00 kuna mjesečno, počevši od 
listopada tekuće godine do lipnja iduće godine. 
Učenički dom u Kutini, Odlukom iz srpnja 2018. godine je za sve učenike besplatan. 
Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, je u 
dvorani Srednje škole Novska nazočio predstavljanju novog četverogodišnjeg kurikuluma 
„Tehničar za razvoj video igara“, kao prvog i jedinog u Republici Hrvatskoj, te otvorenju 
najvećeg svjetskog događaja u izradi video igara na zadanu temu „Global game jam“. 
 

28. siječnja  
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, potpisao 
je treći dodatak Ugovora za sufinanciranje autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika. 
Župan je ovaj dokument potpisao s načelnicima općina Hrvatska Dubica, Lekenik, Martinska 
Ves i Sunja; Ružicom Karagić, Ivicom Perovićem, Stjepanom Ivošem i Grgom Dragičevićem. 
Sisačko-moslavačka županija se od polovice 2016. godine, a na temelju provedenog Javnog 
poziva, uključila u sufinanciranje nerentabilnih autobusnih linija na svome području. 
Cilj ove potpore je da se kroz sufinanciranje dijela nerentabilnih autobusnih linija osigura 
optimizacija sustava javnog linijskog prijevoza putnika kako bi se na taj način osiguralo 
rješavanje niza životnih potreba stanovnika koji žive na udaljenim i prometno izoliranim 
naseljima Sisačko-moslavačke županije u smislu dostupnosti institucija koje djeluju na 
području Sisačko-moslavačke županije (zdravstvene ustanove, srednje škole, odlazak na 
posao i sl.) 
 
Sisačko-moslavačka županija je zaključila III. dodatak Ugovoru o sufinanciranju autobusnog 
linijskog cestovnog prijevoza putnika i to sa: 
Općinom Hrvatska Dubica i Općinom Sunja za liniju: Sisak – Sunja – Hrvatska Dubica – 
Sunja – Sisak, ukupno 180 000 kuna; 
Općinom Lekenik za liniju: Sisak – Stari Farkašić – Sisak, ukupno 80 000 kuna; 
Općinom Martinska Ves za liniju: Sisak – Martinska Ves – Mahovo – Luka Lijeva – Desni 
Dubrovčak – Luka Lijeva – Mahovo – Martinska Ves – Sisak ukupno 35 200 kuna. 
 

Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su, u društvu ravnatelja županijske 
Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak dr. Tomislava Dujmenovića, obišli tvrtku Lipovac-
metal. 
Ova tvrtka, osnovana 1998. godine, u 100% je vlasništvu obitelji Lipovac. U postojećem 
proizvodnom pogonu osim klasičnih obradnih strojeva (tokarilice, glodalice, brusilice) imaju i 
CNC strojeve koji su neophodni za razvoj proizvodnje i plasman proizvoda na inozemnom i 
domaćem tržištu. 
 

29. siječnja  
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, u 
prostorima Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, održali su konferenciju za medije s temom: 
Izvješće o stanju epidemije gripe u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak i stanju na području 
Sisačko-moslavačke županije. 
Na održanoj konferenciji za medije dr. Tonka Jozić-Novinc i dr. Sonja Pajtlar upoznale su 
javnost s trenutnim stanjem pacijenata oboljelih od gripe te rekle kako se u sisačkoj bolnici 
trenutno nalazi oko 30 pacijenata oboljelih od gripe. Ravnatelj OB „Dr. Ivo Pedišić“ Tomislav 
Dujmenović podsjetio kako je medicinsko osoblje u stanju pripravnosti i čini sve kako bi 
pomogli oboljelima. Župan je naglasio kako stanje nije alarmantno ali je vrlo ozbiljno. 
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Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
održao konferenciju za medije na temu odlaganja radioaktivnog otpada na Trgovskoj gori. 
Radioaktivni otpad nije u nadležnosti županija, gradova i općina već je sukladno Zakonu o 
održivom gospodarenju otpadom u nadležnosti države, koja odlučuje gdje će biti odlagalište i 
hoće li će se uopće graditi ili će se ovaj otpad rješavati drugdje. Lokacija Čerkezovac na 
Trgovskoj gori zasad je jedina izgledna za privremeno skladištenje polovine nisko i 
srednjoaktivnog otpada koji nastaje u bolnicama, laboratorijima, industriji i nuklearnom 
gorivnom ciklusu. Tu vrstu otpada uglavnom čine zaštitna odjeća, rukavice, alat, krpe i 
materijali za čišćenje, odnosno sve što sadržava malu količinu uglavnom kratkoživućih 
izotopa. 
 

31. siječnja  
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, potpisao 
je Sporazum o partnerstvu na projektu obnove spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u 
Dvoru. 
Župan je Sporazum potpisao s predsjednikom Udruge veterana 145. brigade Hrvatske vojske; 
Željkom Radovanovićem, načelnikom Općine Sunja; Grgom Dragičevićem te zamjenikom 
načelnika Općine Dvor; Franjom Juranovićem. 
 

1. veljače  
Župan Ivo Žinić je sudjelovao u provedbi programa temeljenog na projektu „Vode i mlinovi 
Zrinske gore“, koji je Društvo „Terra banalis“ iz Gline organiziralo u sklopu ovogodišnje 
Noći Muzeja u Glini i Topuskom. Suorganizatori na projektu su bili: Srednja škola Glina, 
Srednja škola Topusko, Srednja škola Ivana Trnskog, Hrvatska Kostajnica. Župan je, uz 
ostatak bogatog programa; otvorenje izložbe „Vode i mlinovi Zrinske gore“, nazočio i 
svečanom postrojavanju 1. i 2. banske pukovnije u Glini i Topuskom. 
 

2. veljače  
Župan Ivo Žinić zajedno je sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem u Društvenom domu 
Stružec, svečano otvorio manifestaciju pod nazivom „Budućnost na rubu močvare“. 
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, nazočio redovnoj 
godišnjoj Skupštini DVD-a Velika Ludina. 
 

4. veljače  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su posjetili Odjel ginekologije Opće 
bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, kako bi sudjelovali u obilježavanju „Dana mimoza“. 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak nazočili su svečanosti proglašenja najuspješnijih sportaša 
Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini, koja je održana u prostoru sisačkog hotela 
Panonija. 
 

6. veljače  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak, nazočili su tradicionalnom Molitvenom doručku u prostoru 
Sisačke biskupije u Sisku. Uvodno predavanje održala je Predsjednica Republike Hrvatske 
Kolinda Grabar-Kitarović, koja je sudjelovala i u raspravi poslije predavanja. Tema 
Predsjedničinog obraćanja bila je „Žena u politici i crkvi“. 
 

11. veljače  
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Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
pratio posjet ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Gabrijele Žalac te 
nazočio predstavljanju projekta "Unapređenje infrastrukture za predškolski i školski uzrast 
djece" u Petrinji. 
 

12. veljače  
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, u zgradi 
Dunavskog Lloyda u Sisku održali su konferenciju za medije s temom: predstavljanje projekta 
„Turističke uniforme“ Turističke zajednice Sisačko moslavačke županije te dodjela oznaka za 
projekt „Bike & Bed“. 
 

