
Z A P I S N I K 
 

s 12. sjednice Odbora za gospodarski razvoj održane 11. ožujka 2019. godine u sjedištu 

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

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

Žamarija, Adelina Ivković i Branko Jovičić – članovi Odbora. 
 

Ostali prisutni: Ivanka Roksandić – predsjednica Županijske skupštine, Marijan 

Belošević, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni 

razvoj, Stjepko Zelić, privremeni pročelnik Ureda župana, Blanka Bobetko-Majstorović, 

pročelnica Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Danijel 

Cvetić, savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo, Stipo Šapina, ravnatelj Županijske 

uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije i  Željko Lončarić, savjetnik za pravne poslove 

u Stručnoj službi za poslove Skupštine i opće poslove. 
 

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

prisutni članovi Odbora jednoglasno prihvatili sljedeći 

 

D N E V N I   R E D 

 

1. Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 

2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i 

rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

2. Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31.   

prosinca 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

3. Prijedlog Plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području 

Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju 

pozitivnog mišljenja na Prijedlog plana građenja, održavanja i zaštite županijskih i 

lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

4. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području  

Sisačko-moslavačke županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

5. Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Sisačko-

moslavačke županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

6. Razno. 

Prije prelaska na rad po točkama dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zapisnik s 11. 

sjednice Odbora za gospodarski razvoj. 

  

TOČKA 1. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Županijske skupštine Ivanke Roksandić i 

rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, jednoglasno je donijet sljedeći 

  

Z a k l j u č a k  

Daje se pozitivno mišljenje Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske 

uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini. 



TOČKA 2. 

          Nakon uvodnog obrazloženja privremenog pročelnika Stjepka Zelića i rasprave u kojoj 

su sudjelovali svi prisutni, donijet je sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 1. srpnja do 31.   prosinca 2018. godine i Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 

2018. godine. 

 

TOČKA 3. 
 

          Nakon uvodnog obrazloženja ravnatelja Županijske uprave za ceste Sisačko-

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

sljedeći 

 
 

Za k l j u č a k 
 

          Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog  Plana građenja, održavanja i zaštite 

županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i 

Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog plana građenja, održavanja i 

zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. 

 

TOČKA 4. 

 Nakon uvodnog obrazloženja privremenog pročelnika Marijana Beloševića i rasprave 

u kojoj su sudjelovali svi prisutni, jednoglasno je donijet sljedeći 

 

Z a k l j u č a k  

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o ustanovljenju 

zajedničkih lovišta na području  Sisačko-moslavačke županije.  

 

TOČKA 5. 

Nakon uvodnog obrazloženja pročelnice Blanke Bobetko Majstorović i rasprave u 

kojoj su sudjelovali svi prisutni, članovi Odbora za gospodarski razvoj složili su se da bi u 

cilju povećanja energetske učinkovitosti, kao modernog temelja gospodarenja otpadom, 

trebalo razmotriti mogućnosti prikupljanja granja nastalog orezivanjem voćaka, grmlja i 

sličnog, a također, na taj način bi se i spriječile štete nekontroliranim paljenjem istog te su 

jednoglasno donijeli sljedeći 

Z a k l j u č a k 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od 

požara na području Sisačko-moslavačke županije. 

 

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

 

KLASA: 021-01/17-01/11 

URBROJ: 2176/01-01-19-24 

Sisak, 11. ožujka 2019. godine. 

        PREDSJEDNIK ODBORA   

 

 

                 mr. Mijo Šepak 


