


           PRIJEDLOG 
  

   
 Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) i članka 85. Poslovnika 
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije», broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), Županijska skupština Sisačko-moslavačke 
županije na ___. sjednici održanoj ____________ 2019. godine, donijela je 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
o prihvaćanju Izvješća o radu župana Sisačko-moslavačke županije  

za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine 

 
I. 
 

 Prihvaća se Izvješće o radu župana Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. 
srpnja do 31. prosinca 2018. godine. 
 

II. 
 

 Ovaj Zaključak objavit će se u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije“. 
 

KLASA: 
URBROJ: 
Sisak, 
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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. 
 

Polazeći od ovlasti i obveza župana kao izvršnog tijela nastavno se daje izvješće o 
radu za razdoblje srpanj – prosinac 2018. godine. 

 
 

 



3 

 

 

II. AKTIVNOSTI ŽUPANA KAO NOSITELJA IZVRŠNE VLASTI 
 
 Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena je praksa održavanja Kolegija župana na 
kojima je razmatrano i donijeto niz zaključaka, uputa i smjernica za rad upravnih tijela u cilju 
osiguranja učinkovitosti rada upravnih tijela u izvršavanju poslova iz njihova djelokruga rada.  
 

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

Akti koje je u izvještajnom razdoblju donijela Županijska skupština na prijedlog 
 župana: 

 
1. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2017. 

godinu, 
2. Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-XII mjesec 2017. godine, 
3. Odluka o donošenju Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 

2017.-2020. 
4. Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao instrumenta osiguranja 

plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na iznos od 
8.500.000,00 kuna, 

5. Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje Zadužnice kao instrumenta osiguranja  
plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na iznos od  
2.800.000,00 kuna, 
      6. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za                  
refinanciranje dugoročnog kredita, 

7. Odluka o mjerama čuvanja i zaštite šuma na području Sisačko-moslavačke županije, 
 8. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o obavljenoj reviziji učinkovitosti 
kapitalnih ulaganja u osnovne škole i srednje škole na području Sisačko-moslavačke županije 
Državnog ureda za reviziju - Područni ured Sisak, 
 9. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju    
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini, 
 10. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-
moslavačke županije za 2017. godinu, 
 11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 
razdoblje siječanj - lipanj 2018. godine, 
 12. Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog 
plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2018. godine, 

13. Odluka o donošenju Programa zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije 2018.-
2021. godine i Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i 
prilagodbe klimatskim promjenama Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. do 
2021. godine, 
 14.Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 
refinanciranje dugoročnog kredita, 
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 15. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za dugoročno 
zaduživanje, 
 16. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela 
Sisačko-moslavačke županije, 
 17. Odluka o prihvaćanju darovanja nekretnine koja u naravi predstavlja bivšu vojarnu 
u Lađarskoj ulici u Sisku, 
 18. Pravilnik o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima 
srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije, 
 19. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova 
za 2017. godinu, 
 20. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu, 
 21. Odluka o pokretanju postupka kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta 
mladih Sisačko-moslavačke županije, 

22. Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije za 2020. i 
     2021. godinu, 
- Program javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 
- Program javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 
- Program javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 
- Program javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2019. godinu, 
- Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 
- Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja,  
  Stanice Novska za 2019. godinu, 
 23. Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

24. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske 
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije  za 2019. godinu i projekciju plana za 2020. i 
2021. godinu, 

25. Zaključak o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana     
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

26. Operativni plan poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko- moslavačkoj 
županiji tijekom 2019. godine, 
 27. Odluka o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka koje 
imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 
 28. Odluka o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-
moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini, 
 29. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom 
razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016. - 2020. godine u 
2018. godini, 

30. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,  
 - Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke  županije za 
2018. godinu, 
- Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 
2018. 
  godinu, 
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- Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u sportu Sisačko- moslavačke županije za 
2018. 
  godinu, 
- Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za  
  2018. godinu, 
 -Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke 
   županije za 2018. godinu, 
 31. Odluka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Sisak za dugoročno zaduživanje, 
 32. Odluka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Petrinja za dugoročno zaduživanje, 

33. Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i  
namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije,  

34. Odluka o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških 
eksplozija Sisačko-moslavačke županije (revizija 1) i donošenju Plana zaštite od       požara 
Sisačko-moslavačke županije,  

35. Odluka o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za  gospodarenje 
otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac, 
 36. Program razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje    
2018.-2022. godine, 
 37. Odluka o promjeni sjedišta Interpretacijskog centra baštine Banovine. 
 

Osim aktivnosti župana vezanih uz predlaganje navedenih akata u izvještajnom 
razdoblju župan je sudjelovao u radu radnih tijela Županijske skupštine i inicirao predlaganje 
akata koje donosi Županijska skupština, a na prijedlog pojedinih radnih tijela. 
 

Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje župana donijeti slijedeći akti: 
 
 1.  Rješenje o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Sisku, 
 2. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu potpora 
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 
2016.-2020. u 2018. godini, 
 3. Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije. 
 
 Na prijedlog Odbora za Statut, Poslovnik i propise uz mišljenje župana donijeta je 
Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 
županije. 
 

Akti koje je u izvještajnom razdoblju donio župan: 
 
 1. Odluka o donošenju Projekta „Unapređenje turističke ponude u Sisačko-
moslavačkoj županiji“ za 2018. godinu, 
 2. Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora temeljem Projekta 
„Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji“ za 2018. godinu, 
 3. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu 
bespovratnih potpora po Projektu „Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj 
županiji“ za 2018. godinu, 
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 4. Odluka o utvrđivanju popisa poslovnih subjekata s iznosima kapitalne pomoći 
prema Projektu „Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji-2018“, 
 5. Odluka o raspodjeli sredstava bespovratnih potpora - subvencija prema Projektu 
„Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2018. godinu, 
 6. Odluka o načinu ostvarivanja pomoći za sufinanciranje javnog riječnog prometa u 
Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini, 
 7. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog 
poziva za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje javnog riječnog prometa u Sisačko-
moslavačkoj županiji u 2018. godini, 
 8. Odluka o davanju suglasnosti na IV. Izmjene Statuta Neuropsihijatrijske bolnice 
„Dr. Ivan Barbot“ - Popovača, 
 9. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Rajić, 
 10. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Josipa 
Kozarca Lipovljani, 
 11. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske 
bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, 
 12. Odluka o dodjeli na korištenje nekretnine u Petrinji, Matije Gupca 31, 
 13. Odluka o proglašenju elementarne nepogode 07 - Mraz za područje Općine Velika 
Ludina. 

14. Plan o izmjeni plana prijma na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja 
radnog odnosa u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 
 15. Odluka o odobrenoj financijskoj pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS) 
sukladno provedenom Javnom pozivu „Sufinanciranje javnog riječnog prometa u Sisačko-
moslavačkoj županiji u 2018. godini“, 

16. Odluka o davanju suglasnosti za sufinanciranje projekta ”Odron Hrvatska 
Kostajnica, geotehnički istražni radovi i projekt sanacije pokosa”, 

17. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem  redu Upravnog odjela 
za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije Sisačko-moslavačke županije, 

18. Odluka o dopuni Odluke o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u 
Učeničkom domu u Kutini, 

19. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji 
radnih mjesta Javne ustanove „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“, 

20. Odluka o proglašenju elementarne nepogode 07 - Mraz za područje Općine 
Lekenik, 
 21. Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela 
za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje Sisačko-moslavačke županije, 

22. Plan o izmjeni Plana prijma u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije 
za 2018. godinu, 

23. Odluka o davanju suglasnosti na VII. izmjene i dopune Statuta Lječilišta Topusko, 
24. Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa na k.č.br. 565, k.o.Petrinja, 
25. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske 

bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, 
26. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske 

bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača, 
27. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole 

Davorina 
Trstenjaka Hrvatska Kostajnica, 
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28. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Vladimir Nazor 
Topusko, 

29. Rješenje o imenovanju članova Županijskog koordinacijskog odbora - Županija  
prijatelj djece, 

30. Rješenje o razrješenju članice i imenovanju člana Upravnog vijeća Zavoda za hitnu 
medicinu Sisačko-moslavačke županije, 

31. Rješenje o razrješenju člana i imenovanju člana Upravnog vijeća Opće bolnice 
„Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, 

32. Odluka o prijedlogu člana Nadzornog odbora trgovačkog društva Regionalni 
centar za gospodarenje otpadom - Šagulje d.o.o. 

33. Odluka o imenovanju službenice za zaštitu podataka, 
34. Odluka o utvrđivanju liste odobrenih zahtjeva s iznosima dodijeljenih bespovratnih 

sredstava po Javnom pozivu temeljem Projekta „Razvoj cikloturizma na području Sisačko-
moslavačke županije“ u 2018. godini, 

35. Odluka o sufinanciranju prijevoza vlakom za redovite studente s prebivalištem na 
području Sisačko-moslavačke županije, 

36. Odluka o sufinanciranju prijevoza autobusom za redovite studente s prebivalištem 
na području Sisačko-moslavačke županije, 

37. Odluka o sufinanciranju školske kuhinje s 50% sredstava u školskoj godini 
2018./2019., 

38. Zaključak o brisanju prava zaloga, 
39. Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju članova Županijskog koordinacijskog 

odbora - Županija prijatelj djece, 
40. Odluka o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje smještaja i prehrane u 

učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-
moslavačke županije za školsku godinu 2018./2019., 

41. Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa na k.č.br. 1177, k.o. Sisak Stari, 
42. Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa na k.č.br. 1177, k.o. Sisak Stari, 
43. Odluka o utvrđivanju liste primatelja bespovratnih potpora - subvencija prema 

Projektu „Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji“ za 2018. godinu, 
44. Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za psihički 

bolesne odrasle osobe Petrinja, 
45. Odluka o dodjeli potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na 

manifestacijama u 2018. godini, 
46. Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i dopune Statuta Doma za starije i 

nemoćne osobe Sisak, 
47. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o 1. izmjenama i dopunama Statuta Doma 

zdravlja Sisak, 
48. Rješenje o imenovanju članova Školskog odbora Osnovne škole Zorke Sever, 
49. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o V. izmjenama Statuta Opće bolnice 

„Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, 
50. Zaključak o utvrđivanju Prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana 

Sisačko-moslavačke županije, 
51. Zaključak o sufinanciranju nabave vozila za zaštitu od požara. 
52. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za upravljanje i 

raspolaganje nekretninama Sisačko-moslavačke županije, 
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53. Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s 
područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2018/2019. kroz mjere      
pronatalitetne politike, 

54. Odluka o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Javne 
ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

55. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove Zavod za 
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2019. i projekcije za 2020. i  2021. 
godinu, 

56. Odluka o davanju suglasnosti na Program rada Javne ustanove Zavod za prostorno 
uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

57. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika 
nacionalnih manjina Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini, 

58. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Josipa 
Kozarca Lipovljani. 

59. Odluka o rasporedu sredstava jedinicama lokalne samouprave u Sisačko-
moslavačkoj županiji za podmirenje troškova ogrjeva i visini iznosa po korisniku u 2018. 
godini, 

60. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole 
Jasenovac, 

61. Odluka o davanju suglasnosti Interpretacijskom centru baštine Banovine za 
ustupanje na korištenje dijela nekretnine na adresi Petrinja, M. Gupca 31, 

62. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina, 
63. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina, 
64. Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima 

četverogodišnjih i petogodišnjih programa obrazovanja srednjih škola s područja Sisačko-
moslavačke županije za školsku godinu 2018/19., 

65. Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s 
područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku godinu 2018/19., 

66. Odluka o kupnji nekretnina na k.č.br. 718/2, 722, 723/1 i 723/3, k.o. Novi Sisak, 
67. Odluka o davanju suglasnosti na II. Izmjene i dopune Financijskog plana Javne 

ustanove Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 
68. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lječilišta Topusko, 
69. Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i natječaja za 

dodjelu financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. 
godinu, 

70. Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa na k.č.br. 1143, k.o. Sisak Stari. 
71. Rješenje o imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije osobe Glina, 
72. Odluka o davanju suglasnosti na dopunu Statuta Doma za starije osobe Glina, 
73. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije osobe 

Glina o izmjeni i dopuni Odluke o visini cijena usluga u Domu, 
74. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i 

nemoćne osobe Petrinja o cijenama usluga, 
75. Odluka o sufinanciranju razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije 

za 2018. godinu, 
76. Odluka o raspisivanju Natječaja za sufinanciranje razvoja lovstva na području 

Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 
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77. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Natječaja 
za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

78. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća Opće 
bolnice „Dr.Ivo Pedišić“ Sisak, 

79. Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i 
ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije. 
 

Pored navedenih akata župan je u izvještajnom razdoblju donio i niz drugih akata 
vezanih uz izvršavanje ovlasti i obveza koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Županije. 
 
 
PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNA NABAVA I IMOVINA  
 
 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 – ulaganje u građevinske objekte i uredsko opremanje administracije 
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: 
 - Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 
razdoblje siječanj – lipanj 2018. godine 
 - Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu  
 - Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu i projekcije 2020.-2021. 
godinu 
 - Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu 
 - Izmjene i dopune Plana nabave Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

2. Izvršenje poslova vezanih uz izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke 
županije i izradu financijskih izvještaja  
 

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 
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- dnevno knjiženje prihoda i izdataka Proračuna Sisačko-moslavačke županije 
sukladno zakonskim propisima, te dnevno vođenje knjige ulaznih računa, knjige izlaznih 
računa, knjige blagajne, knjige kapitalne imovine i knjige javnog duga 

- mjesečni obračun plaća za zaposlene u upravnim tijelima, kao i naknada za rad u 
radnim tijelima i Skupštini Sisačko-moslavačke županije, JOPPD obrazac, obrazac MPP-1 za 
HZMO, M4-Tablica 1/10 za HZMO i RAD-1 godišnji 

-poslovi lokalne riznice. 
          Proračun i proračunski korisnici moraju sastavljati financijske izvještaje. Financijski 
izvještaji proračuna i proračunskih korisnika jesu izvještaji o stanju i strukturi, te promjenama 
u vrijednosti i obujmu imovine, obveza, vlastitih izvora, prihoda, rashoda, primitaka i izdataka 
odnosno novčanih tijekova.  
 

Financijski izvještaji sastavljaju se za razdoblja u tijeku godine i za proračunsku 
godinu i dostavljaju se Državnom uredu za reviziju i FINA-i. Temeljem navedenog izrađeni 
su slijedeći izvještaji:  
 
- Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-30.06.2018. godine 
 

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
- Izvještaj o obvezama 
- Bilješke uz financijske izvještaje 

 
-  Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.-30.06.2018.  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: 
- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 
- Izvještaj o obvezama 
- Bilješke uz financijske izvještaje 

 
- Kvartalni financijski izvještaji za 2018. godine 

 
- 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 

2018. godini (tromjesečno) 
 

3. Poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i 
predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti 
- Surađivalo se s Upravom za harmonizaciju unutarnje revizije i financijske kontrole 
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- Dostavljena je svim pročelnicima Uputa za provjeru sadržaja Izjave o fiskalnoj 
odgovornosti 
- Izvršena je formalna provjera sadržaja Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti 
izvanproračunskog korisnika 
- Izvršena je suštinska provjera Izjave i Upitnika o fiskalnoj odgovornosti na odabranom 
uzorku pitanja iz Upitnika izvanproračunskog korisnika 
 

4. Poslovi vezani uz javnu nabavu – ulaganje u građevinske objekte i uredsko 
opremanje administracije 
 
           Poslovi vezani uz javnu nabavu odnose se na provođenje postupaka javne i jednostavne 
nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač i to: 
- Prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada i predlaganje plana nabave Županije te 
njegove izmjene i dopune 
- Provođenje postupaka javne i jednostavne nabave 
- Nabava materijala i opreme za potrebe upravnih tijela Županije 
- Investicijsko i tekuće održavanje imovine Županije  
- Vođenje evidencije javne nabave i evidencije o sklopljenim ugovorima u 
Elektroničkom oglasniku javne nabave 
- Vođenje jedinstvenog registra svih ugovora Županije. 
 

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. 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: 
- Servis i održavanja sustava centralnog grijanja u sezoni grijanja 2018./2019. u 
zgradama Sisačko-moslavačke županije na adresi Rimska 28 i Tomislavova 5 u Sisku; 
- Peleti za potrebe grijanja u zgrade u Rimskoj 28 u Sisku; 
- Gorivo za službene automobile; 
- 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: 
- Dijagnostičko-terapijski uređaji  (12 grupa)  
- Oprema za opremanje ambulanti (4 grupe)  
- Izrada projektne dokumentacije i dodatna dokumentacija – Projekt Baština Zrinskih 
budućnost Banovine (9 grupa)  
- Energetska obnova – projekti energetske obnove sedam osnovnih škola (7 grupa) 
- Energetska obnova osnovnih škola - ponovljeni postupak (2 grupe) 
- Energetska obnova zgrade Osnovne škole V. Nazora Topusko – ponovljeni postupak 
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- Stručni nadzor – projekti energetske obnove sedam osnovnih škola (7 grupa) 
- Projektna dokumentacija za Znanstveni, kulturni i obrazovni centar Sisačko – 
moslavačke županije 
- Dogradnja blagovaonice, kuhinje i pomoćnih prostorija u I. OŠ Petrinja u Petrinji 
- Promjena stolarije na zgradi Gimnazije Sisak 
- Usluga razminiranja poljoprivrednog i ostalog zemljišta na području Sisačko-
moslavačke županije; Sunja i Dvor (4 grupe) 
- Usluga razminiranja poljoprivrednog i ostalog zemljišta na području Sisačko-
moslavačke županije; Sisak i Jasenovac (2 grupe) 
- Školski udžbenici i radne bilježnice za potrebe osnovnih škola grada Petrinje 
- Poštanske usluge 
 

Započeti postupci javne nabave koji su u tijeku: 
- Izvedbeni projekt interpretativno sadržajnog opremanja prezentacijski centar 
NATURA SMŽ 
- Izrada projektne dokumentacije i dodatna dokumentacija – Projekt Baština Zrinskih 
budućnost Banovine – ponovljeni postupak (3 grupe)  
- Izrada Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije i  izrada  
Strateške procjene utjecaja Master plana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije na 
okoliš 
- Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na građevinama domova zdravlja u okviru 
projekta Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite (3 grupe) 
- Rekonstrukcija zgrade Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom i 
izgradnja vidikovaca i info točki (3 grupe) 
- Usluga povećanja atraktivnosti i prepoznatljivosti prirodne baštine SMŽ i promotivne 
aktivnosti (2 grupe) 
- Lož ulje za grijanje škola kojima je Sisačko-moslavačka županija osnivač i zgrada 
Sisačko-moslavačka županije 
 

U izvještajnom razdoblju uz navedene postupke nabave provedene su slijedeće 
aktivnosti: 
- Prikupljeni podaci od upravnih tijela, te izrađen Plan nabave Sisačko-moslavačke 
županije za 2019. godinu, 
- Kontinuirano se ažuriraju podatci u Registru ugovora o javnoj nabavi u 2018. koji se 
vodi u Elektroničkom oglasniku javne nabave RH, 
- Započeta uspostava aplikacije Registra ugovora, 
- Pripremljena dokumentacija provedenih postupaka javne nabave za dostavu 
ugovornim stranama po ugovorima o dodjeli bespovratnih sredstava po sljedećim projektima: 
Projekt Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području 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 sedam projekata energetske obnove škola. 
- Priprema evidencija rada i ostale potrebne dokumentacije po gore spomenutim 
projektima za potrebe podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava 
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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: 
 
-  potpisan Ugovor o darovanju bivše vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku kojim 
Ministarstvo državne imovine daruje nekretninu Sisačko-moslavačkoj županiji, u svrhu 
osnivanja visokoobrazovne ustanove; rješenjem Općinskog suda u Sisku, Zemljišnoknjižnog 
odjela dopuštena uknjižba prava vlasništva u korist Sisačko-moslavačke županije sa 
zabilježbom zabrane otuđenja i opterećenja nekretnine bez suglasnosti Ministarstva državne 
imovine,  
 
-  Župan je donio Odluku o kupnji nekretnine na k.č.br. 718/2, 722, 723/1 i 723/3, k.o. 
Novi Sisak, a u svrhu osiguranja uvjeta za provođenje aktivnosti radi osnivanja visoko 
obrazovne ustanove, ukupne površine 5168 m2. Kupoprodajna cijena iznosi  20.000 EUR 
(protuvrijednost u HRK po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja),      
     
-  izvršena primopredaja nekretnine u Petrinji, Turkulinova 9 koju je Ministarstvo 
državne imovine dalo  na korištenje nekretnnine Sisačko-moslavačkoj županiji, a u svrhu 
provedbe projekta „Community {R}evolution“, s ciljem razvoja socijalne infrastrukture i 
promicanja socijalnog poduzetništva, volonterstva, borbe protiv siromaštva te drugih mjera 
usmjerenih na povećanje razine stručnosti i zapošljavanja nezaposlenih osoba. Nositelj 
projekta je Udruga IKS iz Petrinje  s kojom će Sisačko-moslavačka županija potpisati 
Sporazum o korištenju prostora, 
 
 -  nakon provedene rekonstrukcije kupljenog prostora u Petrinji, Matije Gupca 31 
ishođena Uporabna dozvola te u zemljišnim knjigama izvršena zabilježba postojanja iste; 
potpisan Ugovor o korištenju nekretnine kojim Sisačko-moslavačka županija daje nekretninu 
na korištenje Interpretacijskom centru baštine Banovine; Župan je donio Odluku kojom daje 
suglasnost Interpretacijskom centru baštine Banovine za ustupanje na korištenje dijela 
nekretnine za potrebe rada Glazbene škole Sisak, 
-  podnijet zahtjev prema Ministarstvu državne imovine kojima se traži darovanje bivše 
zgrade Varteksa u Sisku, te je u postupku prikupljanje dokumentacije za podnošenje zahtjeva 
za darovanje nekretnine (parkiralište) iza zgrade u Rimskoj ulici u Sisku,    
-  pokrenut postupak sa prijedlozima za osiguranje dokaza o vrijednosti i stanju 
nekretnina za zahvat u prostoru vezano za projekt navodnjavanja Velike Ludine u dijelu 
postupka izvlaštenja i otkupa nekretnina od sadašnjih vlasnika,   
 
- na temelju prikupljenih podataka i izrade Registra nekretnina koje su u vlasništvu 
ustanova kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija ili ih ustanove koriste ili na bilo koji 
drugi način njima upravljaju, sukladno članku 70. Zakona o upravljanju državnom imovinom 
i Odluci  Ministarstva državne imovine koordinirani su i pokrenuti postupci za izdavanje 
isprava podobnih za upis prava vlasništva jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave i ustanova za nekretnine koje su u zemljišnim knjigama upisane kao vlasništvo 
Republike Hrvatske a koje su se na dan 1.1.2017. godine koristile za potrebe obrazovnih i 
zdravstvenih ustanova i druge zakonom utvrđene svrhe,  
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- ishođena Uporabna dozvola te u zemljišnim knjigama upisana zabilježba postojanja 
iste za zgradu u Sisku, Tomislavova 5; pokrenut postupak prikupljanja potrebne 
dokumentacije za prijavu na javni poziv za energetsku obnovu i druge javne pozive za obnovu 
navedene nekretnine,  
 
- na temelju Sporazuma upućeni zahtjevi za refundaciju režijskih troškova za drugih šest 
mjeseci 2018. godine prema Ministarstvu hrvatskih branitelja RH za prostor u Tomislavovoj 
ulici u Sisku; sredstva uredno uplaćivana  na račun Sisačko-moslavačke županije, 
 
-   stalni kontakti sa djelatnicima Ministarstvo državne imovine vezano za podnijete 
zahtjeve, 
 
-  stalni kontakti sa djelatnicama ustanova kojima je Sisačko-moslavačka županija 
osnivač i pružanje stručne pomoći u rješavanju imovinsko-pravnih odnosa, 
 
-  priprema sjednica Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje nekretninama u 
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, 
 
-  ostali tekući poslovi vezani za imovinsko-pravne odnose.  
        