14. veljače  
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa zamjenikom Romanom Rosavcem, u novoj školskoj sportskoj 
dvorani Osnovne škole Zorke Sever u Popovači, nazočio otvaranju natjecanja „Lino 
višebojac“, koje organiziraju Sportske novosti i Podravka d. d. Natjecanju su nazočili i izvršni 
direktor Hrvatskog nogometnog saveza Damir Vrbanović te Zorislav Srebrić, viši savjetnik 
predsjednika Hrvatskog nogometnog saveza. 
 
Župan Ivo Žinić bio je domaćin pomoćniku ministrice znanosti i obrazovanja Vladi Prskalu, 
koji je proveo dan u Novskoj obilazeći poduzetnički inkubator PISMO Novska uz razgovor o 
strukovnom kurikulumu “Tehničar za razvoj video igara”. 
 

15. veljače  
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
nazočio programu svečanosti otkrivanja spomen obilježja generalu Zvonimiru Červenku u 
Popovači. 
Program svečanosti započeo je paljenjem svijeća kod spomen obilježja poginulim hrvatskim 
braniteljima, a nastavio se obilaskom spomen sobe poginulim hrvatskim braniteljima i 
prikazivanjem dokumentarnog filma „Generalova priča- Zvonimir Červenko“ u Domu kulture 
Popovača.  
Župan Ivo Žinić je nazočio redovnoj godišnjoj Skupštini Nogometnog kluba Dinamo- 
Osekovo u Osekovu (Popovača). 
U Pučkom domu, uz brojne članove i goste održana je Skupština nogometnog kluba iz 
Osekova. Predsjednik kluba ujedno i zamjenik župana Roman Rosavec istaknuo je, kako 
2018. godina je bila izrazito bogata rezultatima i događanjima, a jedan od najznačajnijih je 
obilježba 50 godina rada i djelovanja kluba koja je okupila mnoštvo sportaša i sportskih 
djelatnika. 
 

18. veljače  
Župan Ivo Žinić je u zagrebačkom hotelu „Westin“ nazočio promociji fotomonografije izdane 
u povodu obilježavanja petnaest godina djelovanja „Humanih zvijezda Hrvatske“. 
 

19. veljače  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, te saborski 
zastupnik Stipo Šapina, održao je radni sastanak s državnim tajnikom u Središnjem državnom 
uredu za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikolom Mažarom i njegovim suradnicima. 
Sastanku su nazočili i predstavnici zainteresiranih jedinica lokalne samouprave, gradova 
Gline, Petrinje i Hrvatske Kostajnice, te općina Gvozd, Topusko i Donji Kukuruzari, kao i 
predstavnici Lječilišta Topusko i Doma za starije osobe Glina. 
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Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom u 
Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku primio polaznike 21. 
naraštaja Ratne škole „Ban Josip Jelačić“, koji sa svojim predavačima provode studijsko 
putovanje Središnjom Hrvatskom. 
 

20. veljače  
Župan Ivo Žinić se nakratko pridružio članovima Sindikata službenika i namještenika u 
upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije, koji su održavali redovnu izbornu sjednicu 
Skupštine Sindikata. 
 
župan im je u svom pozdravnom govoru zaželio uspješan rad i osvrnuo se na vlastitu, dobru 
suradnju sa sindikatom i svim zaposlenicima Županije. 
 
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio i njegov zamjenik Ivan Celjak, obišao je most na rijeci Savi u 
sisačkom naselju Galdovo. Sanacijski radovi na ovom mostu bit će izvedeni u cilju 
produljenja trajnosti konstrukcije i obnove njegove funkcionalnosti.  
 

21. veljače  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, u Velikom je kabinetu 
sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku s Markom Balijom, direktorom tvrtke 
Consultants d. o. o. Dubrovnik potpisao Ugovor o izradi Masterplana prometnog razvoja 
Sisačko-moslavačke županije – funkcionalna regija Središnja Hrvatska i strateške procjene 
utjecaja Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije na okoliš. 
 

22. veljače  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su na svečanosti održanoj u prostoru 
Glazbene škole Frana Lhotke u Sisku uručili ugovore o stipendiranju srednjoškolcima i 
studentima, koji su ove godine ostvarili pravo na stipendije. 
Sisačko-moslavačka županija ove školske godine (2018./19.) dodjeljuje ukupno 195 
stipendija. 
 
Župan Ivo Žinić je, uz nazočnost zamjenika župana Romana Rosavca, u Maloj dvorani POU 
Hrvatski dom u Petrinji sudjelovao u radu javne tribine „Humani aspekt integracije tražitelja 
azila u hrvatsko društvo“, koju organizira Ministarstvo unutarnjih poslova Republike 
Hrvatske. 
 
Okupljenim građanima su se obratili domaćin, petrinjski gradonačelnik Dumbović, župan Ivo 
Žinić, ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ravnatelj Isusovačke službe za 
izbjeglice, pater Tvrtko Barun, a na samom kraju i tražitelj azila, Iranac koji sa sinom čeka 
rješenje svojeg zahtjeva za azilom u Hrvatskoj. 
Župan Ivo Žinić je u prostorijama DVD-a Glina nazočio 143. redovnoj sjednici Skupštine 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Glina. Župan, koji je i sam član ovog vatrogasnog društva, 
pratio je tijek sjednice, koja je uvelike bila posvećena prisjećanjima na brojna događanja 
kojima su prošle godine glinski vatrogasci obilježili izuzetno vrijednu obljetnicu, 140 godina 
postojanja i djelovanja DVD-a Glina. 
 
 

26. veljače  



64 
 

 

Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u prostoru 
Zajednice sportskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije u Sisku nazočio 
predstavljanju projekta „Sport za sve“. 
Projektom "Sport za sve" bit će osigurani sportski sadržaji za 250 djece u riziku od socijalne 
isključenosti koji pohađaju osnovne škole rubnih područja SMŽ.  
 

28. veljače  
Župan Ivo Žinić je u dvorani za sastanke Karlovačke županije nazočio 22. sjednici Skupštine 
Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije. Skupština je na ovoj sjednici 
odlučivala o povećanju temeljnog kapitala Društva, raspravila Izvješće o Planu rada i 
Financijskom planu za 2019. godinu, te donijela Odluku o financiranju Društva za 2019. 
godinu. 
 

5. ožujka  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Velikoj Ludini nazočili konferenciji 
za medije i otvaranju reciklažnog dvorišta. 
 
Župan Ivo Žinić je, na poziv Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, 
nazočio Okruglom stolu na temu „Fiskalna decentralizacija i regionalni razvoj Republike 
Hrvatske“ u Zagrebu. 
 

6. ožujka  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, je u 
Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije s predstavnicima jedinica lokalne 
samouprave, gradova i općina s područja Sisačko-moslavačke županije, potpisao ugovor o 
nastavku provedbe projekta „Poduzetnički krediti“. 
 

7. ožujka  
Župan Ivo Žinić u prostoru Top Termi u Topuskom nazočio otvaranju projekta 
„GlinaTopuskoGvozd za čišći okoliš“ i prvoj tribini koja je održana u sklopu tog projekta. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Hrvatskoj Dubici nazočili svečanom 
otvorenju ustrojbene jedinice predškolskog odgoja pri Osnovnoj školi „Ivo Kozarčanin“. 
 

8. ožujka  
Župan Ivo Žinić je u povodu Međunarodnog dana žena čestitao i poklonio ruže zaposlenicama 
Lječilišta Topusko i Top Termi Topusko. 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su svim zaposlenicama županijske 
uprave, kao i zaposlenicama SIMORA-e, čestitali Međunarodni dan žena i darovali im ruže.  
 

11. ožujka  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, u gradskoj vijećnici Grada 
Kutine sudjelovao je u potpisivanju sporazuma o povišenom neugovorenom zdravstvenom 
standardu. 
Gradonačelnik Kutine Zdravko Babić potpisao je ove sporazume s Općom bolnicom „Dr. Ivo 
Pedišić“ Sisak, zatim s Domom zdravlja Kutina te sa Zavodom za hitnu medicinu Sisačko-
moslavačke županije. 
 
 

14. ožujka 
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Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, u Virovitici u Hotelu 
Kurija Janković sudjelovao je u radu sjednici Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija. 
 

15. ožujka  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Virovitici nazočili svečanom 
otvaranju 24. međunarodnog sajma gospodarstva, obrtništva i poljoprivrede Viroexpo 2019. 
Sajam, koji se ove godine održava pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike 
Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i Vlade Republike Hrvatske, otvorio je potpredsjednik 
Vlade RH i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić. 
 

18. ožujka  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec posjetili su sajam ProWein, koji je od 17. 
do 19. ožujka 2019. godine održan u Düsseldorfu. Sajam je posjetio i predsjednik Vlade RH 
Andrej Plenković. 
 
ProWein je vodeći svjetski sajam vina i alkoholnih pića, a na ovoj je priredbi nastupilo više 
od 6 800 izlagača iz 60 zemalja svijeta . 
 

19. ožujka  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su, u društvu ravnatelja Županijske 
uprave za ceste Stipe Šapine, obišli radove izvanrednog održavanja dijela kolničkog zastora 
na županijskoj cesti 3161, na području Grada Popovače, u mjestu Donja Gračenica. 
 

20. ožujka  
Župan Ivo Žinić je u prostorijama Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu nazočio 
početnom predstavljanju projekta „Centar za ljevarstvo – SIMET“. Ovoj uvodnoj konferenciji 
nazočio je i rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras sa suradnicima, dekanica Metalurškog 
fakulteta Zdenka Zovko Brodarac, kao i predsjednik HGK Županijske komore Sisak Boris 
Mesarić. 
 

21. ožujka  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u povodu obilježavanja Svjetskog dana 
zaštite šuma i prvog dana proljeća sudjelovali u sadnji hrasta lužnjaka kod zgrade Hrvatskih 
šuma – Uprave šuma Sisak. 
 
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak su na Gradskoj tržnici 
Kontroba u Sisku posjetili info-štand Udruge invalida rada grada Siska, čiji su članovi u 
povodu obilježavanja Nacionalnog dana invalida rada dijelili građanima letke i brošure 
Udruge. Župan i njegovi zamjenici uključili su se u ovu obilježbu podjelom građanima 
crvenih ruža, koje je Sisačko-moslavačka županija donirala za ovu prigodu Udruzi invalida 
rada grada Siska. 
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u šumi Lužac-Stari 
Brod kod Farkašića sudjelovao u „Zelenoj čistki“ djelatnika Uprave šuma Sisak. Zajedno s 
djelatnicima Uprave šuma župan i zamjenik župana su jedan dio ove šume oslobodili 
različitog otpada i tako se i na ovaj način uključili u obilježavanje Svjetskog dana zaštite 
šuma. 
 
 

22. ožujka  
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Župan Ivo Žinić u kongresnoj dvorani hotela „Jezero“ Nacionalnog parka Plitvička jezera 
nazočio svečanom obilježavanju Svjetskog dana voda, koje su organizirale Hrvatske vode. 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Hrvatskom narodnom kazalištu u 
Zagrebu nazočili svečanoj dodjeli nagrade „Večernjakova ruža 2018.“ 
 

23. ožujka  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, pozdravio je sudionike i 
posjetitelje predstavljanja turističke ponude Sisačko-moslavačke županije u Zagrebu. 
Ovo je predstavljanje održano na središnjem zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića, a 
brojnim Zagrepčankama i Zagrepčanima pridružila se i zamjenica gradonačelnika Bandića, 
Olivera Majić. 
 

25. ožujka  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, potpisao je 
u Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku s korisnicima potpisati 
sporazume za koje su sredstva osigurana Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi 
Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. 
 
Sporazume u ukupnoj vrijednosti 420 000 kuna su za svoje programe potpisali Centar za žene 
Adela, Hrvatski Crveni križ-Zajednica udruga društava Crvenog križa Sisačko-moslavačke 
županije, Udruga osoba s invaliditetom Sisačko-moslavačke županije i Udruga slijepih 
Sisačko-moslavačke županije. 
 
Župan Ivo Žinić, s kojim je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec u SOS Dječjem selu 
Lekenik je s načelnikom Općine Lekenik Ivicom Perovićem, gradonačelnikom Gline 
Stjepanom Kostanjevićem i direktorom SOS Dječjeg sela Lekenik Marijom Čovićem, 
potpisao Sporazum o sufinanciranju projekta „Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim“ 
– Program rane detekcije i prevencije smetnji u govoru, pisanju i čitanju kod djece 
predškolskog i školskog uzrasta. 
 

26. ožujka  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio njegov zamjenik Ivan Celjak, u prostoru Gradske vijećnice 
Grada Hrvatska Kostajnica potpisao je s predstavnicima Grada Hrvatska Kostajnica, općina 
Majur, Donji Kukuruzari, Dvor i Hrvatska Dubica, te pružateljem usluge Rehabilitacijskim 
centrom za stres i traumu RCT, Ugovor o financiranju Društvenog centra Kostajnica. 
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
posjetio prostor Dobrotvornog društva Merhamet – Crveni polumjesec Sisak. 
Župan je Društvu poklonio televizijski prijamnik, obišao prostor i upoznao se s radom 
sisačkog Merhameta. O broju korisnika i opsegu pomoći koju Merhamet pruža potrebitima 
županu i zamjenicima govorio je predsjednik sisačkog Merhameta Šaban Kadrić. 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak su u sisačkom restoranu „Cocktail II.“ nazočili Donacijskoj 
večeri Zaklade Viktorija za djecu oboljelu od zloćudnih i drugih teških bolesti s područja 
Sisačko-moslavačke županije. 
 
Poseban gost ove Donacijske večere, kojoj je nazočio i ministar pravosuđa Dražen 
Bošnjaković, bio je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić, koji je u Sisak 
došao s izaslanstvom Hrvatskog nogometnog saveza, u kojem je bio i savjetnik predsjednika 
Hrvatskog nogometnog saveza Zorislav Srebrić.  
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28. ožujka  

Župan Ivo Žinić je posjetio Dom zdravlja Petrinja . U društvu ravnatelja, dr. Zdenka 
Matijašeca, obišao je nekoliko ordinacija, upoznao se s novom opremom i naporima koje 
petrinjski Dom zdravlja ulaže kako bi svojim brojnim pacijentima pružio što bolju 
zdravstvenu uslugu. 
Župan Ivo Žinić je posjetio Dom zdravlja Sisak. U ovom obilasku, koji je vodila ravnateljica 
Doma zdravlja Sisak, Ankica Grubišić, županu su se pridružili i njegovi zamjenici Roman 
Rosavec i Ivan Celjak. Zajedno su se upoznali s novim uređajima i medicinskim osobljem 
koje na njima radi. 
 