 
GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ  

 
Tijekom izvještajnog razdoblja Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je 

na 9. sjednici održanoj 3. listopada 2018. godine donijela Odluku o izmjenama i dopunama 
Odluke o ustrojstvu i djelokrugu rada upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije („Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj 29/18) koja je stupila na snagu dana 9. listopada 
2018 godine. 

Spomenutom Odlukom su ukinuti Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i 
fondove Europske unije i Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo i 
ustrojen je novi upravni odjel pod nazivom Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
ruralni razvoj  s novim djelokrugom obavljanja upravnih i stručnih poslova iz područja 
gospodarstva (obrt, malo i srednje poduzetništvo), energetike, komunalnog gospodarstva, 
prometa, turizma, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i vodnog gospodarstva. 

Osnovna zadaća ovog Upravnog odjela je operativna provedba poticajnih mjera 
usmjerenih na stvaranje što povoljnijeg okruženja za razvoj obrtništva, malog i srednjeg 
poduzetništva i turizma, poljoprivrede, šumarstva i lovstva na ovom području, razvoj 
investicijskog okruženja i poticanje međunarodne suradnje, razvoj vodnog gospodarstva, 
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, poljoprivreda) kako bi se pokrenuo ponovni gospodarski rast 
cjelokupnog županijskog gospodarstva s posebnim naglaskom na smanjenje velikog broja 
nezaposlenih osoba, 
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- izrada i provedba razvojnih projekata i sudjelovanje u natječajima za dodjelu sredstava iz  
fondova Europske unije, te ostalih međunarodnih izvora financiranja, 
- ruralni razvoj, 
- ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu, 
- ulaganja u razvoj vodnog gospodarstva, 
- ušteda energije i smanjenje emisije štetnih plinova u atmosferu, 
- povećanje broja korisnika  energije iz obnovljivih izvora,  
- podizanje svijesti o zaštiti okoliša. 

Također u ovom Upravnom odjelu se obavljaju upravni poslovi rješavanje u prvom 
stupnju u upravnom postupku iz područja linijskog i posebnog linijskog prijevoza putnika u 
javnom cestovnom prijevozu, provođenje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama 
izjavljenim na upravne akte jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog 
gospodarstva, upravni sporovi pred Upravnim sudom RH i ostali poslovi vezani za vođenje 
upravnih postupaka iz područja komunalnog gospodarstva. 

Tijekom izvještajnog razdoblja realizacijom poticajnih mjera iz Operativnog plana 
poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2018. godine 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 28/17) Sisačko-moslavačka županija je 
provodila aktivnosti utvrđene važećom Županijskom razvojnom strategijom Sisačko-
moslavačke županije 2017.-2020. u ostvarenju glavnih strateških ciljeva: 

-  C1.  gospodarski rast i zapošljavanje i  

-  C3.  razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života   

U nastavku slijedi tijek provedbe aktivnosti iz prethodno spomenutog Operativnog 
plana, odnosno provedba Programa i svih drugih akata Sisačko-moslavačke županije u skladu 
s Proračunom Sisačko-moslavačke županije za 2018. godine kao i  pregled obavljanja ostalih 
poslova iz nadležnosti Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u 
izvještajnom razdoblju od 1.7.2018-31.12.2018. godine: 

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 ulaganja u poslovne objekte i opremu,  stvaranje 

novih proizvodnih  obrta i  mikro trgovačkih društava te opstojnost postojećih koji djeluju na 
području Sisačko-moslavačke županije. 

Temeljem provedenog Javnog poziva za provedbu projekta „Kapitalne pomoći za 
nove investicije u proizvodnji“ u 2018. godini župan je donio Odluku kojom je 16 obrta i 
mikro trgovačkih društava ostvarilo pravo na bespovratnu potporu u ukupnom iznosu od 
199.059,36 kuna.  

Slijedom navedene Odluke bespovratna financijska sredstva su isplaćena iz Proračuna 
Sisačko-moslavačke županije u ovom izvještajnom razdoblju. 
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Aktivnost A00002 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 

1. Subvencije kamata na poduzetničke kredite 

Sisačko-moslavačka županija je nositelj Projekta „Poduzetnički krediti – 2018“ čijom 
provedbom je omogućeno  učinkovitije poslovanje poduzetnika, očuvanje radnih mjesta te 
otvaranje novih radnih mjesta, kao i 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  
realizirano je  10  zahtjeva za poduzetnički kredit sa subvencioniranom kamatom u iznosu od 
10.554.085,43 kn čime je planirano novo zapošljavanje 16 radnika.    

U Izmjenama i dopunama Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu je 
za subvenciju kamata na poduzetničke kredite  planirano  ukupno  2.353.000,000 kn.  
Navedeni iznos se  odnosi  na sve obveze iz realiziranih kreditnih linija kreditiranja 
poduzetnika tijekom prethodnih godina te za subvenciju kamata na prethodno spomenuti 
realizirani kreditni fond  kreditne linije Poduzetnički krediti – 2018, a u izvještajnom 
razdoblju   je utrošeno 2.352.878,22 kn (99,90%). 

2. Subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima – 2018. 
 
Cilj  projekta je doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji baštine posebne 

zanatske vještine i umijeće oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture, umjetničkih obrta koji 
se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti, a koji imaju sjedište  na 
području Sisačko-moslavačke županije. 

Temeljem provedenog Javnog poziva za provedbu projekta „Tradicijski i umjetnički 
obrti – 2018“  župan  je donio Odluku o utvrđivanju liste obrtnika sa iznosima dodijeljenih 
subvencija za ukupno 23 obrtnika u ukupnom iznosu 216.933,00 kn.  

Slijedom navedene Odluke obrtnicima su u izvještajnom razdoblju isplaćena 
bespovratna financijska sredstva iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu.   

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.   

Temeljem provedenog Javnog poziva za provedbu projekta „Poticanje razvoja i 
komercijalizacije inovacija u Sisačko-moslavačkoj županiji“ župan je donio Odluku kojom su 
pravo na bespovratnu potporu ostvarila dva trgovačka društva za razvoj svojih inovacija u 
ukupnom iznosu od 80.000,00 kn.  
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Slijedom navedene Odluke korisnicima su u izvještajnom razdoblju   isplaćena 
bespovratna financijska sredstva iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu.   

Aktivnost A00004 Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva   

1. Sufinanciranje obrazovanja za potrebe obrtništva 
 
Od ukupno planiranih sredstva u iznosu od 100.000,00 kn  u Izmjenama i dopunama 

Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu za dodjelu bespovratnih sredstava 
temeljem Sporazuma o sufinanciranju promocije, organiziranja i sudjelovanja u obrazovanju 
za majstorske ispite i stručnu osposobljenost za potrebe obrtništva i poduzetništva u Sisačko-
moslavačkoj županiji koji je sklopljen između OK SMŽ i Županije  u ovom  izvještajnom 
razdoblju realizirano je 50.000,00 kn.  

Aktivnost A00005 Razvoj poduzetničke infrastrukture 

1. Sufinanciranje projekta PISMO Novska 
 
Nositelj projekta  „Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-

moslavačkoj županiji osnivanjem Poduzetničkog inkubatora PISMO – Novska“ je Razvojna 
agencija SIMORA, a Sisačko-moslavačka županija i Razvojna agencija Zagreb – TPZ 
d.o.o.su projektni partneri. 

Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Razvoj poslovne 
infrastrukture“ (ref. Broj: KK.03.1.2.01), financiranog sredstvima Europskog fonda za 
regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-
2020.“(OPKK). 

Vrijednost projekta. 19.945.333, 33 kn  

Poduzetnička infrastruktura koja će u 26 funkcionalno-prostornih jedinica sadržavati 
svu potrebnu opremu poput CNC stroja, 3D printera, glazbenog i filmskog studija te uz sav 
potreban software omogućit će povećanje poduzetničke aktivnosti. Poduzetnički inkubator 
utjecat će na stvaranje kvalitetnog poduzetničkog okruženja stvarajući prostor, pružajući 
usluge i mogućnost korištenja opreme kako bi poduzetnicima bilo lakše i dostupnije raditi na 
razvoju svog poslovanja. Razvojem poslovanja i stvaranjem novih proizvoda i usluga stvorit 
će se uvjeti za otvaranje novih radnih mjesta, što u SMŽ, kao županiji s velikom stopom 
nezaposlenosti, predstavlja potrebu i nužnost.  

U izvještajnom razdoblju su provedene slijedeće aktivnosti: 

- promotivne aktivnosti promidžbe i vidljivosti projekta (kreativno i idejno rješenje 
društvenih mreža, upravljanje digitalnom kampanjom, održavanje internet stranice, 
emitiranje radio emisija) 

Od ukupno planiranih 422.200,00 kuna u izvještajnom razdoblju je utrošeno 320.115,00 kn 
(75,82%) za provedbu prethodno spomenutih aktivnosti. 

2. Regionalna razvojna agencija, razvojni projekti 
 
Od ukupno 3.504.000,00 kn (100,00%)   dodijeljenih Razvojnoj agenciji SI-MO-RA 

d.o.o.  u ovom izvještajnom razdoblju je utrošeno 1.566.000,00 kn (44,60%),   a tim su se 
sredstvima financirale i aktivnosti iz Programa  Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o. kao što 
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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, te izradu i 
provedbu EU projekata 

3. Javna ustanova Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije 
 
Sisačko-moslavačka županija je osnivač Ustanove. 

Djelatnost Ustanove su aktivnosti vezane uz koordinaciju i poticanje regionalnog 
razvoja, ruralnog razvoja, pripremu i provedbu projekata sufinanciranih sredstvima EU 
fondova te privlačenju potencijalnih ulagača. 

U izvještajnom razdoblju je za poticanje razvoja u Županiji, pripremu i provedbu 
projekta odnosno za rad ustanove u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu 
realizirano od planiranih 1.785.107,50 realizirano 1.366.124,52 kn (76,53%). 

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 Plan energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 
2018. g. s ciljem jačanja svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih 
goriva i električne energije u zgradama u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova i u kućanstvima 
na području SMŽ. 

Temeljem navedenog Plana energetske učinkovitosti  u izvještajnom razdoblju  
provodile su se   mjere za poboljšanje sustavnog  gospodarenja energijom u objektima koji su 
u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i ustanovama čiji je Sisačko-moslavačka županija 
vlasnik ili osnivač.   

Obavljani su svi  redovni poslovi vezani uz energetsku učinkovitost i obnovljive 
izvore energije kao što su vođenja evidencija SMIW (Izrada Izvješća o provedbi Plana 
energetske učinkovitosti SMŽ u 2018.g temeljem unesenih podataka u SMiV, prikupljenih od 
svih ustanova SMŽ, dostava godišnjih planova EnU CEI-Centar za praćenje poslovanja 
energetskog sektora i investicija), ISGE (Izrada i dostava godišnjih izvješća APN-u o 
potrošnji energenata i vode za sve ustanove SMŽ). 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). 

 Aktivnost A100001 Obnovljivi izvori energije 

U izvještajnom razdoblju provođene su obveze iz Ugovora po projektima: 

1. PROJEKT „KORIŠTENJE OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U KUĆANSTVIMA 
SMŽ“ 2014 ( Analiza i obrada izvješća prikupljenih od krajnjih korisnika i slanje Obrasca 
Izvješća energetske obnove obiteljskih kuća FZOEU do 2020.g).  
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2. PROJEKT „KORIŠTENJE OIE – 2015- ZAMJENA POSTOJEĆE KOTLOVNICE NA 
ELLU SA KOTLOVNICOM NA PELETE“ u zgradi Sisak, Rimska 28 (Izrada dostava 
FZOEU izvješća o ostvarenim učincima projekta do 2020.g) 

3. PROJEKT „UGRADNJA FOTONAPONSKIH MODULA NA KROVNE POVRŠINE 
OBJEKATA U VLASNIŠTVU SMŽ I NJENIH USTANOVA“ 2015 (Praćenje tijeka 
Projekta prema odredbama Ugovora, Koordinacija između zakupodavca i zakupnika, traženje 
podataka o proizvedenoj električnoj energiji za svaku instaliranu elektranu, traženje računa od 
zakupnika krovnih površina o ostvarenim prihodu za isporučenu energiju za 6 solarnih 
elektrana, zaprimanje računa zakupnika o ostvarenom prihodu, obrada i ispostava računa).   

Aktivnost A00002 Poboljšanje energetske učinkovitosti 

U izvještajnom razdoblju provođene su aktivnosti iz Ugovora po projektima: 

1. PROJEKT „POVEĆANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI OBITELJSKIH KUĆA U 
SMŽ“ 2014 ( Analiza i obrada izvješća prikupljenih od krajnjih korisnika i slanje Obrasca 
Izvješća energetske obnove obiteljskih kuća FZOEU do 2020.g). 2.PROJEKT 
„ADAPTACIJA POSLOVNE  ZGRADE-IZVEDBA VANJSKE TERMO 
IZOLACIJSKE OPNE GRAĐEVINE – PROHODNE TERASE I STOLARIJE NA 
ZGRADI U SISKU, RIMSKA 28“ (Izrada dostava FZOEU izvješća o ostvarenim 
učincima projekta do 2020.g) 

 
2. IZRADA DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA PRIJAVU POZIV NA DOSTAVU 

PROJEKTNIH PRIJEDLOGA:“ ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OIE U 
ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA“ KK.04.2.1.04 ENERGETSKE OBNOVE 
ZGRADA NA ADRESI RIMSKA 28 

 

FZOEU je 10.8.2018.g dostavio Obavijesti o rezultatima FAZE 2 postupka dodjele 
bespovratnih sredstava. Nakon odobrenja alokacije SMŽ je 29.8 2018.g dostavila:“ Izjava 
prijavitelja o odricanju od prava na prigovor“. MGIPO je 14.9.2018.g dostavilo Odluku o 
financiranju Energetske obnove zgrade na adresi Rimska 28. u Sisku. 

FZOEU je 27.9.2018.g dostavilo Ugovor na potpis, Ugovor je potpisan 11.10.2018.g. 

Zahtjev za pripremu i početak postupka javne nabave dana 12.11.2018. godine poslan 
UO za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu. 

3. IZRADA DOKUMENTACIJE POTREBNE ZA PRIJAVU POZIV NA DOSTAVU 
PROJEKTNIH PRIJEDLOGA:“ ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OIE U 
ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA“ KK.04.2.1.04 ENERGETSKE OBNOVE  
ZGRADA   NA ADRESI KRALJA TOMISLAVA 5. SISAK 
 
UO za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj je pokrenuo ishođenja potrebne 

dokumentacije za prijavu na Poziv:“ ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE OIE U 
ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA“ KK.04.2.1.04. Podneseni su zahtjevi Državnoj 
geodetskoj upravi za izdavanje: Identifikacije čestice, uvjerenja o vremenu evidentiranja 
građevine izgrađene do 15.veljače 1968.g i kopije katastarskog plana. Podnesen je zahtjev 
Gradu Sisku za izdavanje Uporabne dozvole za građevine izgrađene do 15.veljače 1968.g. Ista 
je ishođena 30.11.2018.g.Podnesen je zahtjev 21.11.2018.g Ministarstvu kulture, Upravi za 
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zaštitu kulturne baštine Konzervatorskog odjela u Sisku za izdavanjem :“Odobrenja, 
suglasnosti i posebnih uvjeta građenja“. Proveden je postupak jednostavne nabave za predmet 
nabave- Izrada Glavnog projekta Energetske obnove zgrade Sisačko-moslavačke županije 
Sisak, Kralja Tomislava 5, Evidencijski broj nabave 108/18JDN odabrana tvrtka - Dot 
konzalting d.o.o., S. i A. Radića 22, 44000 Sisak. 

4.    GODIŠNJI PLAN ENERGETSKE UČINKOVITOSTI SMŽ ZA 2019.GODINU  

UO za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj je 27.12 2018.g uputio dopis 
Ustanovama/Trgovačkim društvima SMŽ da dostave podatke o planiranim projektima 
energetske učinkovitosti koje će te provoditi 2019. godine na  zgradama u okviru  ustanova, a 
koji moraju biti usklađeni sa Akcijskim planom Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 
2017-2019. godine,  te Energetskim elaboratom i Energetskim certifikatom za predmetnu 
zgradu. 

 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 2018.g. planirana su sredstva  za slijedeće aktivnosti: 

Aktivnost A00001 Poticanje razvoja turističke ponude 

1. Poticanje prerade i plasmana lokalnih proizvoda - Kupujmo lokalno 
Od ukupno 600.000,00 kn bespovratnih sredstava  u izvještajnom razdoblju je  

isplaćeno 50.000,00 kn (8,3%)   temeljem potpisanog ugovora   za  provedbu Projekta 
„Kupujmo lokalno – Pun ceker“, Zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije – 
zadruga za proizvodnju, trgovinu i usluge, Don Ante Lizatovića 2, Donji Kukuruzari. 

Cilj provedbe ovog projekta je obavljanje usluga od općeg gospodarskog interesa, 
odnosno poticanje okupljanja OPG-ova, vinara, pčelara te proizvođača poljoprivrednih i 
ostalih nepoljoprivrednih proizvoda sa područja Sisačko-moslavačke županije radi lakše 
komunikacije, rješavanja administrativnih poslova te radi lakšeg ostvarivanja zajedničkog 
cilja -  promicanje lokalne proizvodnje i potrošnje te ukazivanje cjelokupnoj zajednici na 
potrebu jačanja tržišta lokalnih proizvoda, a kao dio turističke ponude Sisačko-moslavačke 
županije. 

Na kraju 2018. godine ova zadruga je okupila ukupno 81 dobavljača koji svoje 
proizvode plasiraju kroz tri svoje prodavaonice u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

 
2. Subvencioniranje projekta Organiziranje dolaska turista na područje SMŽ 

Temeljem sklopljenog Ugovora i Aneksa Ugovoru o nepovratnoj financijskoj potpori 
za provedbu Projekta „Organizirani dolazak turista na područje Sisačko-moslavačke županije“ 
iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije je isplaćeno 305.000,00 kn tijekom izvještajnog 
razdoblja  od planiranih 410.000 kn (74,30%) Destinacijskom menadžmentu Zrin d.o.o. za 
troškove poslovanja i ostale troškove u promatranom izvještajnom razdoblju. 
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Aktivnost A00002 Poticanje promocije turističke ponude SMŽ 

1. Sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice Sisačko-moslavačke 
županije u 2018. godini 
U izvještajnom razdoblju je od ukupno planiranih 1.965.500,00 kn isplaćeno 

491.375,03 kn  (25,00%) za realizaciju planiranih aktivnosti Programa rada TZ SMŽ. 