29. ožujka 
 Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom te 
upraviteljem Zajednice proizvođača SMŽ, Miljenkom Žamarijom svečano pokrenuo web 
shop trgovinu „Pun ceker“ u prostoru nove prodavaonice u Rimskoj ulici 8 u Sisku. 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, sudjelovao u 
programu boravka ministra rada i mirovinskog sustava Marka Pavića u Novskoj. 
Početak je pripao konferenciji za novinare u dvorani Glazbene škole Novska na kojoj su 
direktor SI-MO-RA-e Mario Čelan, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Ante 
Lončar, župan Ivo Žinić i ministar rada i mirovinskog sustava Marko Pavić, govorili o 
velikom projektu, kojim se Sisačko-moslavačka županija želi pozicionirati kao središte 
gaming industrije. 
 
Uslijedila je dodjela diploma za uspješno završene programe edukacije za UNITY i Blender, 
te dodjela Pozitivnih suglasnosti za samozapošljavanje. 
Ministar, župan i svi gosti i domaćini posjetili su i zgradu poduzetničkog inkubatora gaming 
industrije „PISMO“, pred kojom su ministar Pavić i župan dodijelili prve ugovore o najmu, 
odnosno ključeve ureda novim tvrtkama. 
 
Župan Ivo Žinić je zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić i 
zamjenicima župana Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, u Hotelu Panonija u Sisku 
nazočio tradicionalnom „Novinarskom balu“, koji je organizirao županijski ogranak 
Hrvatskog novinarskog društva. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec nazočili su u prostoru Osnovne škole 
Zorke Sever u Popovači, proslavi Dana škole. 
 

2. travnja  
Župan Ivo Žinić je održao prijam predstavnika Vatrogasne zajednice Baden-Wűrttemberg, 
dopredsjednika Gerharda Laia te tajnika Gerda Zimmermanna. 
Suradnja i prvi kontakti s Vatrogasnom zajednicom Baden-Wűrttemberg ostvareni su u ljeto 
1996. godine u okivru Međunarodnog savjetovanja voditelja vatrogasne mladeži CTIF u 
Walesu gdje je sudjelovalo i hrvatsko izaslanstvo. Nakon toga je uslijedila suradnja koja traje 
već preko dvadeset godina.  
 
Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić i zamjenik župana Roman Rosavec u Pučkom su 
otvorenom učilištu Novska nazočili Danu otvorenih vrata Malog rehabilitacijskog centra 
Osnovne škole Novska. Program je održan u povodu Svjetskog dana svjesnosti o autizmu. 
Današnjim danom započela je i akcija Osnovne škole Novska pod nazivom „Pruži mi ruku“. 
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Tom prigodom, u pratnji ravnateljice Antonije Mirosavljević razgledali su prostor centra, 
upoznali se s radom i pozdravili korisnike i zaposlenike centra. 
 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa zamjenikom Romanom Rosavcem obišao Osnovnu školu 
Novska na kojoj su završeni radovi energetske obnove škole. 
U Osnovnoj školi Novska postavljena je toplinska izolacija vanjske ovojnice na objektu škole 
i dvorane, zamijenjena je dotrajala vanjska stolarija ugradnjom nove stolarije, demontiran je 
postojeći krovni panel i montiran novi. Zamijenjena je hidroizolacija na ravnom krovu te je 
postavljena toplinska izolacija stropa prema negrijanom potkrovlju. Uz sve navedeno, 
moderniziran je i sustav rasvjete. 
Ukupna vrijednost projekta energetske obnove Osnovne škole Novska doseže 7 milijuna 
kuna. 
 

3. travnja  
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, nazočio svečanom 
otvorenju nove poslovne zgrade Vodno gospodarske ispostave Hrvatskih voda za mali sliv 
Subocka-Strug u Novskoj. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su, zajedno s gradonačelnikom Grada 
Novske Marinom Piletićem i generalnim direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem, 
obišli poduzetnički inkubator gaming industrije „PISMO“ u Novskoj. 
 

4. travnja  
Župan Ivo Žinić je svečano otvorio Turneju radosti Sportskih igara mladih održanih u 
Topuskom. U središtu svih proteklih godina djelovanja Sportskih igara mladih su djeca i 
mladi osnovnoškolske i srednjoškolske dobi. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su nazočili redovnoj sjednici godišnje 
Skupštine Vatrogasne zajednice Grada Kutine. 
 

5. travnja 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, održao 1. sjednicu 
Organizacijskog odbora Državnog natjecanja u oranju u Sisačko-moslavačkoj županiji, kojoj 
je nazočio i državni tajnik Tugomir Majdak. 
 

9. travnja  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio njegov zamjenik Ivan Celjak, u sportskoj je dvorani Top 
Termi Topusko svečano otvorio ovogodišnji „Sajam zdravlja Topusko“. 
Nakon svečanog otvorenja župan i njegov zamjenik obišli su izložbeni prostor na kojem su se 
predstavile ustanove iz zdravstva, škole, udruge, obrtnici i OPG-i. 
 
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u vatrogasnom 
domu u Letovaniću (Općina Lekenik) nazočili 110. redovnoj godišnjoj sjednici Skupštine 
Dobrovoljnog vatrogasnog društva Letovanić. 
Župan je u ovoj prigodi predsjedniku ovog DVD-a Stjepanu Kušanu uručio ključeve novog 
navalnog vozila, koje je, uz pomoć Sisačko-moslavačke županije i Vatrogasne zajednice SMŽ 
kupila Općina Lekenik. 
 
 

10. travnja  
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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 je s predsjednikom Lovačkog društva 
„Jelen“ Hrvatska Dubica Matijom Mikulićem potpisao Dodatak Ugovora o produljenju 
zakupa prava lova u zajedničkom otvorenom lovištu broj: III/122 – Hrvatska Dubica. Riječ je 
o završetku trogodišnjeg, zahtjevnog procesa, kojim je Lovačkom društvu „Jelen“ Hrvatska 
Dubica omogućeno kvalitetnije gospodarenje lovištem. 
 
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak ugostili su u Velikom 
kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku učenike i nastavnike OŠ Budaševo, 
koji su u sklopu svog nastavnog programa posjetili Županijsku upravu. 
 

12. travnja 
Župan Ivo Žinić, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio je 
predstavljanju turističke ponude Sisačko-moslavačke županije u Varšavi, Poljskoj. 
Županija je predstavljena kroz prizmu nekoliko glavnih turističkih proizvoda: Park Prirode 
Lonjsko Polje, Topusko i Moslavinu s pričom o Škrletu te je istaknuto vidljivo povećanje 
broja dolazaka poljskih turista.  
 

14. travnja  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Ivan 
Celjak su u Spomen području Jasenovac nazočili komemoraciji Dana proboja logoraša u 
Jasenovcu. Ovom odavanju počasti žrtvama nazočili su i predsjednik Hrvatskog sabora 
Gordan Jandroković i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković s ministrima. 
 

15. travnja  
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u Popovači nazočio 
potpisivanju Ugovora o zajedničkom financiranju radova izvanrednog održavanja dijela 
kolničkog zastora lokalnih cesta na području Grada Popovače. 
Riječ je o izvanrednom održavanju odnosno sanaciji kolničkog zastora u naseljima Stružec, 
Moslavačka Slatina i Osekovo u duljini od 2700 metara. 
 
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak su nazočili potpisivanju 
Ugovora o darovanju nekretnina u trajno vlasništvo i uručivanju ključeva obiteljima u 
Hrvatskoj Kostajnici, čija je imovina stradala zbog klizišta prošle godine u Hrvatskoj 
Kostajnici. 
Ključeve obiteljima uručio je predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković koji je 
izrazio zadovoljstvo zbog obitelji kojima je danas riješeno najvažnije pitanje za svakog 
čovjeka, a to je da ima krov nad glavom. 
 

16. travnja  
Župan Ivo Žinić je nazočio otvorenju izložbe „Knez iz Bojne – novo poglavlje hrvatske 
povijesti“ u Arheološkom muzeju u Zagrebu. 
Izložba "Knez iz Bojne - novo poglavlje hrvatske povijesti" prezentira neprocjenjivo 
arheološko nalazište hrvatske povijesti Bojna – Brekinjova Kosa. Arheološko nalazište Bojna 
– Brekinjova Kosa smješteno je u zapadnom dijelu Banovine, područje Grada Gline, a 
pronađeni ranosrednjovjekovni nalazi su iznimno vrijedni.  
 
 
 

17. travnja  
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Župan Ivo Žinić je u prostoru Hotela Korana Srakovčić u Karlovcu nazočio svečanom 
potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za financiranje projekta Centar za 
gospodarenje otpadom Babina gora. Uz Karlovačku i Ličko-senjsku županiju u ovom će 
centru dio otpada zbrinjavati i Sisačko-moslavačka županija. 
Ugovor, vrijedan 195,7 milijuna kuna, potpisali su ministar zaštite okoliša i energetike 
Tomislav Ćorić, direktor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Dubravko Ponoš i 
direktorica tvrtke Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d. o. o. 
Marija Tufeković. 
 
Župan Ivo Žinić je u prostoru Ministarstva uprave u Zagrebu nazočio sastanku predstavnika 
županija i Grada Zagreba s ministrom uprave Lovrom Kuščevićem. 
Tema ovog sastanka bilo je povjeravanje poslova ureda državne uprave županijama, kao jedne 
od reformskih mjera Vlade Republike Hrvatske, propisane kroz Prijedlog Zakona o sustavu 
državne uprave, koji je usvojen na 149. sjednici Vlade RH i nalazi se u saborskoj proceduri. 
 

18. travnja  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Gradskoj vijećnici Grada Kutine 
nazočili svečanom potpisivanju Ugovora o sufinanciranju projekta i Ugovora o dodjeli 
bespovratnih sredstava za provedbu projekta „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture 
aglomeracije Kutina“. 
Ugovore su potpisali ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav Ćorić, generalni direktor 
Hrvatskih voda Zoran Đuroković i direktor tvrtke Moslavina d. o. o. Mijo Šepak. 
 

19. travnja  
Župan Ivo Žinić se u Lekeniku (ispred zgrade Općine) pridružio obilježavanju Velikog petka 
– dana muke Gospodnje, koje je tradicionalno organizirala Općina Lekenik. 
 

21. travnja  
Župan Ivo Žinić je nazočio Svetoj misi u crkvi Sv. Ivana Nepomuka u Glini. 
 

23. travnja  
Župan Ivo Žinić je označio početak radova na rekonstrukciji državne ceste u naselju Donji 
Vukojevac na području Općine Lekenik. 
Radovi rekonstrukcije odnose se na izgradnju nogostupa i regulaciju odvodnje oborinskih 
voda uz državnu cestu duljine 926 metara. Projekt izgradnje nogostupa povećat će sigurnost 
sudionika u prometu. 
 

24. travnja  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak u Velikom 
je kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku s gradonačelnikom Popovače 
Josipom Miškovićem i načelnikom Općine Topusko Ivicom Kuzmićem potpisao ugovore 
vezane za energetsku obnovu školskih zgrada na području ovih jedinica lokalne samouprave. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u klijeti obitelji Belajec u Popovači 
nazočili ocjenjivanju vina sorte škrlet za dodjelu „Županovog pehara“.  
 
 
 
 

25. travnja  



71 
 

 

Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su kod Pučkog doma u Donjoj Gračenici 
(Grad Popovača) nazočili svečanom otvaranju županijske ceste 3161, na kojoj su dovršeni 
radovi izvanrednog održavanja. 
 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak su u Osekovu (Grad Popovača) nazočili svečanoj obilježbi 
početka izgradnje posjetiteljskog centra „Crna Roda Osekovo“. Izaslanik predsjednika 
Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića bio je saborski zastupnik Stipo Šapina. 
 
Župan Ivo Žinić je nazočio znanstvenom skupu o Ljubomiru Marakoviću u Narodnoj 
knjižnici i čitaonici u Topuskom. 
Sinergijom Hrvatskih studija Sveučilišta u Zgrebu s Filozofskim fakultetima Sveučilišta u 
Zagrebu i Sveučilišta u Osijeku, Sveučilištima u Zadru i Puli i Hrvatskim filološkim društvom 
od 1999. godine, održava se projekt „Hrvatski književni povjesničari“.  
 

26. travnja  
Župan Ivo Žinić je u Pastoralnom centru nacionalnog svetišta Svetog Josipa u Karlovcu 
nazočio svečanoj sjednici Županijske skupštine, koja je održana u prigodi Dana Karlovačke 
županije. 
Sjednici su nazočili i Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović i 
predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. 
 

27. travnja  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić te zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak, nazočili su u prostoru Zavičajnog kluba Marinbrod (Grad 
Glina) tradicionalnoj, sedamnaestoj Marinbrodskoj kobasijadi. 
 

29. travnja  
Župan Ivo Žinić je, uz nazočnost zamjenika župana Romana Rosavca i Ivana Celjaka, u 
Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije s izvoditeljem odabranim temeljem 
provedenog postupka javne nabave potpisao Ugovor o nabavi radova energetske obnove 
zgrade Sisačko-moslavačke županije u Sisku, Rimska 28. 
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
a uz vodstvo ravnatelja Bolnice dr. Tomislava Dujmenovića, obišao Opću bolnicu „Dr. Ivo 
Pedišić“ Sisak, kako bi se upoznao s tijekom radova na izgradnji „Središnjeg paviljona“ i 
instaliranjem uređaja za magnetsku rezonanciju. 
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
paljenjem svijeće na grobu generala Janka Bobetka na sisačkom groblju Viktorovac, odao 
počast prvom stožernom generalu Hrvatske vojske, Janku Bobetku, koji je preminuo 29. 
travnja 2003. godine. 
 

30. travnja  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Gradskom kinu u Novskoj nazočili 
svečanom otvorenju Revije dokumentarnih filmova Domovinskog rata. Reviju je otvorio 
ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. 
 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak su u pučkom domu u Jasenovcu nazočili Svečanoj sjednici 
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Općinskog vijeća, koja je održana u povodu Dana Općine Jasenovac i 24. obljetnice Vojno-
redarstvene operacije Bljesak. Sjednici je nazočio i ministar hrvatskih branitelja Tomo 
Medved. 
 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić, te zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak su u Jasenovcu sudjelovali u programu svečanosti otvaranja 
Spomen-sobe Domovinskog rata. 
Nakon polaganja vijenaca i paljenja svijeća uz nazočnost ministra hrvatskih branitelja Tome 
Medveda, Ivana Šimičić i Marija Dragić, kćeri poginulih hrvatskih branitelja otkrile su ploču 
s natpisom „Spomen-soba Domovinskog rata“ i na taj način simbolički otvorile ovo mjesto 
sjećanja i odavanja počasti hrvatskim braniteljima čiji su životi ugrađeni u temelje slobodne i 
neovisne Republike Hrvatske. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Okučanima nazočili obilježbi 24. 
obljetnice Vojno-redarstvene operacije Bljesak, kojoj je nazočio i predsjednik Vlade RH 
Andrej Plenković sa suradnicima. 
 