Aktivnost A00003 Poticanje selektivnih oblika turizma 

Cilj provedbe Projekta „Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj 
županiji“ u 2018. godini je povećanje razine konkurentnosti smještajnih jedinica u Sisačko-
moslavačkoj županiji čime će se doprinijeti porastu broja dolazaka turista i noćenja te 
sveukupnom razvoju turizma kao dohodovne gospodarske grane temeljene na održivom 
razvoju. 

U drugoj polovici 2018. godine objavljen je Javni poziv po Projektu „Unapređenje 
turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji“ u 2018. godini. Temeljem provedenog 
Javnog poziva župan je donio Odluku  o dodjeli 16  bespovratnih potpora u ukupnom iznosu 
od 400.000,00 kn.  
 

1. Projekt Razvoj cikloturizma na području Sisačko-moslavačke županije  u 
2018.godni  

  
Cilj provedbe Mjere 5.3. – poticanje razvoja selektivnog oblika turizma - iz Razvojne 

strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. je doprinijeti gospodarskom rastu kroz 
razvoj selektivnih oblika turizma, podizanje konkurentnosti turizma uz poticanje razvoja 
cikloturizma kao motiva dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke županije.   

Posebni ciljevi koji se žele postići provedbom Projekta, a koji su u skladu s 
Strategijom razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije 2014-2020 („Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije“, broj 4/14), Operativnim planom poticanja malog gospodarstva 
i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2018. godine („Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije“, broj 28/17) i Operativnim planom razvoja cikloturizma na području 
Sisačko-moslavačke županije 2017-2020 („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, 
broj 18/17) su: 
• unapređenje turističke kvalitete i sadržaja turističkog proizvoda u Sisačko-moslavačkoj 
županiji; 
• razvoj turističke infrastrukture u Sisačko-moslavačkoj županiji povezivanjem postojećih 
biciklističkih ruta i postavljanjem odgovarajuće jedinstvene signalizacije; 
• povećanje ponude u vidu novih turističkih usluga i proizvode za cikloturiste; 
• razvoj pratećih sadržaja na pravcima biciklističkih ruta. 
 

Na temelju provedenog Javnog poziva bespovratna sredstva po ovom projektu 
ostvarilo je 6 korisnika u ukupnom iznosu od 90.000,00 kn. 
 

Aktivnost A00007 Program Ministarstva turizma – Razvoj cikloturizma u 2018. 
godini.  

 
Projekti u okviru ovog Programa vezani su uz aktivnost unapređenja turističke ponude 

kontinentalnog turizma ( izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja 
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cikloturističkih ruta, izrada/postavljanje signalizacije/info ploča duž tih ruta, 
uređenje/opremanje cikloturističkih ruta i servisnih stanica za popravak bicikala, izrada 
karata, izrada ili dorada web stranice na razini županije, izrada ili dorada županijske mobilne 
aplikacije, izrada standarda za 'bed&bike' smještajne objekte, postavljanje brojača 
biciklističkog kretanja/prometa na graničnim prijelazima itd).  

 
Projekt „Razvoj cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. godini“  
Sisačko-moslavačka županija je provela  projekt „Razvoj cikloturizma u Sisačko-

moslavačkoj županiji  u 2018. godini“ u okviru Javnog poziva programa razvoja cikloturizma 
na kontinentu financiran sredstvima Ministarstva turizma. 
Vrijednost projekta: 499,999.04 kn 
Vrijednost odobrenog projekta 389.945,29 kn  
Sisačko-moslavačka županija je opravdala ukupni iznos od 321.250,00 kn 
Sufinanciranje Ministarstva turizma  231.300,00 kn 
Sufinanciranje Sisačko-moslavačke županije   89.950,00 kn 

Provedene aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju  po ovom 
Projektu su: 
- Izrada prometnih elaborata u svrhu trasiranja i označavanja cikloturističkih ruta Glina-
Topusko, Petrinja-Žažina na području Sisačko-moslavačke županije, 
- Postavljena biciklistička signalizacija  Novska – Novska Jug s dodatnima znakovima u 
Sisačko-moslavačkoj županiji, 
- Grafička priprema, dizajn i tisak  2500 kom cikloturističkih karti s lokacijama i turističkima 
sadržajima uključujući nove rute Glina Topusko, Petrinja Žažina, 
- Postavljene servisne stanice za bicikle  u Popovači, ulica Krmelovec, kućni broj 202, 
Popovaća, 
- Dorada web stranice Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije s novim rutama 
Glina- Topusko, Petrinja-Žažina, 
- Razvoj digitalna marketinška aplikacija koja je uključila snimanje 360 virtual videa tri 
cikloturističke rute Sisačko-moslavačke županije 01,02,03 te dodatnu cikloturističku rutu  
Novska – Novska Jug te izradu 20 komada digitalnih viralnih naočala. 
 

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 prijedloge razvojnih projekata, usklađenih sa nacionalnim razvojnim ciljevima i 
smjernicama kohezijske politike EU. 

- jačanje međuregionalne i prekogranične suradnje temeljene na zajedničkoj suradnji Županije 
i JLS u pripremi i provedbi razvojnih projekata. 

Aktivnost A00001 Županijski savjet za europske integracije 

Ciljevi provedbe ove aktivnosti su: podizanje opće razine svijesti, informiranosti i 
znanja o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i euro integracijskim 
procesima, poticanje razvoja procesa europskih integracija u svrhu jačanja njegove uloge i 
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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 MRRFU i prisustvovanje 
stručnim seminarima u inozemstvu, informiranje o europskim integracijama na županijskoj 
razini (distribucija publikacija i promotivnih materijala MRRFU i Delegacije/Predstavništva 
EU u RH, info točke, predavanja, radio i TV emisije, tisak informativnih letaka, postera i sl.), 
organizacija i obilježavanje Europskog tjedna, Dana Europe na području Sisačko-moslavačke 
županije. 

Tijekom izvještajnog razdoblja 2018. godine nastavljene su aktivnosti jačanja 
institucionalnih sposobnosti,  nastavljen je i proces  informiranja o europskim integracijama 
na županijskoj razini. 
 

Aktivnost A00002 Međunarodna suradnja 

Osnovna zadaća u provedbi ove aktivnosti je priprema i provedba projekata 
financiranih sredstvima EU programa i drugih izvora financiranja. 

Tijekom izvještajnog razdoblja postupano je po slijedećim projektima: 

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 KarlovyWary, Češka, 
Komora za gospodarstvo, industriju, obrt i poljoprivredu, Padova, Italija,  Poslovni centar 
Kranj, Slovenija, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska, Poljski centar za gospodarski 
razvoj, Poljska, Centar za razvoj, Belgija. Opći cilj projekta je implementacija postojećih 
promotivnih strategija u području očuvanja industrijske baštine, uključivanjem i suradnjom 
ključnih dionika: obrazovnih, gospodarskih institucija, institucija zaštite baštine radi poticanja 
obnove starih industrijskih područja, inkubatora i socio-kulturnih centara, te povećanja 
atraktivnosti gradskih centara i informiranja javnosti o potencijalima industrijske baštine 
regija.  

 Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju: 

- Izrada regionalne strategije industrijske baštine Sisačko-moslavačke županije, 
- Održano kulturno događanje Sisak-Metal fest i izložba o fotografijama  industrijske baštine 
u starim tehnikama,  
- Priprema postupka jednostavne nabave za izradu  karte o industrijskoj baštini Sisačko-
moslavačke županije te priprema postupka jednostavne nabave za izradu  aplikacije za info 
stupove o industrijskoj baštini Sisačko-moslavačke županije. 
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U tijeku je priprema natječajne dokumentacije za izradu sljedećih akcijskih planova o 
industrijskoj baštini: Kulturne mjere za poticanje regionalnog identiteta Sisačko - moslavačke 
županije“, „Kulturne inicijative industrijskog tržišta rada Sisačko-moslavačke županije“ te 
“Kulturne mjere za promociju kreativnosti i začetništva industrijske baštine Sisačko-
moslavačke županije. 

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:  

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. 

Promidžba i vidljivost 

PM Upravljanje projektom i administracija 

Projekt predviđa gradnju Centra za posjetitelje u mjestu Osekovo s 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 što je i realizirano u promatranom 
izvještajnom razdoblju. Ukupan trošak po potpisanom Ugovoru za ove dvije edukacije je 
iznosio. 23.150,00 kn, a ostvarena su bespovratna sredstva u iznosu od 18.842,36 kn.   

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 kao nositelj projekta odobren je projekt  „Održivi 
regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog 
centra Natura SMŽ” u okviru OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, investicijskog 
prioriteta 6c „Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog 
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cilja 6c2 „Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima 
prirodne baštine“.Ciljevi projekta su izgradnja kvalitetnih, inovativnih sadržaja koji bi 
omogućili kvalitetnu prezentaciju prirodne baštine Sisačko-moslavačke županije, te izgradnja 
posjetiteljske infrastrukture na područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima.  

Ukupna vrijednost projekta 17.047.297, 27 kn, ukupan proračun SMŽ je 14.490.202, 
67 kn.  

Prezentacijski centar NATURA SMŽ, kojeg čini edukativno prezentacijska zgrada, 
višenamjenska zgrada i edukativni park, novi je sadržaj koji za cilj ima predstaviti prirodnu 
baštinu Sisačko-moslavačke županije kroz edukativne i promotivne sadržaje široj javnosti, 
uključivanjem inovativnih modela učenja i prezentiranja i uključivanja prirode u turističku 
ponudu kontinentalna Hrvatske. 

Uz prezentacijski centar koji predstavlja polazište informacija i znanja o prirodnoj 
baštini, izgradit će se još 3 vidikovca i 4 informacijske točke na području Sisačko - 
moslavačke županije s ciljem promoviranja i povećanja atraktivnosti pojedinih područja 
prirodne baštine koji se nalaze na području ekološke mreže Natura 2000 i na području 
zaštićenih dijelova prirode. 

Izrađen je Izvedbeni projekt edukacijsko prezentacijski centar Natura SMŽ. 
Projekt „Promicanje održivog razvoja prirodne baštine“ (ref. Broj: KK.06.1.2.02), 

financiranog sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj (EFRR), Operativnog 
programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“(OPKK), je dana 11. srpnja 2018. godine 
Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije odobren za financiranje. 
Dana 16. srpnja 2018. godine potpisan je Ugovor o financiranju projekta. 

Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju 

- Izrađen početni plan nabave u okviru projekta “Održivi regionalni razvoj uključivanjem   
prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ” 
KK.06.1.2.02.0002. 

- Izrađen zahtjev za nadoknadom sredstava br. 1 u okviru projekta “Održivi regionalni razvoj 
uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA 
SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 

- Ispravak zahtjeva za nadoknadom sredstava br .1 

- Priprema obavijesti o izmjeni manjeg značaja br.1 i 2  

- Sastanak stručnog povjerenstva za javnu nabavu usluge izrade izvedbenog projekta 
interpretativno sadržajnog opremanja prezentacijskog centra NATURA SMŽ, radova 
rekonstrukcije zgrade Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom i izgradnja 
vidikovaca i info točki, usluge povećanja atraktivnosti i prepoznatljivosti prirodne baštine 
SMŽ i promotivne aktivnosti projekta 

- Održan 1. Sastanak projektnih partnera okviru projekta „Održivi regionalni razvoj 
uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA 
SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 

- Postupak javne nabave za uslugu  izrade izvedbenog projekta interpretativno sadržajnog 
opremanja prezentacijskog centra NATURA SMŽ, radova rekonstrukcije zgrade 
Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom i izgradnja vidikovaca i info točki, 
usluge povećanja atraktivnosti i prepoznatljivosti prirodne baštine SMŽ i promotivne 
aktivnosti projekta 
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- Ispravak zahtjeva za nadoknadom sredstava br .1 u okviru projekta “Održivi regionalni 
razvoj uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra 
NATURA SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 

- Sastanak stručnog povjerenstva za javnu nabavu usluge izrade izvedbenog projekta 
interpretativno sadržajnog opremanja prezentacijskog centra NATURA SMŽ, radova 
rekonstrukcije zgrade Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom i izgradnja 
vidikovaca i info točki, usluge povećanja atraktivnosti i prepoznatljivosti prirodne baštine 
SMŽ i promotivne aktivnosti projekta 

- Postupak javne nabave za uslugu  izrade izvedbenog projekta interpretativno sadržajnog 
opremanja prezentacijskog centra NATURA SMŽ projekt “Održivi regionalni razvoj 
uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA 
SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 

- Postupak prethodnog savjetovanja sa zainteresiranim gospodarskim subjektima prije 
pokretanja otvorenog postupka javne nabave male vrijednosti za rekonstrukcije zgrade 
Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom i izgradnja vidikovaca i info točki 
projekt “Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-
prezentacijskog centra NATURA SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 

- Izvješće o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim  subjektima u 
otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za rekonstrukcije zgrade Prezentacijskog 
centra Natura SMŽ s edukativnim parkom i izgradnja vidikovaca i info točki projekt “Održivi 
regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog 
centra NATURA SMŽ” KK.06.1.2.02.0002. 

- Dokumentacija o nabavi za uslugu  radova rekonstrukcije zgrade Prezentacijskog centra 
Natura SMŽ s edukativnim parkom i izgradnja vidikovaca i info točki projekt “Održivi 
regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog 
centra NATURA SMŽ” KK.06.1.2.02.0002. na ex ante evaluaciju te izvješće o prethodnom 
savjetovanju 

- Postupak javne nabave za uslugu  radova rekonstrukcije zgrade Prezentacijskog centra 
Natura SMŽ s edukativnim parkom i izgradnja vidikovaca i info točki projekt “Održivi 
regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog 
centra NATURA SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 

- Postupak javne nabave za uslugu  povećanja atraktivnosti i prepoznatljivosti prirodne 
baštine SMŽ i promotivne aktivnosti projekta projekt “Održivi regionalni razvoj 
uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA 
SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 

Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017. - 2020. 

Cilj  provedbe Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017. -
2020.   je doprinijeti održivom razvoju Sisačko-moslavačke županije  kroz osiguranje 
operativne potpore za učinkovito i koordinirano upravljanje provedbom mjera definiranih 
Županijskom razvojnom strategijom.   

Razvojna agencija SIMORA je svojom funkcijom regionalnog koordinatora zadužena 
za izradu  i provedbu ŽRS, Akcijskog plana, te Komunikacijske strategije. 
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Sisačko-moslavačka županija je, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju i 
Strategije regionalnog razvoja dužna pratiti (monitoring i evaluacija) provedbu Županijske 
razvojne strategije, te unaprijediti institucionalne  kapacitete dionika u SMŽ za projektnu 
organizaciju i provedbu mjera definiranih ŽRS-om.  

Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju su: 

- Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je donijela  Odluku o donošenju 
Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. godine („Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj 23/18) 

- Izrađeno je Izvješće o provedbi postupka Strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske 
razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2017.- 2020.  
 

Bilateralna i multilateralna suradnja 

Cilj je ojačati politički i gospodarski položaj Sisačko-moslavačke županije i zajedno s 
drugim regijama Europe poduprijeti stvaranje raznih mreža i drugih oblika suradnje, zastupati 
Sisačko-moslavačke županije u institucijama EU značajnim za regionalni razvoj i pronalaziti 
mogućnosti za suradnju s europskim partnerima u projektima koje financira EU te jačati 
ljudske potencijale - aktivnosti su vezane uz članstvo Sisačko-moslavačke županije u 
Skupštini europskih regija i Institutu regija Europe.  

Također je cilj aktivno uključivanje Sisačko-moslavačke županije u rad Skupštine 
europskih regija, odnosno njene odbore i radne skupine koje temama odgovaraju razvojnim 
programima i prioritetima Sisačko-moslavačke županije. 

Za potrebe raznih istraživanja, UO koordinira, prikuplja, obrađuje i dostavlja tražene 
podatke. 

 
Aktivnosti vezane uz razvoj bilateralne i multilateralne suradnje. 

Sisačko-moslavačka županija je tijekom izvještajnog razdoblja 2018. godine nastavila  
suradnju sa Skupštinom europskih regija u pripremi i obradi traženih podataka sukladno 
aktivnostima Skupštine europskih regija. 

Prekogranična suradnja  

Tijekom provedbe aktivnosti programa  prekogranične suradnje razvijana je suradnja s 
institucijama koje dijele zajedničke interese, potrebe i razvojne prioritete sa Sisačko-
moslavačkom županijom. Nadalje, razvijana je suradnja s ciljem osmišljavanja i pripreme 
zajedničkih prekograničnih  projekata  u suradnji  s razvojnim agencijama, gradovima i 
općinama na području Sisačko-moslavačke županije te institucijama koje svojim djelokrugom 
pokrivaju područja od zajedničkog interesa.  
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Projekt „Razvoj lovnog turizma na području Sisačko-moslavačke županije, Bosne – 
Hercegovine i Crne Gore“ za sredstva programa prekogranične suradnje INTERREG 
IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020 “. 

Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju po ovom Projektu 
su: 

- Pripremljen projektni prijedlog  „Razvoj lovnog turizma na području Sisačko-moslavačke 
županije, Bosne – Hercegovine i Crne Gore“ za sredstva programa prekogranične suradnje 
INTERREG IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020“, 
- Zaključak o kandidiranju projekta „Razvoj lovnog turizma na području Sisačko-moslavačke 
županije, Bosne – Hercegovine i Crne Gore“ za sredstva programa prekogranične suradnje 
INTERREG IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020“, 
- Odluka o imenovanju projektnog tima projekta „Razvoj lovnog turizma na području 
Sisačko-moslavačke županije, Bosne – Hercegovine i Crne Gore“ za sredstva programa 
prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. 
– 2020“, 
- Proveden postupak javne nabave za uslugu izrade glavnog projekta preuređenja postojeće 
zgrade Vila Zelengaj, Topusko na Nikolinom brdu,   
- Potpisan ugovor za izradu glavnog projekta preuređenja postojeće zgrade Vila Zelengaj, 
Topusko na Nikolinom brdu, 
- Izrada glavnog projekta preuređenja postojeće zgrade Vila Zelengaj, Topusko na Nikolinom 
brdu. 
 
Projekt „SAVA ROUTE“ za sredstva programa prekogranične suradnje INTERREG 
IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020. 

Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju po ovom Projektu su: 

- Pripremljen projektni prijedlog „SAVA ROUTE“ za sredstva programa prekogranične  
suradnje INTERREG IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020“ 
- Zaključak o kandidiranju projekta „SAVA ROUTE“ za sredstva programa prekogranične 
suradnje INTERREG IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. – 2020“ 
- Odluka o imenovanju projektnog tima projekta „„SAVA ROUTE“ za sredstva programa 
prekogranične suradnje INTERREG IPA Hrvatska - Bosna i Hercegovina – Crna Gora 2014. 
– 2020. 
 
 Program 1005 Prometna i komunalna infrastruktura 

Aktivnost A00001 Sufinanciranje javnog riječnog prometa 

1.  Sufinanciranje javnog prijevoza skelom 
Sufinanciranje javnog riječnog prometa  osigurava opstojnost prometne povezanosti 

obala unutarnjih vodnih putova u naseljenim područjima Sisačko-moslavačke županije gdje 
nije izgrađena prometna infrastruktura (mostovi), uz podizanje razine sigurnosti riječnog 
prometa. Korisnici sredstava pomoći su jedinice lokale samouprave na području Sisačko-
moslavačke županije. Temeljem objavljenog Javnog poziva JLS-ima župan je donio Odluku o 
dodjeli bespovratnih sredstava u ukupnom iznosu od 200.000,00 kn, te su potpisani ugovori sa 
Općinama: Sunja i Martinska Ves.      
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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   od 
ukupno planiranih 295.195,92 kn ostvaren iznos od 165.199,96 kn (40,62%) u mjesečnim 
anuitetima za sufinanciranje prometovanja na nerentabilnim autobusnim linijama Sisak- 
Frkašić- Sisak, Sisak – Sunja – Hrvatska Dubica – Sunja – Sisak i na liniji Sisak – Martinska 
Ves – Sisak.  

Aktivnost A00005 Poticanje prometne mobilnosti 

1. Izrada Master plana prometa 
 
U izvještajnom razdoblju provođene su slijedeće aktivnosti: 

U tijeku je provedba Otvorenog postupka javne nabave usluge velike vrijednosti. 
Predmet nabave: Usluge izrade Masterplana prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije 
- Funkcionalna regija Središnja Hrvatska  i  Strateške procjene utjecaja Masterplana 
prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije na okoliš, Evidencijski broj nabave 1/18 JN. 
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 zaprimilo je dvije žalbe na postupak javne nabave,  te je 
Državnoj komisiji za kontrolu postupka javne nabave dostavilo odgovor na žalbe Futura 21 
d.o.o.  i Trames consultants.Državna komisiji za kontrolu postupka javne nabave dostavila je 
rješenja o odbacivanju žalbi žalitelja. Stručno povjerenstvo za Javnu nabavu je 12.12.2018.g 
sastavilo i dostavilo županu Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda. Župan je 12.12.2018.g 
donosi Odluku o odabiru ponude  Consultants d.o.o, Šipčine 2. 20000 Dubrovnik za cijenu od 
2.285.000,00 kuna bez PDV-a, 2.856,250,00 kuna s PDV-om.  Zajednica  ponuditelja " 
MOBILITA EVOLVA D.O.O i EONERG-Institut za energetiku i zaštitu okoliša".dostavila je 
27.12.2018.g  žalbu na Odluku o odabiru.  

2. IZGRADNJA I OPREMANJE KOMUNALNOG PRISTANIŠTA NA RIJECI 
KUPI U SISKU     

Lučka uprava Sisak je 12.9.2018.g podjela Zahtjev za sredstvima temeljem Ugovora o 
sufinanciranju radova izgradnje komunalnog pristaništa na rijeci kupi u Sisku-I faza 

(Ukupni iznos:500.000,00kn). Nalog za isplatu proslijeđen je UO Za proračun, financije, 
javnu nabavu i imovinu. 

     3.  SAVJET ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA  SMŽ 

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije donijela je Odluku o osnivanju Savjeta za 
sigurnost prometa na cestama Sisačko-moslavačke županije. Župan je 7.rujna 2018. g. donio 
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Odluku o imenovanju Savjeta za sigurnost prometa na cestama SMŽ.  Poslovnik o radu 
Savjeta i Program o radu Savjeta  za sigurnost prometa na cestama SMŽ je u izradi. 

Upravni i stručni poslovi iz djelokruga rada Upravnog odjela 

U izvještajnom razdoblju su se  u ovom Upravnom odjelu obavljani slijedeći upravni i 
stručni poslovi  iz područja komunalnog gospodarstva, legalizacije  i autobusnog linijskog 
prijevoza putnika kako slijedi: 

- vođenje postupka do donošenja rješenja i rješavanje u prvom stupnju u upravnim stvarima 
po zahtjevima prijevoznika sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu iz djelokruga 
županijskog linijskog prijevoza, 
-vođenje postupka do donošenja rješenja i rješavanje u drugom stupnju o žalbama protiv 
pojedinačnih akata općinskih i gradskih upravnih tijela sukladno Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu  iz područja komunalnog gospodarstva, 
- vođenje postupka do donošenja rješenja i rješavanje o žalbama protiv pojedinačnih akta 
općinskih i gradskih upravnih tijela sukladno Zakonu o zadržavanju nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru iz područja legalizacije –naknade za  zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru, 
- vođenje postupka do donošenja rješenja i rješavanje u drugom stupnju o žalbama protiv 
pojedinačnih akata općinskih i gradskih upravnih tijela za izdavanje dozvola za obavljanje 
autotaksi prijevoza, 
- izrada odgovora na tužbe podnositelja u upravnom sporu pred USRH u predmetima iz 
područja komunalnog gospodarstva, 
- izrada i unos podataka u Upisnik izdanih dozvola za županijske  autobusne linije, 
- vođenje Registra posebnih linija za prijevoz putnika, 
- prikupljanje, obrada i dostava podataka o visini komunalne naknade i komunalnog doprinosa 
za Ministarstvo gradnje i prostornog uređenja, 
- neposredno izjavljivanje žalbi stranaka II stupanjskom upravnom tijelu SMŽ, 
- sudjelovanje u radu Povjerenstva za usklađivanje voznih redova po prigovorima 
prijevoznika.                                                                                                                          

Ukupno su zaprimljena i riješena 52  predmeta. 

Program 1001 Razvoj poljoprivrede 

           Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje 

Nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, Županijska skupština Sisačko-
moslavačke županije donijela je Odluku o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na 
području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2016.-2020. godine u 2018. godini 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/18), te  Odluku o raspisivanju 
javnog natječaja za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-
moslavačke županije za razdoblje 2016.-2020. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije“ broj 34/18). Temeljem prethodnih Odluka u razdoblju 21.12.2018-20.02.2019. 
objavljen je Natječaj za dodjelu novčanih potpora. 

Cilj dodjele spomenutih potpora je razvoj poljoprivredne proizvodnje na području 
Sisačko-moslavačke županije. Kroz ovu aktivnost planirano je niz poticajnih mjera kako bi se 
ojačala konkurentnost postojećih poljoprivrednih proizvođača i pomogli u početku rada 
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novim OPG-ima. Glavni cilj je povećanje produktivnosti i stvaranje novih radnih mjesta na 
OPG-ima, usvajanje novih znanja i tehnologija koja se primjenjuje u poljoprivrednoj 
proizvodnji.  

Riječ je o potporama male vrijednosti koje podrazumijevaju dodjelu bespovratnih 
novčanih sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za djelatnosti poljoprivrede i 
ruralnog razvoja sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1408/2013 i 1407/2013. Sisačko-
moslavačka županija će dodjeljivati potpore za sljedeće aktivnosti: 

I. Mjere sukladne Uredbi komisije (EU) br. 1408/2013 
 

1. POTICANJE ULAGANJA U POLJOPRIVREDNA GOSPODARSTVA 

1.1. POTICANJE BILJNE PROIZVODNJE –KUPNJA CERTIFICIRANOG     
SADNOG MATERIJALA      

      1.1.1.  Nabava loznih cijepova, 
      1.1.2.  Nabava voćnih sadnica, 

1.1.3.  Nabava sadnica jagoda. 
  

1.2. POTICANJE IZGRADNJE PLASTENIKA I STAKLENIKA 
1.2.1.  Nabava novih i/ili rekonstrukcija postojećih plastenika i staklenika za uzgoj povrća,  
cvijeća i jagoda 

1. 3. POTICAJI ZA NABAVU ZAŠTITNIH MREŽA TRAJNIH NASADA 
1.3.1. Nabava sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina – tuča 

1.4. POTICANJE NABAVE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE 
1.4.1. Nabava sustava za navodnjavanje u biljnoj proizvodnji 

1.5. POTICANJE OKRUPNJAVANJA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA  
1.5.1. Naknada troškova za imovinsko-pravno sređivanje poljoprivrednog zemljišta u cilju   
okrupnjavanja 
 
1.6. POTICANJE POPRAVLJANJA STRUKTURE TLA 
1.6.1. Naknada troškova za analizu tla 
1.6.2. Naknada troškova za kalcifikaciju tla 

1.7. POTICAJI ZA  INFRASTRUKTURU U PROIZVODNJI POVRĆA, JAGODA, CVIJEĆA, 
LJEKOVITOG BILJA TE STOČARSTVA  (UKLJUČUJUĆI I PČELARSKU PROIZVODNJU)  
1.7.1. Proizvodnja povrća, cvijeća, jagoda i ljekovitog bilja 

a) nabava sustava za zagrijavanje i zasjenjivane, stolova, stalaža i folija 
1.7.2. Područje stočarstva (uključujući i pčelarsku  proizvodnju)  

a) izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata na poljoprivrednom gospodarstvu za skladištenje    
    hrane za životinje (osim za pčelarsku proizvodnju) 
b) izgradnja i/ili rekonstrukcija objekata za smještaj matičnih jata izvornih peradi 

      c) nabavi novih košnica i nove pčelarske opreme (ne potiče se nabava potrošnog 
materijala i sitnog pčelarskog pribora) 
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2. POTICAJ ZA PREMIJU OSIGURANJA POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE 
    2.1. Potpora za plaćenu premiju osiguranja ratarskih usjeva, proizvodnje povrća na  
otvorenome prostoru, višegodišnjih nasada i plastenika i/ili staklenika  

3. POTICAJ ZA LEGALIZACIJU BESPRAVNO IZGRAĐENIH OBJEKATA ZA     
   POLJOPRIVREDNU NAMJENU   
   3.1. Sufinanciranje izrade tehničke dokumentacije za legalizaciju bespravno izgrađenih   
          objekata za poljoprivrednu namjenu  
 

4. POTICAJ ZA EKOLOŠKU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU 
     4.1. Sufinanciranje nadzora i utvrđivanja sukladnosti-potvrdnica  

5. POTICAJ ZA EDUKACIJU I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE  
    5.1. Poticaj za edukaciju i stručno osposobljavanje za rad u poljoprivredi 

6. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GOVEDARSKE PROIZVODNJE 
    6.1. Poticaj za nabavu rasplodnog materijala u sustavu krava-tele (sufinanciranje nabave      
           rasplodnih bikova za prirodni pripust za sustav krava-tele) 
    6.2. Poticanje vlastitog uzgoja junica (uzgoj uzgojno valjanih junica iz domaćeg uzgoja za    
           proizvodnju mlijeka) 
 

7. UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA 
    7.1.  Poticaj za očuvanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (hrvatski posavac, 
hrvatski hladnokrvnjak, kokoš Hrvatica) 
 

II. Mjere sukladne Uredbi komisije (EU) br. 1407/2013 
 

8. POTICAJI ZA  KAPITALNA ULAGANJA U PROIZVODNJI POVRĆA, JAGODA,  
   CVIJEĆA, LJEKOVITOG BILJA, VOĆA,  VINARSTVA  I STOČARSTVA    

        (UKLJUČUJUĆI I PČELARSKU  PROIZVODNJU) 
8.1. Proizvodnja povrća, cvijeća, jagoda i ljekovitog bilja 

a) nabave opreme za doradu, preradu, pakovanje i skladištenje povrća, jagoda i 
ljekovitog bilja 

      b)  adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim     

           gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i    
           opremanje prodajnih objekata) 
8.2. Proizvodnja voća 

a) nabave opreme za doradu, preradu, pakovanje i skladištenje voća 
      b) adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim     
          gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i    

    opremanje prodajnih objekata) 
8.3. Područje vinarstva 
      a) nabave  opreme za preradu grožđa, proizvodnju i čuvanje vina 
      b) adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim     
          gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i    
          opremanje prodajnih objekata) 
8.4. Područje stočarstva (uključujući i pčelarsku  proizvodnju)  

a) muzna oprema, mljekovodi, mljekomati, oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka 
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b) nabave opreme za preradu, proizvodnju i skladištenje proizvoda od mlijeka, jaja i 
    meda       

      c) adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednim     
          gospodarstvima i maloprodajnim mjestima (nabava materijala za unutarnje uređenje i    
          opremanje prodajnih objekata. 
 
 Aktivnost A100005 Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta 

U cilju usklađivanja stanja u naravi sa stanjem u katastarskom operatu i zemljišnim 
knjigama radi osiguravanja nesmetanog i urednog raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u 
vlasništvu RH, Sisačko-moslavačka županija je tijekom ovog izvještajnog razdoblja nastavila 
s provedbom Ugovora o sufinanciranju obavljanja geodetsko-katastarske usluge u svrhu 
izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području Grada Siska za dijelove 
katastarskih općina Prelošćica i Budaševo-Topolovac. Ukupna vrijednost Ugovora iznosi 
345.340,00 kuna sa PDV-o, od čega Županija sudjeluje sa 33 % od ukupnih troškova. Izmjera 
se provodi na ukupno 557 hektara poljoprivrednog zemljišta. 

U suradnji sa Državnom geodetskom upravom i Općinom Jasenovac, Sisačko-
moslavačka županija je potpisala i Ugovor o javnim uslugama obavljanja Geodetsko-
katastarske usluge u svrhu izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu RH na području 
Općine Jasenovac za dijelove katastarskih općina Košutarica, Mlaka, Jasenovac, Puska i 
Uštica. Od strane DGU-a, provedena je javna nabava i odabran je izvršitelj usluga – GEO 
GRUPA d.o.o. iz Zagreba. Ukupna cijena za navedene usluge iznosi 610.500,00 kuna sa 
PDV-om. Županija će sudjelovati sa 10 % u ukupnim troškovima. Izmjera će se provoditi na 
ukupno 1.104 hektara poljoprivrednog zemljišta. 

Program 1002 Razvoj lovstva 

 Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva 

U cilju razvoja lovstva na području Županije, u ovom izvještajnom razdoblju, 
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije je donijela Program razvoja lovstva na 
području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2018. – 2022. godine („Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 36/18), te Odluku o sufinanciranju razvoja lovstva 
na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, Odluku o raspisivanju Natječaja 
za sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu 
kao i Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Natječaja za 
sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu   
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 38/18). 

Temeljem prethodnih Odluka u razdoblju 24.12.2018.-15.02.2019. godine raspisan je 
Natječaj za slijedeće mjere i aktivnosti: 

            Mjera 1: Razvoj i unapređenje lovstva na području Sisačko-moslavačke županije u   
2018. godini 
- AKTIVNOST: gradnja, rekonstrukcija i opremanje lovačkih domova 
- AKTIVNOST: ulaganje u materijalnu imovinu 

 
Mjera 2: Promidžba i informiranje iz područja lovstva na području Sisačko-
moslavačke županije u 2018. godini 
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- AKTIVNOST: nastupi i organizacija sajmova, izložbi, seminara, stručnih skupova 
i okruglih stolova na temu lovstva 
 

Mjera 3: Sprečavanje šteta od divljači i na divljači na području Sisačko-moslavačke 
županije u 2018. godini. 

U ovom izvještajnom razdoblju provedene su i aktivnosti na izmjeni granica lovišta 
između državnog otvorenog lovišta III/28 – „POSAVSKE ŠUME“ i zajedničkog otvorenog 
lovišta III/122 – „HRVATSKA DUBICA“. Zaprimljena je suglasnost lovoovlaštenika 
zajedničkog otvorenog lovišta broj: III/122 – „HRVATSKA DUBICA“, Lovačkog društva 
„Jelen“ Hrvatska Dubica, za izmjenu Ugovora 03030 o produljenju zakupa prava lova u 
zajedničkom otvorenom lovištu. Očekuje se dobivanje prethodne suglasnosti Ministarstva 
poljoprivrede, nakon čega će Županijska skupština moći donijeti svoju odluku. 

U cilju promidžbe lovstva i lovnog turizma na području Sisačko-moslavačke županije 
8. prosinca 2018. godine u Topuskom je održan 2. Lovački bal Sisačko-moslavačke županije. 

Program 1006 Razvojni projekti 

            Aktivnost A100002 Znanstveno stručna suradnja 

Sisačko-moslavačka županija je u ožujku 2016. godine sklopila s Agronomskim 
fakultetom u Zagrebu Ugovor o nastavku dugoročne znanstveno-stručne suradnje na projektu 
Unapređenje tehnologije proizvodnje Škrleta primjenom registriranih klonova proisteklih iz 
projekta klonske selekcije. Županija se obvezala da će u trogodišnjem razdoblju za gore 
navedeni Projekt isplatiti 260.000,00 kuna.  

U trećoj (2018. godini) završnoj godini kako je bilo i predviđeno Ugovorom ostvareni 
su svi postavljeni ciljevi istraživanja i dobiveni su slijedeći rezultati: 

- dovršena su ispitivanja proizvodnih i tehnoloških karakteristika registriranih klonova koji će 
služiti proizvođačima za odabir klona, podloge i izbor tehnologije proizvodnje grožđa i vina 
- provedeno je službeno umatičenje matičnog nasada 3 registrirana klona 
- provedena proizvodnja prvih količina komercijalnog klonskog sadnog materijala. 
 

Nakon dostavljanja i usvajanja Završnog izvješća Agronomskog fakulteta u Zagrebu 
Župan je 12. prosinca 2018. donio Zaključak o prihvaćanju Završnog izviješća po Projektu 
Unapređenje tehnologije proizvodnje Škrleta primjenom registriranih klonova proisteklih iz 
projekta klonske selekcije. 

            Aktivnost A100004 Izgradnja i održavanje vodno gospodarskih objekata u SMŽ 

Sisačko-moslavačka županija je u suradnji sa Hrvatskim vodama nastavila provoditi 
aktivnosti na realizaciji projekta Sustav navodnjavanja Velika Ludina. 

U ovom izvještajnom razdoblju nastavljeno je sa provedbom Ugovora o uslugama 
izrade detaljne projektne dokumentacije Sustava navodnjavanja Velika Ludina (potpisanog 
23. svibnja 2018. godine), ukupne vrijednosti 2.250.000,00 kuna, od čega na Županiju otpada 
20 %. Završena je 1. faza izrade detaljne projektne dokumentacije koja je uključivala: dostavu 
stručne revizije Idejnog projekta, dostavu izrađenog geomehaničkog elaborata i dostavu 
prijedloga izmjene tehničkog rješenja sustava. 

Potpisan je i Ugovor o uslugama monitoringa raspoloživih količina vode (protok i 
vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja sustava javnog navodnjavanja Velika 
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Ludina ukupne vrijednosti 79.562,50 kn sa PDV-om. Prema Ugovoru, za potrebe izrade 
glavnog projekta nove građevine, a prije njenog građenja, potrebno je obaviti prethodna 
istraživanja kako bi se utvrdili uvjeti za građenje građevine i to konkretno provesti monitoring 
raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) te odrediti Q-h krivulju potoka Ludinice koji 
podatak je nužan za optimalno dimenzioniranje sustava. U ovom izvještajnom razdoblju 
izvršeno je geodetsko snimanje poprečnog profila vodotoka, izvršena je nabava i ugradnja 
oštrobridnog preljeva na dno poprečnog profila te nabava i instalacija opreme za dugoročno 
kontinuirano mjerenje vodostaja i protoka. 

Potpisan je 1. dodatak Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije na području 
Sisačko-moslavačke županije – Program izrade projektne dokumentacije za sustave 
navodnjavanja na području Sisačko-moslavačke županije kojim su od strane Hrvatskih voda 
korigirani iznosi sredstava osiguranih u 2018. godini za financiranje projekta Sustav 
navodnjavanja Velika Ludina. 

Za potrebe rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radi navedenog zahvata u prostoru 
potrebno je u skladu s Zakonom o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine, broj 
74/14 i 69/17) preko nalaza i mišljenja sudskih vještaka za procjenu vrijednosti nekretnina 
osigurati dokaze o stanju i vrijednosti nekretnina. Sukladno do tada provedenim aktivnostima 
na realizaciji projekta Sustav navodnjavanja Velika Ludina, te potrebi rješavanja imovinsko-
pravnih odnosa za navedeni zahvat u prostoru, u periodu od 21. rujna do 01. listopada 2018. 
godine na mrežnim stranicama Županije objavljeni su pozivi za dostavom ponuda za procjenu 
vrijednosti nekretnina iz područja agronomije, šumarstva, graditeljstva i geodezije. 

Program 1006 Kreditiranje poljoprivredne proizvodnje 

            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, 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. 

Zaključno s 2018. godinom ostalo je 12 korisnika gore navedenog Programa. 
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. 

Program 1006 Promocija i područje proizvoda i područja 

            Aktivnost A100002 Izbor Vinske kraljica 

Vinska kraljica je promicateljica Sisačko - moslavačke županije posebno njenog 
vinogradarstva i vinarstva i svojom osobnošću simbolizira županijsku vinsku kulturu s ciljem 
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širenja kruga ljubitelja, potrošača i prijatelja vina i vinorodnog područja Sisačko-moslavačke 
županije. Vinska kraljica ima zadaću promovirati županijska vina na najvažnijim vinarskim 
manifestacijama u Hrvatskoj i svijetu. 

Svake godine za mjesto izbora Vinske kraljice izabire se drugi dio Sisačko-
moslavačke županije poznat po uzgoju vinove loze, tako je 2018. godine domaćin bio 
gospodin Ivica Herak vinar iz Letovanskog Vrha. Krunjenje Vinske kraljice održano je na 
manifestaciji Voloderske jeseni u rujnu 2018. godine. Izabrana Vinska kraljica je Antonija 
Puškarić, a prva pratilja Klaudija Medved. 

                Program 1011 Poticanje rada OPG, Udruga i Zadruga Sisačko-moslavačke 
županije 

            Aktivnost A100001 Potpora za provedbu aktivnosti , projekata i rada 

Sisačko-moslavačka županija u svrhu 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.  
Natječaj za dodjelu sredstava bio je otvoren od  8. lipnja do 9. srpnja 2018. godine. 

Donacije su se dodjeljivale za: sudjelovanje ili organizaciju  znanstveno-stručnih 
skupova, organizaciju ili sudjelovanje na gospodarskim manifestacijama  i lokalno-
tradicijskim manifestacijama, a po prvi put županija je sufinancirala nabavu promidžbenih 
materijala za autohtone (vina autohtonih sorti, autohtone pasmine domaćih životinja) 
proizvode/domaće životinje Sisačko-moslavačke županije. 

Nakon zatvaranja Natječaja i administrativne kontrole donijeta je Odluka o dodjeli 40 
potpora u ukupnom iznosu 250.000,00 kuna. S korisnicima je zaključen Ugovor o dodjeli 
potpore za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2018. godini. 

 
Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH                
Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, broj 20/18) u 

izvještajnom razdoblju Županija je, na prethodno mišljenje, zaprimila 18 Programa 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Gradove/Općine s područja 
Sisačko-moslavačke županije.  