1. svibnja  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Ivan 
Celjak su se, nakon misnog slavlja koje je predslavio fra Nikola Šantek, župnik i gvardijan u 
Novom Marofu, pridružili vjernicima u svečanoj proslavi blagdana sv. Josipa Radnika – 
zaštitnika župe u Galdovu, naselju na području Grada Siska. 
 

2. svibnja  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u prostoru Top Termi Topusko 
nazočili završnici ovogodišnje manifestacije „Županov pehar“. 
Po deseti put je održana ova manifestacija, kojom se daje na značaju autohtonoj sorti vinove 
loze – škrletu. 
Ocjenjivanje, kušanje škrleta za ovogodišnji „Županov pehar“ provedeno je 24. travnja u kleti 
obitelji Belajec u Popovači. Pred stručnim sudom, vinarima Sisačko-moslavačke županije, 
bilo je 16 uzoraka škrleta profesionalaca i 24 uzorka vinara-amatera. 
 

3. svibnja  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana 
Roman Rosavec su u prostoru Hrvatskog doma u Repušnici (Grad Kutina) nazočili završnoj 
večeri 1. Lovačke kobasijade Sisačko-moslavačke županije. 
  

5. svibnja  
Župan Ivo Žinić je u Poljani Lekeničkoj (Općina Lekenik) nazočiti proslavi dana Svetog 
Florijana, zaštitnika vatrogasaca i sela Poljana Lekenička.  
 
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, u Marinbrodu je (Grad 
Glina) nazočio 3. likovnoj koloniji, koju je organizirao Zavičajni klub Marinbrod.  
 

7. svibnja  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić te zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak, nazočili su svečanosti obilježavanja prve godišnjice postojanja 
i rada Doma za starije osobe Glina. 
 

8. svibnja  
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Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, je u 
Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u povodu dana Svetog Florijana, 
nebeskog zaštitnika vatrogasaca, primio izaslanstvo Vatrogasne zajednice Sisačko-
moslavačke županije, kojem je na čelu bio predsjednik i zapovjednik Vatrogasne zajednice 
Mijo Brlečić. 
 
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom u 
Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije održao radni sastanak s generalnim 
direktorom Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem i njegovim suradnicima. Sastanku su 
nazočili i predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatskih cesta, Županijske 
uprave za ceste SMŽ i Područnog ureda za katastar Sisak. Tema je bila provedba EU projekta 
zaštite od poplava na području Sisačko-moslavačke županije. 
 

9. svibnja  
Župan Ivo Žinić je u Sisku, u „Prolazu GRAMA-e“, u nazočnosti svojih zamjenika Romana 
Rosavca i Ivana Celjaka, otvorio izložbeni prostor „Sisačko-moslavačka županija u srcu 
Europe“. 
Župan je na ovaj način označio početak provođenja Programa obilježavanja Dana Europe i 
Europskog tjedna 2019. u Sisačko-moslavačkoj županiji. 
 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak, nazočili su u Sportskoj dvorani „Brezovica“ u Sisku svečanosti 
u povodu obilježavanja Dana Tehničke škole Sisak. 
 

10. svibnja  
Župan Ivo Žinić je u restoranu Petrova gora Top Termi u Topuskom nazočio Izboru za Miss 
Sisačko-moslavačke županije. Zamjenik župana Roman Rosavec je u ovoj prigodi zauzeo 
svoje mjesto u ocjenjivačkom sudu, koji je između osam kandidatkinja birao predstavnicu 
naše županije na izboru za Miss Hrvatske. Izbor u Topuskom organizirala je Sisačko-
moslavačka županija u suradnji s direkcijom Miss Hrvatske. 
 

13. svibnja  
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
u prostoru Doma zdravlja Sisak – Caprag nazočio obilježbi 10 godina rada Ambulante za 
branitelje oboljele od PTSP-a i njihove obitelji. 
U deset godina rada kroz ambulantu je prošlo 8 300 pacijenata, odnosno 49 000 posjeta. 
Sredstva za njen rad, 200 000 kuna godišnje, dolaze iz povećanog zdravstvenog standarda 
Sisačko-moslavačke županije. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik, načelnik županijskog stožera Civilne zaštite Roman 
Rosavec, su u Vatrogasnom domu u Hrvatskoj Kostajnici nazočili Izvanrednoj sjednici 
Stožera Civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije. Ovoj je sjednici, koja je sazvana zbog 
prijetnje visokog vodostaja rijeke Une, nazočio, uz ostale članove Stožera i generalni direktor 
Hrvatskih voda Zoran Đuroković. Raspravljene su mjere koje su u tijeku, provjerene zalihe 
ljudstva i materijala, te dogovoren plan djelovanja u obrani Hrvatske Kostajnice od poplavnih 
prijetnji. 
 
 

14. svibnja  
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Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec, načelnik Stožera Civilne zaštite Sisačko-
moslavačke županije, proveli su dobar dio dana u Hrvatskoj Kostajnici, kojoj su zaprijetile 
vode naglo nabujale rijeke Une. 
Zamjenik župana Rosavec, predsjedao je i sjednicom Stožera koja je ponovno održana u 
Vatrogasnom domu u Hrvatskoj Kostajnici i kojoj su nazočili i ministar zaštite okoliša i 
energetike Tomislav Ćorić i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković. 
 
Župan Ivo Žinić je u prostoru Gradske uprave Grada Gline nazočio potpisivanju ugovora o 
otkupu „Kuće hrvatske himne“, zgrade u kojoj je prvi put izvedena hrvatska himna Lijepa 
naša. 
Ugovor o kupnji 737 700 kuna vrijedne nekretnine potpisao je s vlasnicima glinski 
gradonačelnik Stjepan Kostanjević. Sredstva za otkup kuće od privatnog vlasnika su, u 
odnosu 50:50, osigurali Grad Glina i Sisačko-moslavačka županija. 
 

15. svibnja  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su, zajedno s ostalim članovima Stožera 
Civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije i čelništvom Općine Jasenovac, u Jasenovcu 
dočekali predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, koji je sa suradnicima, 
nakon posjeta Karlovačkoj županiji, stigao u obilazak visokim vodostajem rijeka ugroženim 
dijelovima Sisačko-moslavačke županije. 
U zgradi Općine Jasenovac predsjednika Vlade su informirali o stanju i planovima zaštite od 
poplave.  
 

16. svibnja  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su obišli Letovanić, naselje u sastavu 
Općine Lekenik, u kojem se s pozornošću prati vodostaj Kupe, rijeke koja je u prošlosti znala 
činiti velike probleme stanovnicima ovog dijela Pokuplja. 
Stanje u Letovaniću je posve pod nadzorom, vodostaj rijeke jest visok, ali nema mjesta 
zabrinutosti, rekao je u Letovaniću župan Ivo Žinić. 
 

17. svibnja  
Župan Ivo Žinić je u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji nazočio svečanosti 
otvaranja Spomen sobe 2. gardijske brigade „GROMOVI“ i 12. obljetnice ustrojavanja 2. 
mehanizirane bojne „GROMOVI“. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u prostoru Hotela Panonija u Sisku 
nazočili „Šumarskoj zabavi“, koju je organizirao sisački ogranak Hrvatskog šumarskog 
društva. 
 