Nakon analize pozitivno mišljenje je dostavljeno Hrvatskoj Kostajnici i Donjim 
Kukuruzarima. Većina pristiglih Programa raspolaganja je bila izrađena na osnovu nepotpune 
dokumentacije (uglavnom Hrvatskih voda) i slijedom toga za takve slučajeva Županija nije 
davala pozitivno mišljenje nego je upućivala Gradove/Općine da nakon izrade Programa 
raspolaganja sa potpunom dokumentacijom ponovo zatraže prethodno mišljenje 

Procjena šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije 

Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke 
županije održalo je 7 sjednica u 2018. godini. Proglašeno je 10 elementarnih nepogoda. Od 
toga 5 elementarnih nepogoda – Poplava, 3 elementarne nepogode – Odron zemljišta i 2 
elementarne nepogode – Mraz. Elementarne nepogode su proglašene na području Grada 
Petrinje i Hrvatske Kostajnice te Općina Lekenik, Jasenovac, Dvor i Velika Ludina. Ukupna 
zabilježena šteta iznosi 29.738.381,69 kn, dok je kod fizičkih osoba 10.482.097,07 kn. U 
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izvještajnom razdoblju Odlukom Vlade RH od 20. prosinca 2018. godine dodijeljena je 
pomoć za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda za područje Sisačko-moslavačke 
županije u iznosu od 678.095,34 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 JLS su Koordinacijskoj radnoj skupini 
dostavljale Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca i načinu postupanju s 
napuštenim i izgubljenim životinjama i divljim životinjama. 

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. 

 

PROSVJETA, KULTURA I ŠPORT 

U drugoj polovici 2018. godine Sisačko-moslavačka županija završila je s najvećim 
ulaganjem u odgoj i obrazovanje, izgradnjom nove osnovne škole u Popovači. Osnovna škola 
Zorke Sever Popovača investicija je vrijedna više od 65 milijuna kuna, a zajedno su ju 
realizirali Sisačko - moslavačka županija, Grad Popovača, Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije i Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U objekt škole veći od 8500 
m2 s novom školskom godinom ušla su 492 učenika i 91 zaposlenik. 

U navedenom razdoblju proveden je postupak javne nabave za energetsku učinkovitost 
prvih sedam osnovnih škola. Investicija vrijedna gotovo 35 milijuna kuna provodi se u 
Osnovnoj školi Novska, Osnovnoj školi Ivan Goran Kovačić, Gora, Osnovnoj školi Vladimir 
Nazor, Topusko, Osnovnoj školi Gvozd, Osnovnoj školi Sunja, Osnovnoj školi Glina i 
Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Lipovljani. U školama se izrađuje nove, energetski učinkovita 
fasada, mijenja stolarija, rasvjeta i sustav grijanja.  

Zaprimljeni su i ugovori o sufinanciranju energetske učinkovitosti za novih deset 
školskih objekata. Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinancirat će radove 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 Popovača 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. 

Krajem 2018. godine prijavljeni su na natječaj istog Ministarstva i novi projekti. 
Energetska obnova Osnovne škole Mate Lovraka, Petrinja, Osnovne škole Ivo Kozarčanin, 
Hrvatska Dubica, Osnovne škole Jasenovac, Osnovne škole Zorke Sever Popovača Područni 
odjel Osekovo i Srednje škole Glina. 

Ukupna vrijednost energetske obnove svih školskih objekata prijavljenih na natječaj 
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja iznosi gotovo 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 
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Ministarstva ostvarena je za dogradnju I. osnovne škole Petrinja, radi smještanja nove 
kuhinje, blagovaonice i kotlovnice. Uz potporu istog Ministarstva započelo se i s realizacijom 
promjene stolarije u Gimnaziji Sisak.  

U novoj školskoj godini nastavljeno je i s osiguravanjem pomoćnika u nastavi za 
učenike s teškoćama. Uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja zaposlena su 93 
pomoćnika za 93 učenika s teškoćama, u svim osnovnim i srednjim školama gdje se pokazana 
potreba za ovom vrstom potpore.   

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. Besplatne obroke svaki dan prima više od 1250 učenika u osnovnim školama 
kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija. 

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 i 25 stipendija kroz mjere 
pronatalitetne politike. Od ove školske godine prvi puta su dodjeljivane i stipendije za učenike 
u deficitarnim  strukovnim zanimanjima. Takvih stipendija dodijeljeno je točno 100. 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.   

Sisačko-Moslavačka županija je osigurala za 20 osnovnih škola  trideset pametnih 
ploča s pripadajućim projektorima te aplikacijom za interaktivne online sadržaje. Za  pet 
sekcija tehničke kulture Grada Siska, Grada Kutine, Grada Popovače, Općine Dvor i Općine 
Sunja nabavljeni su Maker buino setovi. 

Sisačko – moslavačka županija je s Ministarstvom znanosti i obrazovanja, kao 
investitorom u novu Strukovnu školu Sisak, postigla dogovor o nastavku gradnje. Županija je 
prema dogovoru dala izraditi troškovnik dovršetka, prema kojem će Ministarstvo raspisati 
javnu nabavu za novog izvođača.  

Kroz tekuća i investicijska ulaganja u osnovne i srednje škole uloženo je više od 15 
milijuna kuna u sanaciju sanitarnih čvorova, kupovinu računalne i druge informacijsko – 
komunikacijske opreme, sanaciju podova, kupovinu namještaja i sl. 

Završen je Interpretacijski centar baštine Banovine, Odsjek Petrinja. Centar je u drugoj 
polovici 2018. godine kroz nekoliko izuzetno posjećenih izložbi započeo sa svojom 
osnovnom djelatnošću, promocijom područja Banovine.  

Uz suradnju s Općinom Martinska Ves  na mjere ruralnog razvoja prijavljen je projekt 
izgradnje Kulturnog centra braće Radić, a u  suradnji s gradom Hrvatska Kostajnica uređenje 
Građanske učionice, u kojoj bi dio izložbenog prostora trebao koristiti i Interpretacijski centar 
baštine Banovine.  
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Raspisane su javne nabave za projekt Baštine Zrinskih i budućnost Banovine, a 
potpisan  je i ugovor za projekt SIMET, koji Metalurški fakultet realizira u suradnji sa 
Sisačko-moslavačkom županijom.   

Udrugama, vjerskim zajednicama i ustanovama iz područja kulture, sukladno 
raspisanm natječaju za program javnih potreba u kulturi, prebačena su sva sredstva do kraja 
2018. godine, kao i Zajednici kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije, 
Zajednici sportskih udruga i saveza Sisačko – moslavačke županije i Zajednici tehničke 
kulture Sisačko – moslavačke županije. 

 

ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HRVATSKI 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 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 150/08, 
71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14, 154/14, 70/16 i 
131/17) 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 (4.176.000,00 kuna) 
2. Programi i projekti koje provodi odjel i koje provode zdravstvene ustanove (3.491.751,00 
kuna)  

Ukupna planirana vrijednost Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke 
županije u 2018. godini  iznosi 7.667.751,00 kuna, a u periodu od 1. – 12. mjeseca 2018. 
realiziran je u potpunosti. 

Izvršenje Programa javnih potreba u zdravstvu odvijalo se kroz slijedeće programe i 
aktivnosti i u potpunosti su realizirani: 

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.   
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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.  

Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“ ostvaruje se kroz 
participaciju  članarine Mreži zdravih županija čiji je županija član od 2003. godine. 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, te su isti u potpunosti realizirani:  

 
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 
 

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 
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Dom zdravlja Kutina   
• rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Velikoj Ludini, Kutini i 
Novskoj (PZS) 
• rad Centra za majku i dijete (PZS) 
• izrada arhitektonske slike postojećeg stanja zgrade Doma za potrebe izrade projektno-
tehničke dokumentacije 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 2018. godini („Narodne novine“,  broj: 7/18) utvrđena su 
sredstva u ukupnom iznosu od 19.027.162,00 kn i to za: 

• investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 16.651.447,00 kuna, 
• otplatu kredita 2.375.715,00 kuna. 
 

Naknadnom Odlukom Ministarstva zdravstva odobrena su dodatna decentralizirana 
sredstva za nabavku uređaja za OB „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak u iznosu od 710.000,00 kuna, pa 
slijedom toga, ukupna sredstva koja su odobrena Sisačko-moslavačkoj županiji za 2018. 
godinu iznose 19.737.162,00 kuna.    

Ukoliko se sredstva određena Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim 
standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova ne ostvaruju iz dodatnog 
udjela poreza na dohodak nadoknađuju se korisnicima institucijom pomoći izravnanja iz 
državnog proračuna. 

Sredstva namijenjena za provedbu programa minimalni financijski standardi za 
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove realizirana su u potpunosti. 

Krajem 2018. godine Sisačko-moslavačka županija je sa Ministarstvom zdravstva 
sklopila 2 ugovora za namjenska financijska sredstva za OB „dr. Ivo Pedišić“ Sisak, za 
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podmirenje dijela dospjelih obveza prema dobavljačima lijekova i ugradbenog medicinskog 
materijala i to u iznosima od: 
- 3.567.254,00 kn i  
- 1.893.142,00, te su ista u potpunosti realizirana.  
 
 
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.  

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 na kraju 2018. realizirale svoje planove u ukupnom iznosu.     

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). 

U ovoj 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 dio će se isporučiti početkom 2019. 
godine. Osim nabavke opreme, u 2019. godini planirana se započeti i sa infrastrukturnim 
radovima koji su također dio Projekta.  

Osim aktivnosti nabavke opreme, u okviru Projekta su realizirani i aktivnosti 
edukacije liječnika Doma zdravlja Kutina iz primjene BOBATH tečaja. 

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 se izradio plan nabave i pripremana je dokumentacija za postupak javne nabave 
za radove. 
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SOCIJALNA SKRB 

PROGRAM JAVNIH POTREBA U SOCIJALNOJ SKRBI 

Sukladno Županijskoj razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije i Planu 
socijalnih usluga Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2015. - 2020. godine socijalna 
politika Sisačko-moslavačke županije provodi se kroz četiri osnovna područja socijalne skrbi:  

• suzbijanje siromaštva i socijalne isključivosti 
• skrb o starijim 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 2018. godinu osigurana su sredstva u iznosu 7.934.489,00 s ciljem razvoja 
socijalne infrastrukture, te unaprjeđenje kvalitete života građana Sisačko-moslavačke županije 

Skrb o starijim osobama 

Skrb o starijim osobama provodi se kroz nekoliko aktivnosti za koje su u Proračunu 
Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske 
branitelje osigurana sredstva u ukupnom iznosu 4.102.656,00 kn: 
- financiranje programa umirovljeničkih udruga 
- financiranje projekata izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe 
- obilježavanje Dana umirovljenika Sisačko-moslavačke županije 
- financiranje izdataka za domove socijalne skrbi 
- 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.  

Provođenjem 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 je kroz javni natječaj financirala programe četiri udruga 
umirovljenika i provedbu četiri projekta izvaninstitucionalne 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 
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• Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja 
• Dom za starije i nemoćne osobe Sisak 
• Dom za starije osobe Glina 
 

Izdatci za ustanove socijalne skrbi u potpunosti su realizirani.  

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 45 umirovljenika, starijih osoba s područja grada Sisk.  
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 47 korisnika smještenih rješenjem centara za socijalnu skrb, a odabranih od 
strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.  

Sisačko-moslavačka županije 1. prosinca svake godine obilježava Dan umirovljenika 
Sisačko-moslavačke županije. Na obilježavanju Dana umirovljenika svake godine sudjeluje 
preko 300 umirovljenika s područja Sisačko-moslavačke županije.  

Pomoć socijalno ugroženim obiteljima i samcima 

Odobravanjem jednokratne novčane pomoći nastojimo pomoći obiteljima i 
pojedincima u prevladavanju trenutačnih materijalnih poteškoća i podići kvalitetu njihovog 
života, te prevenirati njihovu daljnju socijalnu isključenost. 

U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 926  zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane 
pomoći, a pozitivno ih je riješeno 658. 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). Planirana sredstva u iznosu 618.000,00 kn u cijelosti su 
realizirana. 

Sisačko-moslavačka županija sufinancira rad pučkih kuhinja Caritasa Sisačke 
biskupije s iznosom od 35.000,00 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 
2.062.000,00 kn i koja su u potpunosti realizirana. 
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Po prijavi na javni natječaj financijska sredstva odobrena su za provedbu 
programa/projekata 65 udruga u ukupnom iznosu od 1.292.000,00 kn.  
Prioritetna područja za dodjelu financijskih potpora bila su: 
• jačanje kapaciteta udruga za rad u području programa udruga umirovljenika 
• jačanje kapaciteta udruga za rad u području projekata izvan-institucijske skrbi za stare 
• jačanje kapaciteta udruga za rad u području projekata civilnih udruga iz područja 
socijalne skrbi 
• jačanje kapaciteta udruga za rad u području projekata udruga mladih 
• jačanje kapaciteta udruga za rad u području programa udruga proisteklih iz 
Domovinskog i II. svjetskog rata 
Financirani su programi udruga umirovljenika (4), izvaninstitucijske skrbi (4), udruga iz 
područja socijalne skrbi (20), udruga proisteklih iz Domovinskog/ 2. svjetskog rata (37). 
Prijavu na natječaj nije podnijela niti jedna udruga mladih. 
Izravno iz županijskog proračuna financirani su 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 navedenih programa/ projekata  utrošena su sredstva u iznosu 422.500,00 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 oko 15 žena i djece, žrtava obiteljskog nasilja, te oko 50 korisnika usluga 
savjetovališta. 

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 293 ukupno zahtjeva, riješeno je 280 zahtjeva. Od planiranih 850.000,00 kn za 2018. 
godinu realizirano je 849.000,00 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 i čitanju. Sisačko-moslavačka županija uz Grad Glinu i Općinu Lekenik 
sufinancira Projekt „Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim“ koji provodi SOS Dječje 
selo Lekenik. Financiranjem tog Projekta djeci sa smetnjama u govoru, pisanju i čitanju 
osigurane su usluge logopeda.  

Osobe s invaliditetom  

Financiranjem programa „Mala kuća“ koji provodi Udruga invalida Sisačko-
moslavačke županije i programa „Dnevni centar slijepih“ kojeg provodi Udruga slijepih 
Sisačko-moslavačke pridonosimo razvoju i unaprjeđenju izvan institucijskih 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 
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zajednice. Osim ovih udruga koje financiramo izravno iz županijskog proračuna,  sufinancira 
se i provedba projekata  devet udruga osoba s invaliditetom i udruga osoba s intelektualnim 
teškoćama koje su podnijele prijavu na Javni natječaj. 

Projekt Društveni centar Kostajnica  provodi se u okviru projekta „Mreža podrške u 
zajednici osobama s invaliditetom“ čiji je nositelj Rehabilitacijski centar za stres i traumu iz 
Zagreba. Cilj projekta je socijalno uključivanje korisnika kao punopravnih članova lokalne, 
ali i društvene zajednice općenito. Korisnici su odrasle osobe s intelektualnim i 
psihosocijalnim invaliditetom s područja Grada Hrvatska Kostajnica te općina Dvor, Majur, 
Hrvatska Dubica i Donji Kukuruzari. Sisačko-moslavačka županija, Grad Hrvatska Kostajnica 
te općine Dvor, Majur, Hrvatska Dubica i Donji Kukuruzari potpisali su s Rehabilitacijskim 
centrom za stres i traumu iz Zagreba ugovor o financiranju socijalnih usluga za osobe s 
invaliditetom u okviru Društvenog centra u Hrvatskoj Kostajnici (vrijednost projekta je 
40.000,00 kn). 

Hrvatski branitelji i stradalnici iz domovinskog rata i članovi njihovih obitelji 

Rat je uzrok brojnih ekonomskih, socijalnih i psiholoških promjena u obiteljima koje 
se posebice održavaju na obiteljima stradalnika Domovinskog rata pa je u skladu sa tom 
činjenicom nužno osigurati sveobuhvatnu i cjelovitu  pomoć i zaštitu svim kategorijama 
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, Upravni odjel, financira provedbu 32 programa vezana 
uz očuvanje digniteta Domovinskog rata i poboljšanje kvalitete života hrvatskih branitelja. 
Sisačko-moslavačka županija veliku pažnju pridaje očuvanja digniteta Domovinskog rata, 
hrvatskih branitelja i stradalnika Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Planirana je i 
realizirana aktivnost obilježavanja Dana branitelja Sisačko-moslavačke županije 18. listopada 
2018.  

Provedba Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi u izvještajnom razdoblju  
realizirana je u potpunosti.  
 

PROGRAM MINIMALNI FINANCIJSKI STANDARD – SOCIJALNA SKRB 

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

Ministarstvu za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku redovito su dostavljani 
zahtjevi za doznaku sredstva  i sredstva su redovito doznačivana krajnjim korisnicima 
(DZSNO, CZSS).  

Za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb od planiranih 
4.145.000,00 kn utrošeno 4.107.393,82 kn (99,08%). Za podmirenje troškova ogrjeva 
korisnicima zajamčene minimalne naknade, moć je dobilo 2.798 korisnika zajamčene 
minimalne naknade koji se griju na drva.  
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Domovima za starije i nemoćne osobe Sisak i Petrinja, koji se financiraju iz 
decentraliziranih sredstava, od ukupno planiranih 8.171.232,00 kn doznačeno je 8.161.558,32 
kn od kojih za rashode za zaposlene 7.063.603,00 kn, rashode za hitne intervencije 
151.696,81 kn i za rashode za nabavu nefinancijske imovine  946.258,51 kn.  

Za provedbu Programa minimalni financijski standard u socijalnoj skrbi sredstva su 
realizirana u potpunosti.   

Provedba programa i aktivnosti iz područja zdravstva, socijalne skrbi i hrvatskih 
branitelja odvijala se kako je planirano i bez većih odstupanja.       

 
         

PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA  
 

 
PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I E-NEKRETNINE 
Tijekom izvještajnog razdoblja u Upravom odjelu  je zaprimljen velik broj zahtjeva koji su se 
uglavnom odnosili na izdavanje akata gradnje, te izdavanje uvjeta zaštite okoliša i prirode i 
procjene utjecaja na ekološku mrežu i ocjene o potrebi procjene utjecaja na okoliš, procjene 
utjecaja na okoliš, sukladno zakonskim propisima. Predmeti se vode i obrađuju kroz četiri 
elektronička sustava (e-Dozvola, e-Nekretnine, CIS i ROO). U drugoj polovici 2018. godini u 
sustavu e-Dozvole je zaprimljeno ukupno 615 zahtjeva (Sisak  146 zahtjeva, Popovača  90 
zahtjeva, Novska  227 zahtjeva te Glina  152 zahtjeva). Zahtjevi se zaprimaju i u sustavu CIS-
a. U drugoj polovici 2018. rješavani su novi ali i stari zahtjevi, te je u ovom periodu riješenu 
ukupno 1493 zahtjeva, a vrste izdanih akata su prikazane u tablicama (iz područja prostornog 
uređenja i graditeljstva):  
 

Naziv akta Sisak Popovača Novska Glina  Ukupno 
Građevinska dozvola 39 18 25 8 90 
Rješenje o izvedenom stanju 212 36 29 13 290 
Uporabna dozvola s tehničkim  4 13 30 0 47 
Uporabne dozvole 147 49 147 90 433 
Lokacijska dozvola /izmjene 8 6 9 1 24 
Rješenje o utvrđivanju 
građevinske čestice 

5 7 9 1 23 

Uvjerenja o statusu čestice 33 14 39 23 109 
Obavijest o posebnim uvjetima 17 6 4 15 42 
Obavijest o uvjetima za  glavni 
Gl.projekt 

4 1 16 1 22 

Prijava početka građenja 13 7 25 15 60 
Potvrda parcelacijskog elaborata 4 10 9 3 26 
Lokacijska informacija 9 2 4 24 39 
Potvrada o primitku 
završ.izvješća 

0 1 3 0 4 

Potvrda pravomoćnost 102 7 20 62 191 
Ostalo 7 6 14 14 41 
Ovjereni prijepis akata 11 31 0 11 53 
Ukupno 615 214 383 281 1493 
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Poslovi na e-Nekretninama su obavljani poslovi kako je prikazano u tablici: 
 Zaprimljeno obrađeno 

Izvadak iz baze eNekretnina 48 48 
Informacija iz baze eNekretnina 0 0 
Obrada Procjembenih eleborata 19 19 
Sjednice Stručnog povjerenstva 2   sjednice 

 
 
ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 

 
Iz područja zaštite okoliša i prirode u izvještajnom razdoblju riješeno je ukupno 326 zahtjeva, 
a isti su sljedeći: 

Naziv akta Izdano 
Potvrda glavnog projekta 70 
Uvjeti zaštite okoliša i prirode 63 
Potvrde o ispunjavanju uvjeta (Ipard/Sapard) 1 
Planovi gospodarenja otpadom (tvrtke) 1 
Planovi gospodarenja otpadom gradova / općina-
suglasnosti 

0 

Ocjena prihvatljivosti za EM 43 
Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš 11 
Mišljenje o potrebi SPUO 14 
Mišljenje o provedenom SPUO 6 
provedba rasprava/uvida za MZOIE (pravna pomoć) 2 
Mišljenje o potrebi provedbe PUO 40 
Dopuštenja za radnje/zahvate u zaštićenom području 41 
Izdavanje potvrda o načinu korištenja poljop. zemljišta 3 
Mišljenja 3 
Tehnički pregledi 12 
Dozvole za gospodarenje otpadom 16 
UKUPNO: 326 

 
CIVILNA ZAŠTITA, HUMANITARNO RAZMINIRANJE, VATROGASTVO I ZAŠTITA 

NA RADU 
 
Praćenje te osiguranje provedbe zakonskih propisa iz područja civilne zaštite, 

humanitarnog razminiranja, vatrogastva i zaštite na radu je u nadležnosti Upravnog odjela. 
Upravni odjel prati rad Županijske vatrogasne zajednice, izrađuje prijedloge akata, 

prikuplja podatke te vodi administrativno-tehničke poslove za Stožer civilne zaštite Sisačko-
moslavačke županije i njegove operativne snage. 

Upravni odjel također vodi poslove humanitarnog razminiranja, a poslovi se uglavnom 
odnose na provedbu projekata razminiranja poljoprivrednog zemljišta na prostoru županije 
(faza II i faza III). 
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IZVRŠENJE PROGRAMA UPRAVNOG ODJELA KROZ REALIZIRANE 
AKTIVNOSTI: 

 
PROGRAM: Dokumenti prostornog uređenja i gradnje 
CILJ 
PROGRAMA: 

Cilj programa je poticanje gospodarskog rasta i zapošljavanja, kroz 
razvoj investicijskog okruženja i poticanja međunarodne suradnje te 
usklađenje strateškog i prostornog uređenja i planiranja i ukazanih 
prostornih i gospodarskih potreba. Cilj programa je također osiguranje 
provedbe  zakonskih propisa i prostornih  mogućnosti za gospodarski, 
ekonomski, kulturni  i drugi razvoj Županije, sukladno Zakonu o 
gradnji, Zakonu o prostornom uređenju, Zakonu o zaštiti okoliša, 
Zakonu o zaštiti prirode… 

AKTIVNOSTI: Program se provodi kroz nekoliko aktivnosti i to: 
1) Prostorno uređenje i gradnja - Ova aktivnost  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.  
U ovu aktivnost spada i izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana 
Županije (pokrenuta odlukom Županijske skupštine KLASA:350-
01/18-01/06, URBROJ:2176-01-01-18-5 od 12. 2.2018.), čiji je 
izrađivač Zavod za prostorno uređenja, a Upravni odjel je koordinator 
izrade plana.  
2) Izrada plana približnih vrijednosti nekretnina  - Ova aktivnost 
obuhvaća postupke vođenja registra e-Nekretnina, izdavanja 
informacija i izvadaka, te izradu Plana približnih vrijednosti nekretnina 
na području SMŽ. 
Aktivnost se provodi sukladno zakonu, te se izdaju informacije i 
izvadci o približnim vrijednostima nekretnina za potrebe izrade 
elaborata prodaje, najma i slično. 
Plan približnih vrijednosti nekretnina županije je dokument koji se po 
zakonu izrađuje na temelju istog dokumenta RH, te budući da RH nije 
donijela Plan na temelju kojeg će se izraditi županijski dokument, 
izrada nije izvršena u 2018. godini. 
3) Izrada studije krajobraznih vrijednosti – Ova aktivnost obuhvaća 
izradu Studije krajobraznih vrijednosti SMŽ, kao podloge za izradu 
prostorno-planske dokumentacije, ali i kao podloge za izradu 
strategija, planova i sl.  
Za izradu studije je proveden postupak javne nabave, te je kao 
najpovoljniji ponuđač izabrana tvrtka Ires ekologija d.o.o. iz Zagreba, 
koja je studiju izradila i dostavila, te je donesen zaključak o 
prihvaćanju iste (KLASA:351-01/18-14/2, URBROJ:2176/01-02-18-
34 od 28.12.2018). 

PRIKAZ 
REALIZIRANIH 
AKTIVNOSTI  
KROZ CILJEVE 
I MJERILA 
USPJEŠNOSTI 
REALIZACIJE 

1) Prostorno uređenje i gradnja 
• Provedba ove aktivnosti je detaljno obrazložena u opisu djelokruga 

rada Upravnog odjela, gdje je prikazan broj izdanih akata gradnje i 
prostornog uređenja (ukupno izdano 1493 akta u šestomjesečnom 
periodu 2018. godine). 

• Konačni prijedlog III. izmjena i dopuna Prostornog plana županije 
je izrađen i dostavljen nadležnom Ministarstvu na suglasnost 
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24.12.2018. godine. 
Kako se kao mjerilo uspješnosti provedbe aktivnosti uzima cilj koji 
smo si postavili a isti se odnosi na povećanje od 2 % izdanih akata iz 
područja  prostornog uređenja i gradnje, te kako je bilo planirano da se 
u 2018. godini  izda najmanje 125 građevinskih dozvola, odnosno 
izdavanje 3200 akata (za cijelu godinu), aktivnost je provedena u 
potpunosti, budući da je izdano ukupno 166 građevinskih dozvola 
(podatak za cijelu 2018. godinu), odnosno 3 401 akata prostornog 
uređenja i gradnje (podataka za cijelu 2018. godinu). 
Iz područja zaštite okoliša u drugoj polovici 2018. je izdano ukupno 
326 akata, odnosno ukupno u 2018. godini 755 akata, a budući da je 
planirano izdavanje oko 300 akata godišnje, aktivnost je u potpunosti 
provedena. 
2) Izrada plana približnih vrijednosti nekretnina   
Ova je aktivnost djelomično provedena (izdano je 48 izvadaka iz baze 
podataka, te je obrađeno 19 Elaborata procjene, no Plana približnih 
vrijednosti nekretnina na području SMŽ nije donesen, a razlog je 
nepostojanje dokumenta na državnoj razini na temelju kojeg se plan 
županije izrađuje. 
3) Studija krajobraznih vrijednosti SMŽ je izrađena. 
Na temelju mjerila rezultata uspješnosti provedbe, može se smatrati da 
je program uspješno proveden, a planirani pokazatelji premašeni. 
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PROGRAM: Zaštita okoliša i prirode 
CILJ 
PROGRAMA: 

Cilj programa je zaštita okoliša i očuvanje prirodne i kulturne baštine 
kroz uspostavu cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, očuvanje i 
unaprjeđenje kvalitete okoliša i prirode, te informiranje i uključivanje 
javnosti u rješavanje  pitanja i problema zaštite okoliša i prirode. 
Posebni ciljevi koji se žele ovim programom postići 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 

- zaštiti i očuvati posebno vrijedne dijelove prirode 
- uspostaviti jedinstveni sustav gospodarenja otpadom, te smanjiti 

količine odloženog otpada na neuređena odlagališta. 
AKTIVNOSTI: Temeljem zakonskih propisa iz područja zaštite okoliša i prirode, te 

obveza koje proizlaze iz istih, a imajući u vidu potrebu uključivanja 
javnosti  pri odlučivanju o pitanjima zaštite i očuvanja okoliša i 
prirode, program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:  
1) Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode 
Za potrebe donošenja odluka i izradu dokumenata iz područja zaštite 
okoliša i prirode, potrebno je pripremiti i izraditi određene stručne 
elaborate, programe, planova i izvješća. Kako bi se osiguralo 
provođenje ove aktivnosti planirane su  sljedeće podaktivnosti: 
a) Uspostava jedinstvenog  sustava gospodarenja otpadom 
obuhvaća aktivnosti koje treba provesti sukladno odrednicama 
Zakona o održivom gospodarenju otpadom, a temeljem Plana 
gospodarenja otpadom RH 2017.-2022., koji je Vlada donijela na 
svojoj 15. sjednici održanoj 12. siječnja 2017. godine.  Cilj 
podaktivnosti je smanjenje količina nastalog i odloženog otpada, 
osiguranje sakupljanja i oporabe (recikliranje), te uspostava 
jedinstvenog sustava održivog gospodarenja otpadom za RH. Budući 
je Planom gospodarenja otpadom RH predviđeno da se otpad iz SMŽ 
odlaže na 3 centra gospodarenja otpadom -CGO Šagulje, CGO 
Babina gora i CGO Tarno/Resnik), predviđena je izrada dokumenata i 
preuzimanje udjela u vlasništvu CGO-a.  

b) Donošenje Programa zaštite okoliša i Programa zaštite zraka 
sukladno  Zakonu o zaštiti okoliša i Zakonu o zraku je obveza 
županije.  

c) Izrada stručnih podloga dokumenata zaštite prirode  
Sukladno Zakonu o zaštiti prirode, za provedbu zaštite i proglašenje 
novih zaštićenih prirodnih vrijednosti potrebno je izraditi stručne 
podloge. U svibnju 2018. godine donesena je na Županijskoj 
skupštini odluka o započinjanju postupka zaštite Zrinske gore, te je 
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sukladno zakonu pokrenut postupak prema Ministarstvu zaštite 
okoliša i energetike. 

d) Informiranje javnosti - provedba javnih uvida i rasprava, je 
sukladno zakonskoj obvezi propisanoj Zakonom o zaštiti okoliša, 
Zakonom o zaštiti prirode,  Uredbom o procjeni  utjecaja zahvata na 
okoliš  i Uredbom o informiranju i sudjelovanju javnosti i 
zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša. U postupcima 
donošenja i izrade dokumenata zaštite okoliša i prirode provode se 
javni uvidi i rasprava a o čemu se obavještava javnost. Upravni odjel 
obavlja ovu podaktivnost, te pored organiziranja uvida i rasprava, vodi 
dokumentaciju u postupcima (zapisnici, izvješća i sl.)  
e) Sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode je jedan od 
načina uključivanja šire zajednice u zaštitu i očuvanje okoliša, a 
provodi se zajedničkim akcijama sa gradovima/općinama, Javnom 
ustanovom Zaštita prirode, ministarstvima, udrugama i dr.  kroz 
obilježavanje pojedinih datuma vezanih za zaštitu okoliša i prirode 
kao npr. Dan planeta zemlje, Dan voda i dr. 

2) Praćenje stanja okoliša i prirode 
Sukladno zakonskim propisima, županija je obvezan osigurati praćenje 
kakvoće sastavnica okoliša i informirati javnost o istima,  voditi 
registar onečišćavanja okoliša i osigurati podatke za informacijski 
sustav zaštite okoliša (način vođenja, metodologija, rokovi 
prikupljanja i dostave podataka su određeni zakonom i Pravilnikom o 
registru onečišćenja okoliša), te osigurati sanaciju onečišćenog okoliša.  
Za provedbu ove aktivnosti planirane su sljedeće podaktivnosti: 
a)AMP Sisak 3 -mjerna stanica je u svibnju 2017. prestala s radom, ali 
je oprema zadržana kako bi se u slučaju potrebe mogla osposobiti za 
ponovno praćenje kvalitete zraka.  
b) Sanacija 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. 
c) Naknade vlasnicima nekretnina u zaštićenim područjima 
Sukladno odredbama Zakona o zaštiti prirode, vlasnici nekretnina u 
zaštićenim područjima imaju pravo na naknadu ako je uporaba i 
korištenje zaštićenog područja za određene svrhe ograničena ili 
zabranjena, stoga se ova podaktivnost odnosi na ovakve slučajeve. 
d) Sufinanciranje rada (subvencije) trgovačkim društvima  Centar za 
gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije, Kodos d.o.o., Eko-
start. 

      Sukladno zakonskim propisima, te na temelju Plana gospodarenja 
otpadom RH 2017.-2022. i donesenih odluka o pristupanju Sisačko-
moslavačke županije trgovačkom društvu Centar za gospodarenje 
otpadom Brodsko-posavske županije, te preuzimanjem udjela u 
vlasništvu trgovačkog društva Kodos d.o.o. (CGO Babina gora u 
Karlovačkoj županiji), te potpisanih Društvenih ugovora i Sporazuma,  
a kako bi se osigurali uvjeti za uspostavu cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom, planirana su sredstva za rad navedenih tvrtki 
(čiji je suvlasnik Županija), a koje su nosioci izgradnje centara za 
gospodarenje otpadom na kojima će se nakon izgradnje obrađivati i 
zbrinjavati otpad iz pojedinih JLS-a Sisačko-moslavačke županije, 
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kako je to predviđeno Planom gospodarenja otpadom RH. 
PRIKAZ 
REALIZIRANIH 
AKTIVNOSTI  
KROZ CILJEVE 
I MJERILA 
USPJEŠNOSTI 
REALIZACIJE 

1) Izrada dokumenata zaštite okoliša i prirode je provedena na 
sljedeći način: 

• Uspostava jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom je u 
tijeku, potpisan je društveni ugovor s CGO Brodsko posavske 
županije, u na 11. sjednici Županijske skupštine (20.12.2018.) je 
donesena odluka o preuzimanju udjela u vlasništvu tvrke Kodos 
d.o.o. (za CGO Babina gora u Karlovačkoj županiji);  

• Program zaštite okoliša i Program zaštite zraka su izrađeni i 
doneseni na Županijskoj skupštini ( 

• U svibnju 2018. je donesena odluka o pokretanju postupka zaštite 
Zrinske gore, te je odluka sa zahtjevom za izradu stručne podloge 
dostavljena nadležnom Ministarstvu na daljnje postupanje. 

• U 2018. godini je bilo planirano provesti 2-3 projekta zaštite 
okoliša i prirode, a provedena su 2 projekta (čišćenje rijeke Odre 
povodom Dana zaštite prirode. U ovom projektu su sudjelovali 
predstavnici JU Zaštita prirode, Kajakaški klub, HGSS, a projekt 
se odnosio na čišćenje rijeke Odre od Siska do Odranskog polja), 
a za navedeni projekt je utrošeno ukupno 4.061,76 kuna. Drugi 
projekt je organiziranje 1. međunarodne konferencije „Cjelovit 
pristup okoliša“. 

• Tijekom 2018. su provedeni uvidi/rasprave: 
• U prijedlog Programa zaštite okoliša i Program zaštite zraka SMŽ 

(objava na web stranicama županije, nije bilo troškova) 
• Proveden je uvid i rasprava po traženju MZOIE (za okolišnu 

dozvolu tvrtke Sano- troškove je platio investitor) 
2) Praćenje stanja okoliša je aktivnost koja je značajno smanjena u 
2018. godini, a razlozi su sljedeći: 
• Mjerna stanica AMP Sisak 3 je početkom 2017. godine prestala 

s radom, te budući da je gospodarskih subjekata koji zagađuju 
zrak sve manje nije bilo potrebe za aktiviranjem, budući da 
dvije AMP (Sisak Caprag i Sisak Galdovo) mjere kakvoću 
zraka. 

• Sredstva planirana za sanaciju okoliša, kada počinitelj 
zagađenja nije poznat, po nalogu inspekcije zaštite okoliša ili u 
slučajevima izvanrednog zagađenja okoliša nisu utrošena jer 
nije bilo potrebe za sanacijom. 

• Sukladno primjeni odredaba Zakona o zaštiti prirode, vlasnici 
nekretnina u zaštićenim područjima imaju pravo na naknadu 
ako je uporaba i korištenje zaštićenog područja za određene 
svrhe ograničena ili zabranjena, no budući da nije bilo zahtjeva 
sredstva nisu utrošena. 

• Sukladno zakonskim propisima, te na temelju Plana 
gospodarenja otpadom RH 2017.-2022. i donesenih odluka o 
pristupanju Sisačko-moslavačke županije trgovačkom društvu 
Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije i 
donesene odluke o preuzimanju udjela tvrtke Kodos d.o.o. (za 
CGO Babina gora u Karlovačkoj županiji) ova se aktivnost 
provodi 

Pokazatelji uspješnosti, temeljem kojih je procijenjena uspješnost 
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provedbe ovog programa i aktivnosti su sljedeći: 
• Donesen Program zaštite okoliša i Program zaštite zraka   
• Potpisan društveni ugovor s: CGO Šagulje –DA, te donesena 

odluka o preuzimanju udjela u tvrtki Kodos d.o.o. (za CGO 
Babina gora) 

• Broj prijavljenih planova gospodarenja otpadom JLS  i 
obveznika – 8 PGO obveznika i 8 PGO JLS-a, ukupno 16. 

• Provedena 2 projekta zaštite okoliša i prirode (čišćenje rijeke 
Odre povodom Dana zaštite prirode i konferencija „Cjelovit 
pristup okolišu“) 

• Na internetskim stranicama županije objavljeno najmanje 5 
dokumenta zaštite okoliša i prirode – DA (objavljeno ukupno 14 
informacija, 43 rješenja, 11 elaborata za ishođenje dozvola za 
gospodarenje otpadom, te su objavljeni Program zaštite okoliša i 
Program zaštite zraka SMŽ) 

Zbog svega navedenog može se smatrati da se program svrhovito 
provodi. 

     
 

PROGRAM: Zaštita stanovništva 
CILJ 
PROGRAMA: 

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. 
Posebni cilj 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 civilne zaštite  
- Osiguranje rada stožera civilne zaštite  
- Povećanje spremnosti i opremljenosti HGSS-a 
- Edukacija djelatnika i osiguranje zaštite na radu djelatnika. 

AKTIVNOSTI: Ovim programom se nastoji osigurati zaštita stanovništva od katastrofa, 
ali i zaštita stanovništva od minsko-eksplozivnih sredstava, 
provođenjem edukacije i razminiranja površina koje su još uvijek pod 
minama. Također se nastoji osnažiti i opremiti postrojbe civilne zaštite 
i vatrogastva te HGSS za djelovanje u slučajevima katastrofa i 
izvanrednih događaja. 
Program obuhvaća nekoliko aktivnosti i to: 

• Zaštita od požara 
• Razvoj civilne zaštite 
• Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava 
• Opreme za civilnu zaštitu 
• Zaštita na radu 

 - Način provedbe aktivnosti županije u zaštiti od požara je propisan 
Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o zaštiti od požara i dr.  

Aktivnosti zaštite od požara provodi Županijska vatrogasna zajednica, 
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a županija sufinancira rad iste. Ova aktivnost obuhvaća i izradu 
Procjene ugroženosti te planove zaštite od požara i druge dokumente. 
Izvješće o radu Županijske vatrogasne zajednice s financijskim 
izvješćem za 2017. godinu je usvojeno na 8. sjednici Županijske 
skupštine održane 13. 7. 2018. godine (objavljeno u Sl. glasniku SMŽ 
br. 23/18) i u njemu je vidljiv rad i način trošenja financijskih sredstva 
za 2017. godinu. 
Aktivnost -Razvoj sustava civilne zaštite je propisana Zakonom o 
sustavu civilne zaštite. Upravni odjel obavlja sve administrativno-
tehničke poslove za stožer civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije, 
te osigurava sredstva za rad i opremu operativnih snaga civilne zaštite. 
Za opremu za civilnu zaštitu je utrošeno ukupno 24.783,75 kn i to: od 
Tehnoservisa Sisak d.o.o. nabavljeno je: agregat za struju, potopna 
pumpa, 2 reflektora, 10 ručnih svjetiljki, 40 pari čizama, kabanica i 
lopata, te cijev, a sva oprema je korištena u vrijeme poplava u ožujku 
2018. godine; 9.996,25 kn je utrošeno za opremu za gorsku službu 
spašavanja (nabavljena motorna pila u vrijednosti 3.190 kn i od 
nabavljene svjetiljke i punjači u vrijednosti od 6.806,25 kn). Ova je 
oprema također korištena u vrijeme poplava u ožujku, te u vrijeme 
pojave klizišta u Hrv. Kostajnici. 
Aktivnost -Zaštita od mina i eksplozivnih sredstava  se provodi kroz 
III. fazu razminiranja kojom će se razminirati površine u općinama 
Sunja i Dvor. 
Sredstva za razminiranje se osiguravaju putem natječaja, odnosno 
razminiranje financira Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i 
ruralnom razvoju (85%) i RH (proračun 15 %). 
Aktivnost -Zaštita na radu se provodi kroz edukaciju i osposobljavanje 
novih djelatnika. 

PRIKAZ 
REALIZIRANIH 
AKTIVNOSTI  
KROZ CILJEVE I 
MJERILA 
USPJEŠNOSTI 
REALIZACIJE 

Pokazatelji uspješnosti na temelju kojih se ocjenjuje uspješnost 
provedbe ovog  programa su sljedeći: 

• Proveden program rada Vatrogasne zajednice i doneseno izvješće o 
radu Vatrogasne zajednice – DONESENO IZVJEŠĆE (8. sjednica 
Županijske skupštine, objava Sl. glasnik SMŽ 23/18) 

• Održano 9. sjednice stožera civilne zaštite (planirana 1) 
• Održana vježba operativnih snaga civilne zaštite 25.4.2018. – 

„Sisak 2018“ (gašenje požara na zgradi u Rimska 28, Sisak)  
• Proveden javni natječaj, ugovoreno i razminirano zemljišta (faza 

III.)  na području općina Dvor i Sunja, ukupne vrijednosti 
18.533.433,09 kn. Razminiranje je obavljeno u naseljima Kobiljak- 
općina Dvor, razminirano 558.762 m² (vrijednost 5.475.867,60 kn); 
u naseljima Strmen i kanal Sunja- općina Sunja, razminirano 
535,.927 m²  (vrijednost 5.587.038,98 kn); u naseljima Gradusa 
Posavska i Brđani cesta – općina Sunja, razminirano 491.635 m² 
(vrijednost 4.793.441,25 kn); u naseljima Ostojići i Gornji Žirovac 
– općina Dvor, razminirano 260.227 m² (vrijednost 2.677.085,26 
kn. 