20. svibnja  
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić nazočili su 
obilježavanju Dana Općine Majur. 
 

21. svibnja  
Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je u Hotelu Sheraton u Zagrebu sudjelovao na Svečanom 
potpisivanju ugovora o sufinanciranju projekata prema Programu održivog razvoja lokalne 
zajednice i Programu podrške brdsko-planinskim područjima, s ministricom regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije Gabrijelom Žalac. Župan Ivo Žinić potpisao je Ugovor o 
sufinanciranju projekta “Topli obrok-obrok zdravlja IV. faza obnove školskih kuhinja”. 
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Ugovor je ukupne vrijednosti 1,8 milijuna kuna, od čega Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije sufinancira iznos sa 550.000,00 kuna. 
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
u zgradi Županije predstavio brošuru „Proračun u malom 2019.“ 
 

22.svibnja  
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, nazočio otvorenju 
manifestacije „Startup Europa Regatta“ u Splitu. 
Startup Europe Regatta je manifestacija koja uključuje inovacijski, poduzetnički i sportski 
sadržaj te je jedinstvena ne samo u Hrvatskoj već i šire. U prvom dijelu programa 
predstavljeni su hrvatski startupovi, među kojima je i predstavljen projekt „Pismo“ kao 
cjeloviti, najinovativniji i tehnološki projekt jedinice regionalne samouprave „Sisačko-
moslavačka županija središte gaming industrije“. 
 

25. svibnja  
Župan Ivo Žinić je nazočio “13. Ivanju u Glini” koje organizira HAKUD “Glinska 
tamburica”. Društvo je ujedno proslavilo i 25 godina postojanja. Župan je zahvalio svima koji 
su doprinijeli očuvanju tradicije i hrvatskih narodnih običaja. 
 

27. svibnja  
Župan Ivo Žinić je nazočio konferenciji za medije u povodu najave 7. utrke solarnih 
automobila „SOELA 2019.“ u Tehničkoj školi Sisak. 
 

28. svibnja  
Župan Ivo Žinić je u Hotelu Top-Terme u Topuskom (dvorana „Petrova gora“) nazočio 
otvorenju petnaestog Savjetovanja uzgajivača svinja u Republici Hrvatskoj. Savjetovanje su, 
pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede i supokroviteljstvom Sisačko-moslavačke 
županije, organizirali Hrvatska agencija za poljoprivredu i hranu i Središnji savez udruga 
uzgajivača svinja Hrvatske. 
 
Župan Ivo Žinić je u Koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu nazočio Svečanoj 
akademiji u povodu Dana Oružanih snaga Republike Hrvatske-Hrvatske vojske, Dana 
Hrvatske kopnene vojske i 28. obljetnice ustrojavanja Hrvatske vojske. 
Na svečanu obilježbu pozvali su Predsjednica Republike Hrvatske i vrhovna zapovjednica 
Oružanih snaga Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, potpredsjednik Vlade i 
ministar obrane Republike Hrvatske Damir Krstičević i načelnik Glavnog stožera Hrvatske 
vojske general zbora Mirko Šundov. 
 

29.svibnja  
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, nazočio svečanom 
uručenju donacije PBZ Grupe Općoj bolnici „dr. Ivo Pedišić“ u Općoj bolnici „dr, Ivo 
Pedišić“ u Sisku. 
Donacijom PBZ grupe u iznosu od 299.875,00 kuna omogućena je kupnja suvremenog EEG 
uređaja za Odjel za pedijatriju kako bi se unaprijedila zdravstvena skrb malenih pacijenata u 
bolnici. 
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30. svibnja  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u dvorani 10 Učiteljskog fakulteta, 
Odsjeka u Petrinji nazočili svečanosti obilježavanja Dana Odsjeka u Petrinji Učiteljskog 
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. 
 

31. svibnja  
Župan Ivo Žinić je u Osnovnoj školi Glina nazočio svečanoj priredbi u povodu Dana škole. 
Presijecanjem vrpce župan je simbolički predao na korištenje školsku zgradu na kojoj su 
dovršeni radovi energetske obnove. 
 
Župan Ivo Žinić je u restoranu „Petrova gora“ u Termama Topusko nazočio prigodnom 
domjenku u povodu otvorenja E. P. Slatina u organizaciji tvrtke Turković d. o. o. 
 
¸ 4. lipnja 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak sudjelovali su u ovogodišnjem slavlju zaštitnika Sisačke 
biskupije, svetog Kvirina. 
Zajedno s ostalim vjernicima, dužnosnici su u svečanoj procesiji prošli put ulicama grada 
Siska od katedrale Uzvišenja Svetog Križa do crkve svetog Kvirina, gdje je svečanu svetu 
Misu predvodio biskup u miru mons. Mile Bogović. 
 

5. lipnja  
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u bazilici Svetog 
Kvirina u Sisku nazočili Svetoj misi, kojom je Policijska kapelanija Svetog Kvirina Sisačkog 
obilježila slavlje svog nebeskog zaštitnika. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Osnovnoj školi Mladost Lekenik 
nazočili otvorenju obnovljene školske kuhinje. U nazočnosti Marije Kos, predstavnice INA-e, 
donatora ove vrijedne institucije, kao i načelnika Općine Lekenik Ivice Perovića i njegova 
zamjenika Marina Čačića, nova kuhinja je i službeno predana na korištenje djeci ove škole. 
 

7. lipnja  
Župan Ivo Žinić je, u nazočnosti predsjednice Županijske skupštine Ivanke Roksandić i 
zamjenika župana Romana Rosavca i Ivana Celjaka, u pješačkoj zoni u Sisku otvorio Izložbu 
električnih i hibridnih automobila, koju je, u sklopu programa obilježbe Dana Sisačko-
moslavačke županije, organizirala Tehnička škola Sisak.  
 
Župan Ivo Žinić je u prostoru Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ u Sisku nazočio svečanom 
otvaranju magnetske rezonance. Svečanosti je nazočio i ministar zdravstva Milan Kujundžić, 
sisački biskup Vlado Košić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić, te 
zamjenici župana Roman Rosavec i Ivan Celjak, kao i predstavnici gradova i općina Sisačko-
moslavačke županije, uz ostale ugledne goste iz javnog života. 
Uređaj za magnetsku rezonancu, koji je nabavljen sredstvima SMŽ, donacijama i sredstvima 
resornog ministarstva, u rad je pustio župan Ivo Žinić. 
 
Župan Ivo Žinić je u sisačkom hotelu „Panonija“ službeno otvorio konferenciju „Svemirska 
tehnologija – izazov za obrazovni sustav i gospodarstvo“. Konferenciju je, u sklopu programa 
obilježbe Dana Sisačko-moslavačke županije, organizirala Tehnička škola Sisak. 
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Župan Ivo Žinić je u prostoru DVD-a Mladost Sisak nazočio 27. redovnoj sjednici Skupštine 
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije. 
 

8. lipnja 
Župan Ivo Žinić je, zajedno s ministrom zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem, 
ispred Hotela Panonija u Sisku nazočio startu Utrke solarnih automobila SOELA 2019. Utrku, 
u kojoj je ove godine, u njenom sedmom izdanju, sudjelovalo više od 20 vozila, organizirala 
je, u sklopu programa obilježbe Dana Sisačko-moslavačke županije, Tehnička škola Sisak. 
 