Sukladno prethodno iznesenim pokazateljima može se smatrati da se 
ovaj program uspješno provodi.  
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JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA  
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

 
Prema Godišnjem programu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima 

prirode Sisačko-moslavačke županije  u periodu srpanj-prosinac 2018. godine provodile 
su se sljedeće aktivnosti: 

� Monitoring, zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta proveden 
je prema Godišnjem  programu,  monitoring ciljanih vrsta: pčelarice-bregunice, vuk, 
vidra, šišmiši, jelenak, kiseličin vatreni plavac i lastavice. 

� Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih 
vrijednosti se provodila u okviru programa „Znanje – čuvar prirode“ u vrtićima i 
osnovnim školama. U suradnji s Konzervatorskim odjelom Ministarstva kulture i 
udrugom Terra banalis održana su predavanja na temu očuvanja kulturne i prirodne 
baštine na temu Zrinska gora – krajolik mogućnosti u Dvoru i S.Š. Viktorovac u 
Sisku. 

� Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim  područjima 
i na području europske ekološke mreže NATURA 2000  SMŽ 
Provodile su se aktivnosti održavanja infrastrukture u zaštićenim područjima 
posebnom rezervatu Đon-Močvar Blatuša, park šumi Brdo Djed, regionalni park 
Moslavačka gora. 

� Provođenje aktivnosti A100001 i A100002 financiranjem sredstvima EU 
„Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-
prezentacijskog centra Natura SMŽ“ ( KK. 6.1.2.02.0002) 

Od potpisivanja Ugovora o provedbi projekta 18.07.2018. projektni tim je provodio 
potrebno administriranje vezano uz provođenje prvih aktivnosti, koja je s obzirom na 
vrijednost projekta 17.047.297,27 kn zahtijevaju detaljne razrade kod pripreme plana 
nabave, usuglašavanje potrebnih izmjena i konzultacije s voditeljem projekta u SAFU, 
priprema dokumentacije za provođenje postupaka javne nabave, oglašavanje prvih 
javnih nabava iz projekta (izrada projekta izvedbenog rješenja opremanja Centra; 
promidžba i vidljivost projekta i Centra; rekonstrukcija i adaptacija građevine Centra; 
nabava vozila; izrada Akcijskog plana upravljanja posjetiteljima). Kontinuirana 
priprema i izrada dokumentacije potrebne za administriranje projektom i dostavljanje 
nadležnim tijelima. 

„Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“ (KK.6.1.2.02.) 

Prisustvovanje radnim sastancima projektnog tima prema pozivu nositelja projekta 
Grad Petrinja, te usuglašavanje postupaka javne nabave prema naputcima SAFU, a 
nastavno na povezivanje istih vrsta usluga u jedinstvene postupke javne nabave.  
Kontinuirana priprema i izrada dokumentacije potrebne za administriranje projektom i 
dostavljanje nadležnim tijelima. 

„Zaštita i očuvanje bijele rode u SMŽ“ 

Projekt se provodi zajedno s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a 
odnosi se na  očuvanje strogo zaštićene vrste  bijele rode  kroz isplatu pomoći 
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vlasnicima objekata koji imaju gnijezda bijele rode, 700,00 kn po gnijezdu. 
Sufinanciranje 50% vrijednosti. 

„Poučna šumska staza Novska  - Život šume“ 

U okviru mjere 8.5.2. Ustanova je izradila projekt „Poučna šumska staza Novska – 
Život šume“ vrijednosti 300.000,00  kn, s ciljem upoznavanje šire javnosti i edukacije 
posjetitelja o biološkoj raznolikosti šuma zapadne Slavonije, raznolikosti gljiva i 
orhideja. Projekt je u fazi evaluacije. 
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ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

NAZIV  
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CILJ 
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POKAZATELJI 
USPJEŠNOSTI 
IZVRŠENJA 

 1. REDOVITA DJELATNOST JAVNE USTANOVE ZAVOD 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  javne ustanove Zavod 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. i 114/18.)   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 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 2018. godine Zavod je nastavio započete poslove na izradi 
prostorno-planske dokumentacije u 2017. godini te započeo izradu novo 
ugovorenih dokumenata prostornog uređenja sukladno Programu rada za 
2018. 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 
provodi 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 vodno gospodarskog 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“ br. 153/13. i 65/17.) 
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, urbroj: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, koji je dostavljen na 
suglasnost Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja. Ishođenje 
suglasnosti na Plan je u tijeku. 
Usvajanje Plana očekuje se u prvom kvartalu 2019. godine. 
 
2.1.2. Izmjene i dopune prostornih planova uređenja jedinica lokalne  

samouprave 

Sukladno Odlukama o povjeravanju poslova Zavod je nastavio rad na izradi 
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izmjena i dopuna prostornih planova za Grad Hrvatsku Kostajnicu i općine 
Jasenovac,  Lekenik, Sunju i Topusko koje je započeo tijekom 2017. 
godine. 
U razmatranom razdoblju 2018. godine dovršeni su  i usvojeni sljedeći 
planovi: 

‐ Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Grada Hrvatska 
Kostajnica („Službeni vjesnik“, broj 46/18.) 

‐ II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Topusko 
(„Službeni vjesnik“, broj 48/18.) 

‐ Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Jasenovac 
(„Službeni vjesnik“, broj 64/18.) 

‐ II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Sunja 
(„Službeni vjesnik“, broj 77/18.) 

Izrađen je Nacrt prijedloga III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Lekenik na osnovi kojeg se provodi postupak ocjene procjene 
utjecaja III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Lekenik na 
okoliš.   
 

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. 
 
Izvješće sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog 
razvoja, te analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji 
utječu na prostor, kao i prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s 
osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje razdoblje. 
Izvješće  se izrađuje u skladu s Pravilnikom o sadržaju i obveznim 
prostornim pokazateljima izvješća o stanju u prostoru („Narodne novine“ 
br. 48/14.i 19/15.) kojim su određeni sadržaj izvješća, obvezni prostorni 
pokazatelji, način sudjelovanja javnopravnih tijela u izradi izvješća i drugi 
zahtjevi u vezi s praćenjem stanja u području prostornog uređenja. 
Zavod kontinuirano prati izradu izvješća, prikuplja i analizira podatke 
sudionika u prostoru  i izrađuje izvješća o stanju u prostoru za jedinice 
lokalne samouprave koje to od njega zatraže. 
U studenom 2018. godine ugovorena je i započela izrada Izvješće o stanju u 
prostoru za Grad Kutinu i Općinu Lipovljani. 
 
2.2.2. Suradnja s jedinicama regionalne i lokalne samouprave 
 
Tijekom razmatranog razdoblja, Zavod je nastavio uspješnu suradnju  s 
jedinicama lokalne samouprave (gradovima i općinama) i sa susjednim 
županijama na praćenju i provedbi dokumenata prostornog uređenja.  
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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.  
U periodu od 1. srpnja do 31.prosinca 2018. godine praćena je izrada 
sljedećih prostorno planskih dokumenata:  

• izrada i donošenje prostorno planskih dokumenata u susjednim 
županijama: 
- Zagrebačka županija (VII. Izmjene i dopune PPŽ) 
- Požeško - slavonska županija (III. Izmjene i dopune PPŽ) 
- Bjelovarsko-bilogorska županija (IV. izmjene i dopune PPUG 

Garešnice)  
• izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova/općina: 

- III. Izmjene i dopune PPUG-a Novska 
- III. Izmjene i dopune PPUO-a Lipovljani 

• izrada i donošenje generalnih urbanističkih planova uređenja 
(GUP), urbanističkih planova uređenja (UPU) i detaljnih planova 
uređenja (DPU) u pojedinim jedinicama lokalne samouprave: 
- VIII. Izmjene i dopune  GUP-a Grada Kutine 
- UPU „Centar 1“, Grad Petrinja 
- UPU naselja Moščenica (UPU 12), Grad Petrinja 
- II. Izmjene i dopune UPU-a grada Novske 
- Izmjene i dopune UPU-a  turističke zone  Mustafina Klada 

(Općina Velika Ludina) 
- IV. Izmjene i dopune  UPU-a naselja Popovača i stavljanje van 

snage DPU-a poslovno-stambene zone u Popovači 
- UPU zone T5-Arheološki park „Rimska vila u Osekovu“ 
- IV. Izmjene i dopune DPU-a središta grada Kutine. 

 
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 planom Parka prirode Lonjsko 
polje, 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 davao mišljenja u postupcima ocjene o potrebi strateške 
procjene utjecaja na okoliš. Ocjena o potrebi strateške procjene utjecaja na 
okoliš je provedena za sljedeće planove: 

- IV. Izmjene i dopune  UPU-a naselja Popovača i stavljanje van 
snage DPU-a poslovno-stambene zone u Popovači 

- IV. Izmjene i dopune UPU grada Gline i provođenje postupka 
stavljanja izvan snage DPU poduzetničke zone „Željezara“ u Glini. 

Zavod je također, na zahtjev jedinica lokalne samouprave davao mišljenja i 

tumačenja za potrebe provedbe prostornih planova. 
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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 te izrađivao kartografske prikaze. 
Također u svim procesima Zavod intenzivno surađuje s ustanovama i 
drugim institucijama za razmjenu i prikupljanje prostorno-planske 
dokumentacije. 
 
2.2.4. Praćenje stanja u prostoru, uspostava informacijskog sustava 
 
2.2.4.1. Informacijski  sustav  prostornog  uređenja Ministarstva 
graditeljstva i prostornog uređenja 
 
Informacijski sustav prostornog uređenja  uspostavlja se i vodi za potrebe 
izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja 
stanja u prostoru i području prostornog uređenja te izrade izvješća o stanju 
u prostoru, u skladu sa Zakonom i drugim propisima. Uspostavlja ga i 
razvija Ministarstvo u suradnji sa Hrvatskim zavodom za prostorni razvoj i 
zavodima za prostorno uređenje županije, odnosno Grada Zagreba. 
Informacijski sustav uspostavlja se i vodi u elektroničkom obliku, kao 
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 izmjene i dopune planova 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 2018. 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, 



63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

planova infrastrukturnih sustava, granica građevinskih područja, koji se 
mogu pregledavati samostalno ili kombinirano.  

Geoportal podrazumijeva korištenje suvremenih informacijskih tehnologija 
velike brzine (100/100 mb/s) i visoke raspoloživosti,  puno lakši pristup 
građanima za dobivanje potrebnih prostornih podataka (informacija) na 
području Sisačko-moslavačke županije. 

Geoportal podrazumijeva jednu vrstu Internet portala koji omogućuje 
pristup prostornim informacijama te različite povezane usluge 
(pretraživanje, pregledavanje, preuzimanje, transformaciju, analizu, 
otkrivanje usluga).  

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. 

3. Ostali poslovi i zadaci Zavoda 

Pored svih navedenih aktivnosti, Zavod je u periodu od 1. srpnja do 
31.prosinca 2018. 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. 

3.1. Državni plan prostornog razvoja RH 

Temeljem sporazuma sa Ministarstvom o poslovima obrade i ažuriranja 
podataka Prostornog plana županije i prostornih planova gradova i općina u 
sklopu pripremnih radova izrade Državnog plana prostornog razvoja, 
Zavod je obradio i ažurirao usvojene izmijenjene prostorne planove 
jedinica lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije te obradio 
podatke koji se odnose na infrastrukturu za potrebe izrade Državnog plana 
prostornog razvoja. 

3.2. Pilot projekt – izrada metodologije sanacije nezakonite gradnje 
Na stručnom skupu Urbana sanacija, održanom 26. rujna 2018. godine u 
Zagrebu u organizaciji Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj, Zavod je 
prezentirao pilot projekt – izrada metodologije sanacije nezakonite gradnje 
izrađen za naselje Sružec u Gradu Popovača. Rad je objavljen u Zborniku 
radova (Zagreb, rujan 2018. godine, Hrvatski Zavod za prostorno razvoj) 
zajedno s nekoliko stručnih radova o problematici nezakonite gradnje. 
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3.3. Upravljanje rizikom korištenja zemljišta izradom karata 
           podložnosti na klizanje 
U suradnji s Hrvatskim geološkim institutom kao vodećim partnerom 
projekta Interreg IPA – CBC europskog programa kojemu su u fokusu 
interesa klizišta, Zavod je koordinirao prikupljanje podataka od jedinica 
lokalne samouprave sa područja Sisačko-moslavačke županije radi 
evidencije klizišta na području Županije i izrade karte klizišta. 
 
4. Stručni razvoj Zavoda 

 
Radi učinkovitog izvršavanja poslova i zadaća Zavoda, provodilo se 
stručno osposobljavanje djelatnika Zavoda kroz prisustvovanje stručnim 
tematskim savjetovanjima. 
Također je u suradnji sa županijskim zavodima Osječko-baranjske, 
Vukovarsko-srijemske, Požeško-slavonske i Brodsko-posavske županije 
provedena edukacija s ciljem unapređenja u digitalnoj izradi i komunikaciji 
planskih sadržaja, na nivou uporabe Autodesk CAD alata u skladu s 
Nacionalnom infrastrukturom prostornih podataka RH, INSPIRE 
(Infrastructure for Spatial Information) direktivom  EU te OGC (Open 
Geospatial Consortium) standardima GIS-a. 
 
5. Osiguranje javnosti rada 

 
Zavod ima svoju web stranicu (www.zpusmz.hr) koju je  u periodu od 1. 
srpnja do 31.prosinca 2018. 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 
pristup informacijama o stanju u prostoru, važećoj prostorno-planskoj 
dokumentaciji te planiranim događanjima. 
 

6. Pokazatelji uspješnosti 

Pokazatelj 
uspješnosti 

Definicija 

Je
di

ni
ca

 

vr
ij

ed
n

os
t 

C
ilj

an
a 

vr
ij

ed
n

os
t 

en
a 

vr
ij

ed
n

os
t 

31
.1

2.
2

Izmjene i 
dopune 

prostornog 
plana Sisačko-

moslavačke 
županije 

Određivanje uvjeta za 
građenje građevina i provedbu 
drugih zahvata u prostoru na 
regionalnoj razini u skladu s 
kojima se izdaje akt za 
provedbu plana, te 
određivanje smjernica za 
izradu prostornih planova užih 
područja. 

broj 0 1 
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POKAZATELJ 
USPJEŠNOSTI: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izmjene i 
dopune 

prostornih 
planova 
uređenja 
jedinica 
lokalne          

samouprave 

Određivanje uvjeta za 
građenje građevina i provedbu 
drugih zahvata u prostoru na 
lokalnoj razini u skladu s 
kojima se izdaje akt za 
provedbu plana, te 
određivanje smjernica za 
izradu prostornih planova užih 
područja. 

broj 0 5 4 

Izvješća o 
stanju u 
prostoru 

Donosi prijedloge za 
unaprjeđenje prostornog 
razvoja s osnovnim 
preporukama mjera za iduće 
četverogodišnje razdoblje 

broj 1 1 1 

Mišljenja 
Zavoda na 
prostorne 
planove 

Osiguranje usklađenosti 
prostornih planova sa 
Prostornim planom Sisačko-
moslavačke županije 

broj 4 5 5 

Broj 
prostornih 

planova 
obuhvaćenih 

Registrom 

Unos prostornih planova u 
Registar informacijskog 
sustava prostornog uređenja 
Ministarstva 

broj 219 230 231 

Obrada i 
ažuriranje 
prostornih 
planova za 

informacijski 
sustav 

prostornog 
uređenja 

Obrada i ažuriranje prostornih 
planova za izradu Državnog 
prostornog plana i unos 
podataka u informacijski 
sustav prostornog uređenja 
Ministarstva 

broj 8 16 18 
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PROTOKOLARNE I OSTALE AKTIVNOSTI ŽUPANA 
 
Izvještajno razdoblje obilježeno je aktivnostima i radnim sastancima župana s 

ministrima i državnim dužnosnicima, posebno u procesu poticanja regionalnog i ruralnog 
razvoja i demografske obnove te nastavkom već započetih aktivnosti za povlačenjem 
sredstava iz Europske unije. Nastavljena je i intenzivna suradnja i djelovanje kroz Izvršni 
odbor i tijela Hrvatske zajednice županija. 

Putem nadležnih upravnih odjela, javnih ustanova i Županijske razvojne agencije, 
župan je u koordinaciji sa županijskim čelnicima provodio aktivnosti i mjere s ciljem 
poticanja gospodarskog razvoja i unapređenju investicijske klime, razvoja komunalne 
infrastrukture te razvoja postojećih i osnivanja novih gospodarskih subjekata.  

U sklopu protokolarnih obveza župana, održano je niz prijema stranaka, radnih 
sastanaka, obilazaka izgrađenih ili rekonstruiranih  objekata prometne i komunalne 
infrastrukture, te objekata društvene namjene. Župan je također prisustvovao nizu kulturnih, 
sportskih i drugih manifestacija, od kojih je županija mnogima bila pokrovitelj, suorganizator 
ili ih je financijski podržala. 

Radi sveobuhvatnijeg informiranja javnosti, župan je sa svojim zamjenicima i 
predsjednicom Županijske skupštine organizirao konferencije za medije, izdavao priopćenja  i 
informacije za medije te da davao pismene odgovore na pisane upite.  

Primao je predstavnike institucija koje djeluju na području Županije, a obišao je i 
mnoge gospodarske objekte. Tijekom izvještajnog razdoblja župan je primio i velik broj 
građana koji su mu se obraćali s mnogobrojnim i različitim zamolbama, što znači da je unatoč 
zgusnutom rasporedu svojih dnevnih obveza uvijek nalazio prostora i vremena za 
svakodnevne probleme sugrađana i stanovnika Sisačko-moslavačke županije.  
 

2. srpnja 
 
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem u zgradi Sisačko-

moslavačke županije na adresi Rimska 28 („Zgrada Dunavskog Lloyda“) nazočio sastanku s 
ministrom državne imovine Goranom Marićem. 

Tema sastanka bilo je predstavljanje novog Zakona o državnoj imovini i suradnja 
ministarstva s jedinicama lokalne samouprave. Ministar Marić je u ovoj prigodi predstavio 
novi zakon predstavnicima lokalne samouprave, a odazvali su se, na razini gradonačelnika i 
načelnika ili njihovih zamjenika, svi gradovi i općine Sisačko-moslavačke županije, osim 
Grada Siska. 

 
3. srpnja 
 
U vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji župan je sudjelovao u svečanom 

dočeku 1. hrvatskog kontingenta NATO aktivnosti ojačane prednje prisutnosti u Republici 
Litvi. 

Postrojbu je svečano dočekao načelnik Glavnog stožera Oružanih snaga RH general 
zbora Mirko Šundov, koji je u ovoj prigodi bio izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske i 
vrhovne zapovjednice Oružanih snaga RH Kolinde Grabar-Kitarović, a obratili su im se i 
bojnik Marko Krpan, koji je zapovijedao kontingentom, vojni izaslanik Francuske Republike 
brigadir Fabrice Duda, zapovjednik Gardijske motorizirane brigade brigadni general Tihomir 
Kundid i zapovjednik Hrvatske kopnene vojske general zbora Siniša Jurković. 

Župan Ivo Žinić, sa zamjenikom Romanom Rosavcem i predsjednicom Županijske 
skupštine Ivankom Roksandić, u Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u 
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Sisku primio studijsku grupu iz Ukrajine, na čelu koje je bio ministar za pitanja privremeno 
okupiranih teritorija Ukrajine Vadim Černiš. 

Studijska grupa iz Ukrajine boravila je u Hrvatskoj s ciljem proučavanja hrvatskih 
iskustava mirne reintegracije i procesa uspostave povjerenja među stanovništvom nekadašnjih 
okupiranih područja. 

 
4. srpnja 
 
Župan Ivo Žinić je u Županijskoj palači u Varaždinu nazočio četvrtom sastanku Vlade 

Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima Udruge gradova i udruge općina u 
Republici Hrvatskoj te predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu 
u Hrvatskom saboru. 

 
5. srpnja 
 
Župan Ivo Žinić je, kao izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-

Kitarović, sudjelovao u programu obilježbe Spomendana na prvu žrtvu u Domovinskom ratu s 
petrinjskog područja.  

Gradsko vijeće Grada Petrinje proglasilo je 5. srpnja (dan na koji je 1991. godine 
ubijena šesnaestogodišnja Josipa Kožić) Spomendanom na prvu žrtvu u Domovinskom ratu s 
petrinjskog područja. Obilježba Spomendana počela je paljenjem svijeća kod spomenika 
poginulim braniteljima u Donjoj Budičini, a nastavljena polaganjem vijenaca i cvijeća i 
paljenjem svijeća kod spomen obilježja na mjestu pogibije Josipe Kožić. 

 
6. srpnja 
 
Župan Ivo Žinić, uz kojega je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, potpisao je s 

ravnateljem Hrvatskog centra za razminiranje Zdravkom Modrušanom i predstavnicima triju 
ovlaštenih tvrtaka za razminiranje, ugovore o razminiranju minski sumnjivog područja općina 
Sunja i Dvor. 

Sredstva za financiranje ugovora o razminiranju osigurana su kroz bespovratnu 
potporu Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj. Ukupna vrijednost potpisanih 
ugovora je gotovo 13 milijuna kuna. Ugovori se odnose na poljoprivredne površine u naselju 
Kobiljak u Općini Dvor, poljoprivredne površine uz naselja Gradusa Posavska i Brđani Cesta 
u Općini Sunja te poljoprivredne površine u naseljima Ostojići i Gornji Žirovac u Općini 
Dvor. 
 