Župan Ivo Žinić je na sportskim terenima Topuskog obišao hrvatske branitelje, sudionike 24. 
športskog natjecanja Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata - Podružnice Sisačko-
moslavačke županije. 
Župan je sudjelovao i u završnoj svečanosti ovog natjecanja pa je pehar pobjednika predao 
najuspješnijima, sportašima UDVDR-a iz Ogranka Lipovljani. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su se u Mužilovčici pridružili 
sudionicima 6. proslave Lovačke udruge „Lonjsko polje“ Mužilovčica. Bila je ovo šesta 
proslava ove lovačke udruge, a uz bogat zabavni program i tradicionalnog vola na ražnju, 
organizirano je i gađanje zračnom puškom, gađanje glinenih golubova, malonogometni turnir, 
nastupi kulturno-umjetničkih društava i Udruge kuburaša Zagreb. 
 

9. lipnja  
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, te više 
tisuća građana, u pješačkoj zoni u Sisku uživao u koncertu Jelene Rozge, poklonu građanima 
za Dan Sisačko-moslavačke županije. 
 

11. lipnja  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak su na Dan Sisačko-moslavačke županije sudjelovali u odavanju 
počasti poginulim hrvatskim braniteljima kod središnjeg križa na sisačkom Gradskom groblju 
Viktorovac i kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima na Trgu dr. Franje Tuđmana u 
Sisku. 
Počast je odana i kod bista Stjepana i Antuna Radića, na mjestu gdje je nekad, u Desnom 
Trebarjevu, stajala rodna kuća velikih učitelja hrvatskog naroda, čiji dan rođenja Sisačko-
moslavačka županija slavi kao Dan županije. 
U crkvi Svetog Martina Biskupa u Martinskoj Vesi Svetu misu je služio sisački biskup, mons. 
Vlado Košić. 
 
Svečanoj sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije, koja je održana u 
Domu INA Rafinerije nafte u Sisku, nazočila je Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda 
Grabar-Kitarović, kao i predsjednik Vlade RH Andrej Plenković. 
 

12. lipnja  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, je potpisao 
s direktorom tvrtke Arhingtrade Matom Žagarom Ugovor o projektiranju Studentskog doma u 
Petrinji. Potpisivanju su nazočili i rektor Sveučilišta u Zagrebu Damir Boras, prodekan 
Odsjeka u Petrinji Učiteljskog fakulteta Marko Badrić, te predsjednik Upravnog vijeća 
Studentskog centra Sisak Ivan Prskalo i ravnatelj tog centra Božan Šutalo. 
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13. lipnja  
Župan Ivo Žinić je prisustvovao svetoj misi u crkvi sv. Antuna Padovanskog, a nakon toga i 
svečanoj sjednici Gradskog vijeća u povodu Dana grada Hrvatske Kostajnice. 
 
Župan Ivo Žinić je u Sisku, na Trgu bana Josipa Jelačića, kao izaslanik predsjednika Vlade 
Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, nazočio središnjoj svečanosti obilježavanja 28. 
godišnjice osnutka Specijalne jedinice policije „OSA“ Sisak, 2. pješačke bojne „Banijska 
oluja“ 2. gardijske brigade „Grom“ i 57. samostalnog bataljuna „Marijan Celjak“.  
 

14. lipnja  
Župan Ivo Žinić je u Svečanoj dvorani Sveučilišta u Zadru nazočio sastanku Vlade Republike 
Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova u Republici Hrvatskoj i Hrvatske 
zajednice općina te predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu samoupravu u Hrvatskom 
saboru. 
 

15. lipnja  
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u Vatrogasnom 
domu Letovanić nazočili svečanom obilježavanju 110 godina postojanja Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Letovanić. 
 

16. lipnja  
Župan je nazočio svetoj misi u povodu blagdana sv. Vida, nebeskog zaštitnika Općine 
Topusko. 
 

17. lipnja  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak su u Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-
moslavačke županije nazočili konstituirajućim sjednicama županijskih vijeća bošnjačke, 
češke, romske i srpske nacionalne manjine. 
 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak, nazočili su u restoranu „Stari grad“ u Sisku Humanitarnoj 
modnoj reviji „Obrtnici za djecu“. 
 

18. lipnja  
Župan Ivo Žinić je u prostoru Hrvatske zajednice županija u Zagrebu sudjelovao u radu 52. 
sjednice Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija. 
 

19. lipnja  
Župan Ivo Žinić je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-
Kitarović, u Domu kulture Popovača nazočio svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada 
Popovače, održanoj u povodu obilježbe Dana grada Popovače. Uz župana su bili i 
predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana Roman Rosavec i 
Ivan Celjak.  
 

22. lipnja  
Župan Ivo Žinić je u šumi Brezovica, kraj Siska, kod spomenika Prvom partizanskom odredu 
nazočio obilježavanju Dana antifašističke borbe, koje je održano u organizaciji saveza 
antifašističkih boraca i antifašista, uz suorganizaciju Sisačko-moslavačke županije i Grada 
Siska. 
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23. lipnja  
Župan Ivo Žinić je u župnoj crkvi Svetog Franje Ksaverskog u Gornjem Viduševcu (Grad 
Glina) nazočio misnom slavlju, koje je predvodio sisački biskup mons. Vlado Košić, te njime 
označio kraj trodnevnog molitvenog susreta mladih „Mladifest“. Ovu je manifestaciju, po 
uzoru na međugorsku, prvi put u Hrvatskoj organizirala Zajednica Marijine legije iz Petrinje u 
suradnji sa Sisačkom biskupijom, župom Viduševac i uz potporu međugorskog župnika fra 
Marinka Šakote. 
 

25. lipnja  
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su sudjelovali u 
odavanju počasti hrvatskim braniteljima na Dan državnosti Republike Hrvatske.  
 
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u Uredu 
Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović nazočili svečanom primanju u 
prigodi Dana državnosti Republike Hrvatske. 
 

26. lipnja  
Župan Ivo Žinić je, kao osobni izaslanik Predsjednice republike Hrvatske Kolinde Grabar-
Kitarović, sudjelovao u obilježavanju 28. obljetnice početka oružanog otpora srpskom 
agresoru na glinskom području. 
 

27. lipnja  
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio 8. godišnjem 
forumu „EUSDR“ u Bukureštu u Rumunjskoj. 
 

29. lipnja  
Župan Ivo Žinić je u župnoj crkvi Svetog Petra i Pavla Gvozd, nazočio misnom slavlju, kojim 
su župljani proslavili patrona svoje župe. Nakon misnog slavlja župan je proveo neko vrijeme 
u druženju s okupljenima u mjesnom domu kulture. 
 

Župan Ivo Žinić se u Marinbrodu (Grad Glina) pridružio sudionicima „Kupskog 
plova“, tradicionalne sportsko-rekreacijske manifestacije, u organizaciji udruge „Kupa rijeka 
života“ i Kajak-kanu kluba Pokupsko.  
 

30. lipnja  
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u Letovaniću 
(Općina Lekenik) nazočili 18. smotri izvornog folklora Pokuplja, Turopolja, Posavine i 
Banovine. Na ovoj tradicionalnoj manifestaciji, koju je župan Ivo Žinić službeno otvorio, 
nastupilo je, uz domaćine HKUD Poculica Letovanić, još sedam društava iz Sisačko-
moslavačke, Karlovačke i Zagrebačke županije, te Grada Zagreba, a kao posebni gosti 
Ansambla Kaljina iz Rijeke. 
 
 
                                                                                                                    Ž U P A N  
 
 
                                                                                                        Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r. 

 
 
 