9. srpnja 
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem i ravnateljem 

ŽUC-a Stipom Šapinom, boravio u radnom posjetu Općini Lipovljani. 
Posjet je počeo radnim sastankom u Općinskoj vijećnici Općine Lipovljani, gdje je 

načelnik Općine Lipovljani Nikola Horvat sa suradnicima imao prigodu sa županom 
razgovarati o najaktualnijim problemima koje Općina ima i o načinim njihova rješavanja uz 
angažman Sisačko-moslavačke županije. 

Nakon radnog sastanka, uslijedio je obilazak gradilišta u središtu Lipovljana (projekt 
„Rekonstrukcija Trga sv. Josipa i Trga hrvatskih branitelja u Lipovljanima“. 
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10. srpnja 
 
Župan Ivo Žinić, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem u prostoru 

Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije u Sisku, je nazočio dodjeli bespovratnih 
potpora poduzetnicima temeljem provedena tri javna poziva. 

Bespovratne potpore, u iznosu od gotovo 500 000 kuna, dodijeljene su poduzetnicima 
koji su se odazvali na jedan od sljedeća tri javna poziva: Tradicijski i umjetnički obrti, 
Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i Poticanje razvoja i komercijalizacije 
inovacija u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

 
Župan Ivo Žinić je, u nazočnosti zamjenika župana Romana Rosavca, u SOS Dječjem 

selu Lekenik s direktorom SOS Dječjeg sela Lekenik Marijom Čovićem, načelnikom Općine 
Lekenik Ivicom Perovićem i gradonačelnikom Gline Stjepanom Kostanjevićem, svečano 
potpisao Sporazum o sufinanciranju projekta „Bolje čitam, bolje pišem, a još bolje govorim“ 
– programa rane detekcije i prevencije smetnji u govoru, pisanju i čitanju kod djece 
predškolskog i školskog uzrasta za 2018. godinu. 

Predmet ovog Sporazuma je zajedničko učešće u financiranju projekta „Bolje čitam, 
bolje pišem, a još bolje govorim“, a temeljem iskazanih potreba za rad sa djecom 
osnovnoškolskog i vrtićkog uzrasta. Ukupna vrijednost Sporazuma iznosi 105 000 kuna. 

 
13. srpnja 
 
Župan Ivo Žinić je, uz nazočnost svog zamjenika Romana Rosavca i direktora 

SIMORA-e Marija Čelana, uručio ukupno 66 diploma polaznicima edukacija. 
Projekt PISMO, Sisačko-moslavačka županija središte gaming industrije krenuo je s 

najvažnijim dijelom projekta, počele su edukacije za čak 152 zainteresiranih mladih ljudi, 
odnosno osnovnoškolaca i srednjoškolaca. Edukacije su krenule u 5. mjesecu. Kroz navedene 
edukacije svoja znanja o game developmentu na mlade ljude prenose Dominik Cvetkovski i 
Karlo Petković, stručnjaci za edukaciju. Edukacije se održavaju u Sisku, Kutini, Petrinji, Glini 
i Novskoj, a od iduće školske godine i u novoj školi u Popovači.  

 
Župan Ivo Žinić je, s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić i 

zamjenikom župana Ivanom Celjakom, sudjelovao u obilježavanju sedme obljetnice smrti 
prvog sisačko-moslavačkog župana Đure Brodarca. 

Kod groba pokojnog Đure Brodarca na sisačkom Gradskom groblju Viktorovac 
položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a zajedničku je molitvu predvodio katedralni župnik 
preč. Marko Karača. 

Svetu misu u sisačkoj katedrali služio je sisački biskup mons. Vlado Košić. 
 
19. srpnja  
 
Župan Ivo Žinić je nazočio potpisivanju Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava i 

Ugovora o sufinanciranju projekta Aglomeracije Novska te polaganju kamena temeljca za 
izgradnju poslovne zgrade tvrtke Vodovod Novska u poduzetničkoj zoni Novska. 

 
 
 
 



69 

 

 

20. srpnja  
 
Župan Ivo Žinić je u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“ u Petrinji nazočio Svetoj 

misi, kojom je Vojna kapelanija „Sv. Ilije Proroka“ proslavila svog nebeskog zaštitnika i dan 
kapelanije. 

 
Župan Ivo Žinić je, u nazočnosti predsjednice Županijske skupštine Ivanke Roksandić 

i zamjenika župana Romana Rosavca, simboličkim presijecanjem vrpce, zajedno s 
načelnicom Općine Donji Kukuruzari Lucijom Matković i saborskim zastupnikom, 
ravnateljem Županijske uprave za ceste i predsjednikom Vijeća Općine Donji kukuruzari 
Stipom Šapinom, svečano otvorio cestu Umetići-Gornji Bjelovac-Donji Bjelovac na području 
Općine Donji Kukuruzari. 

 
Župan Ivo Žinić je, kao izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja 

Plenkovića, u prostoru Osnovne škole „Katarina Zrinska“ Mečenčani (Općina Donji 
Kukuruzari) zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić i 
zamjenicima župana Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, nazočio Svečanoj sjednici 
Općinskog vijeća, koja je održana u povodu obilježavanja Dana Općine Donji Kukuruzari. 

 
25. srpnja  
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa saborskim zastupnikom Stipom Šapinom, boravio u 

radnom posjetu Općini Topusko. 
Posjet je počeo radnim sastankom u prostorijama Općine Topusko, gdje je načelnik 

Općine Topusko Ivica Kuzmić sa suradnicima i predstavnicima MUP-a imao prigodu sa 
županom razgovarati o najaktualnijim problemima koje Općina ima te o načinu njihova 
rješavanja uz angažman Sisačko-moslavačke županije. Nakon radnog sastanka, uslijedio je 
radni obilazak Lječilišta Topusko i Top Termi Topusko. 

 
26. srpnja  
 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Ivanom Celjakom u Strugi Banskoj 

(Općina Dvor) sudjelovao u obilježavanju 27. obljetnice pogibije 13 hrvatskih redarstvenika u 
organizaciji Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske i Policijske uprave sisačko-
moslavačke. 

 
3. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Ivanom Celjakom u glinskoj 

gradskoj vijećnici nazočio svečanoj sjednici Gradskog vijeća. Dan Grada Gline obilježen je 
svečanom sjednicom Gradskog vijeća, održanom ove godine iznimno, zbog bogatog 
programa obilježbe Dana pobjede, Dana domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, 
ranije. 
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4. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić, kao izaslanik Predsjednice RH Kolinde Grabar-Kitarović, i njegov 

zamjenik Ivan Celjak, kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, 
sudjelovali su u Kotar šumi (Grad Petrinja) u odavanju počasti poginulom zapovjedniku 57. 
brigade Hrvatske vojske „Marijan Celjak“, Stjepanu Grgcu i suborcima. 

Članovi obitelji, suborci, prijatelji i poštovatelji, kod spomen obilježja na mjestu 
pogibije legendarnog zapovjednika položili su vijence i zapalili svijeće. 

 
5. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom 

Celjakom te saborskim zastupnikom Stipom Šapinom, u Glini kod Spomen obilježja 
poginulim hrvatskim braniteljima nazočio polaganju vijenaca u povodu Dana pobjede i 
domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja, a potom i Svetoj misi, koju je, u crkvi Sv. 
Ivana Nepomuka, služio sisački biskup mons. Vlado Košić. 

 
Velikom koncertu Marka Perkovića Thompsona, kojim su u Glini obilježeni Dan 

pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja, nazočio je župan Ivo Žinić 
zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom te saborskim 
zastupnikom Stipom Šapinom. 

 
7. kolovoza   
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u Novskoj u 

prostorijama Gradske knjižnice i čitaonice 'Ante Jagar' nazočio predstavljanju prve AR vizitke 
u Hrvatskoj kao i interaktivne strip igre 'Svi putevi vode u SIMORA-u' u organizaciji 
Razvojne agencije SI-MO-RA, a nakon toga i obišao gradilište poduzetničkog inkubatora 
PISMO-Novska. 

 
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem obišao radove na 

dijelu ceste u naselju Bročice. U naselju Bročice u tijeku je obnova na dijelu županijske ceste 
sa izgradnjom biciklističkih staza. Riječ je o povećanju profila kolnika karakteristikama s dva 
prometna traka, rubnim trakovima i biciklističkim stazama u dužini od 2800 metara. 

  
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem svečano 

otvorio cestu u Kozaricama. Riječ je o izvanrednom održavanju dijela kolničkog zastora 
lokalne ceste L33141 u naselju Kozarice na području Grada Novske u ukupnoj duljini 2400 
metara. Otvorenju ceste nazočili su i saborski zastupnik Stipo Šapina te gradonačelnik Grada 
Novske, Marin Piletić. 
 

8. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić je u Gradskom parku u Glini, dočekao sudionike 22. konjaničkog 

maratona, koji pod sloganom „Tradicija prošlost – potreba budućnosti“ u organizaciji Udruge 
arapskih konja Moslavine Voloder od 5. do 9. kolovoza obilaze utvrde uz Zrinsku goru u 
projektu „Tragom hrvatske žrtve i velejunaštva“. 
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Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Ivanom Celjakom, kod Spomen 

obilježja u Gornjem Viduševcu nazočio obilježavanju pobjede oružanih snaga RH u 
Domovinskom ratu i predaji 21.korpusa neprijateljske vojske. 

 
9. kolovoza 
 
Župan Ivo Žinić je kao osobni izaslanik Predsjednice RH i predsjednika Vlade RH 

nazočio Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje koja je održana u povodu 
obilježavanja Dana Grada Petrinje i blagdana zaštitnika Petrinje, Svetog Lovre. 

 
10. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić sa svojim zamjenikom Ivanom Celjakom je u Hrvatskoj Kostajnici 

nazočio obilježavanju 27.godišnjice pogibije Gordana Lederera kod Spomen obilježja 
''Slomljeni pejzaž'' na brdu Čukur. 

 
15. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić je na blagdan Velike Gospe, vjeran tradiciji, sudjelovao u hodočašću 

u marijansko svetište Sisačke biskupije u Gori. 
Hodočasnici su krenuli iz Viduševca, pa preko Gline do Marinbroda, gdje im se 

priključio župan Žinić i brojni stanovnici ovog rubnog naselja grada Gline. 
U marijanskom svetištu Majke naših stradanja u crkvi Uznesenja BDM u Gori nazočili 

su Svetoj Misi koju je u povodu obilježavanja svetkovine Uznesenja Blažene Djevice Marije 
na nebo (Velike Gospe) služio mons. dr. Vlado Košić, biskup sisački. 

 
16. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić je nazočio proslavi blagdana svetog Roka u Novom Selu Glinskom. 
Kod masovne grobnice na mjesnom groblju položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a u 

kapeli Sv. Blaža Svetu je misu služio vlč. Ivica Mađer. 
 
19. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić je u Glini, na stadionu ŠNK Banovac, nazočio otvorenju Prvenstva 

RH u streličarstvu. 
 

24. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić je u Starom Brodu (Općina Lekenik) nazočio humanitarnom 

„Koncertu za Marka“. 
KUD „Radost“ Sela, Sisački bećari“, „Rusway“ i „Vokalni ansambl Lipe“ uključili su 

se u humanitarnu akciju kojoj je cilj prikupiti sredstva za liječenje, specijalistički pregled i 
općenito poboljšanje uvjeta života jednogodišnjeg Marka, stanovnika mjesta Stari Brod i 
njegove obitelji. 
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Organizator ove akcije i cijelog niza akcija za pomoć malom Marku je Siščanka koja 
radi u Austriji, Irena Kurjak. 

 
25. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić je u naselju Velika Vranovina (Općina Topusko) nazočio 

obilježavanju Dana sela Velika Vranovina. 
Program obilježavanja počeo je Svetom misom, koju je u kapeli Bl. Djevice Marije 

služio fra Goran Rukavina, nakon čega je slijedio prigodan program na Jelačić vrelu, te 
zajednička večera i druženje sudionika obilježbe. 

 
Župan Ivo Žinić je u Petrinji svečano otkrio spomen-ploču s likom prvog hrvatskog 

predsjednika dr. Franje Tuđmana u sjećanje na njegov posjet Petrinji 25. kolovoza 1991. 
godine. 

U nazočnosti izaslanika Predsjednice RH, Ante Deura, izaslanika premijera, ministra 
hrvatskih branitelja Tome Medveda, saborskog zastupnika Stipe Šapine i drugih uglednih 
uzvanika, župan Ivo Žinić je simboličkim skidanjem hrvatske trobojnice, kojom je bila 
prekrivena, otkrio spomen-ploču na kojoj je u kamen uklesan sljedeći tekst: 

„U SPOMEN NA 25. KOLOVOZ 1991. KAD JE UTEMELJITELJ MODERNE 
HRVATSKE DRŽAVE DR. FRANJO TUĐMAN POČETKOM DOMOVINSKOG RATA 
DOŠAO U PETRINJU.“ 

Prije otkrivanja spomen-ploče, projekta koji je uz pomoć Sisačko-moslavačke županije 
realizirala Udruga ratnih veterana, veterana Domovinskog rata Petrinje u župnoj crkvi Svetog 
Lovre održana je Sveta misa. 

 
Župan Ivo Žinić je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde 

Grabar-Kitarović, svečano otvorio Lipovljanske susrete, najveću manifestaciju nacionalnih 
manjina u Republici Hrvatskoj, koja je i ove godine održana pod visokim pokroviteljstvom 
Predsjednice Republike Hrvatske i pokroviteljstvom gradonačelnika Grada Zagreba. 

 
28. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić je nazočio svečanom otvorenju novouređene zgrade Županijskog suda 

u Sisku. 
Radovi na rekonstrukciji i adaptaciji zgrade Županijskog suda u Sisku započeli su u 

srpnju 2015. godine, a dovršeni su u listopadu 2017. godine, dok je uporabna dozvola izdana 
u travnju ove godine. Uz Županijski sud u Sisku u zgradi će biti smješten i Općinski sud u 
Sisku. Novouređenu zgradu otvorio je ministar pravosuđa Dražen Bošnjaković. 

 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom 

Celjakom, nazočio polaganju vijenaca i paljenju svijeća u sklopu programa Memorijalnog 
malonogometnog turnira „Tomislav Skender“. 

Memorijalni malonogometni turnir „Tomislav Skender“ u organizaciji Udruge 
dragovoljaca Domovinskog rata Galdovo 1991, posvećen je svim poginulim hrvatskim 
braniteljima s područja mjesta Galdovo. 
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29. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem posjetio Općinu 

Velika Ludina. Obilazak je počeo radnim sastankom u općinskoj vijećnici s načelnikom 
Draženom Pavlovićem i njegovim suradnicima. Nakon sastanka uslijedio je obilazak radova 
na krovištu OŠ Ludina, Športskog parka Tratinčica i Cvjetne ulice. 

 
31. kolovoza  
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Virovitici nazočili Svečanoj 

sjednici Županijske skupštine koja je održana u povodu Dana Virovitičko-podravske županije. 
 
1. rujna  
 
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u 

Marinbrodu (Grad Glina) sudjelovali u natjecanjima 9. seoske olimpijade – Marinbrod 2018. 
 
2. rujna  
 
Župan Ivo Žinić nazočio je proslavi Dana sela Pecki, na području Grada Petrinje. 
Proslava je počela otkrivanjem spomen-ploče Mariju Brašiću, koju su za poginulog 

suborca postavili pripadnici Prve gardijske brigade Tigar, Četvrte bojne Gavranovi. 
Obilježavanje Dana sela Pecki i blagdana svetog Ivana Glavosjeka nastavljeno je 

svetom misom u kapeli Blažene Djevice Marije, koju je predvodio fra Petar Žagar. 
 
3. rujna  
 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić, zamjenik 

župana Roman Rosavec i gradonačelnik Popovače Josip Mišković su simboličkim 
presijecanjem vrpce svečano otvorili novoizgrađenu školu sa sportskom dvoranom u 
Popovači. 

Novu Osnovnu školu „Zorka Sever“ blagoslovio je sisački biskup mons. Vlado Košić. 
Osnovna škola „Zorka Sever“ nosi ime poznate popovačke slikarice, pjesnikinje, 

kolekcionarke i pokretačice svih kulturnih zbivanja svoga vremena na ovom području – Zorke 
Sever. 

 
4. rujna  
 
Župan Ivo Žinić je sa stručnim suradnicima posjetio Srednju školu Glina, kako bi se 

upoznao s tijekom radova na vanjskom sportskom igralištu ove škole. Radovi na igralištu na 
kojem će učenici, ali i stanovnici Gline moći igrati rukomet, mali nogomet, košarku, odbojku 
i tenis, pri kraju su. 

Očekuje se isporuka i montiranje opreme (golova, koševa i sl.) i novi će sportski tereni 
biti stavljeni u funkciju. 

Boravak u Glini župan je iskoristio i za kraći obilazak nove sportske dvorane uz 
Osnovnu školu Glina. 
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Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik 
župana Roman Rosavec, su nazočili svečanom obilježavanju rada nove vrtićke skupine u 
Lekeniku. 

Ova je skupina svoj životni prostor našla u okrilju Knjižnice i čitaonice u Lekeniku i 
zahvaljujući njoj potrebe za vrtićkim smještajem su u Lekeniku gotovo posve pokrivene. 

Vrpcu, čijim je simboličkim rezanjem označen početak djelovanja ove nove skupine, 
prerezali su zajedno župan Ivo Žinić, pomoćnik ministrice obrazovanja Momir Karin i 
načelnik Općine Lekenik Ivica Perović. 

 
Župan Ivo Žinić je zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić 

i zamjenikom župana Romanom Rosavcem posjetio Osnovnu školu „Mladost“ Lekenik. 
Obišli su školsku kuhinju, prostor u kojem traju radovi na modernizaciji, jer je 

dosadašnja kuhinja zastarjela i trebalo ju je temeljito obnoviti i urediti. 
Župan je sa suradnicima obišao i jedan razred u kojem je trajala nastava, kratko 

popričao s djecom i njihovom učiteljicom i time zaokružio boravak u ovoj školi. 
 
5. rujna  
 
Župan Ivo Žinić je, u društvu ravnatelja Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, dr. 

Tomislava Dujmenovića, obišao gradilište „Središnjeg paviljona“, odnosno Objedinjenog 
hitnog bolničkog prijma i Dnevne bolnice, kako bi se upoznao s tijekom radova. 

 
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, 

uručio je šefu voznog parka Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije ključeve 
dvaju novih sanitetskih vozila za potrebe Zavoda. 

 
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak su u Velikom 

kabinetu primili sedam polaznica stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog 
odnosa, čije je jednogodišnje osposobljavanje završeno. 

 
6. rujna  
 
Župan Ivo Žinić je u prostoru Vinotočja Herak u Letovanskom Vrhu (Općina 

Lekenik), zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio završnici izbora 
Vinske kraljice Sisačko-moslavačke županije 2018./2019. godine i njene prve pratilje. 

Kandidatkinje su najprije prošle pisani ispit, a nakon toga se pojedinačno predstavile 
Ocjenjivačkom sudu za izbor Vinske kraljice SMŽ, kojim je predsjedao zamjenik župana 
Roman Rosavec. 
 

7. rujna  
 
Župan Ivo Žinić je na terasi restorana „Petrova gora“ u Topuskom nazočio svečanoj 

obilježbi Međunarodnog dana fizikalne terapije, koju je organiziralo Lječilište Topusko. 
 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik 

župana Roman Rosavec nazočili su Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Velika 
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Ludina, koja je u povodu obilježavanja Dana općine održana u društvenom domu u Velikoj 
Ludini. 

Po završetku Svečane sjednice, župan Ivo Žinić je, simboličkim ubiranjem prvih 
plodova, označio početak berbe jabuka u Moslavini. 

 
8. rujna  
 
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u Zrinu 

(Općina Dvor) nazočili obilježavanju 75. obljetnice stradanja Zrinjana pod visokim 
pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, čiji je izaslanik 
bio general Mile Ćuk, i pokroviteljstvom Hrvatskog sabora, Ministarstva hrvatskih branitelja, 
Ministarstva obrane Republike Hrvatske i Sisačko-moslavačke županije. 

Program obilježavanja počeo je Mimohodom hrvatske časti, a nastavljen misnim 
slavljem, koje je, uz sudjelovanje sisačkog biskupa mons. Vlade Košića, predvodio krčki 
biskup mons. Ivica Petanjak, čiji su roditelji bili Zrinjani, komemoracijom i druženjem 
hodočasnika. 

 
12. rujna  
 
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili i njegov zamjenik Roman Rosavec i saborski 

zastupnik Stipo Šapina, nazočio je u Hrvatskoj Kostajnici obilježavanju 27. obljetnice 
organiziranog proboja iz opkoljene Hrvatske Kostajnice. 

 
13. rujna  
 
Župan Ivo Žinić je, uz nazočnost predsjednice Županijske skupštine Ivanke 

Roksandić, u Domu Rafinerije nafte Sisak svečano otvorio prvu međunarodnu konferenciju 
„Cjelovit pristup okolišu“. 

Organizator konferencije je Udruga za promicanje cjelovitog pristupa okolišu iz Siska 
uz suorganizatorstvo Znanstvenog centra izvrsnosti za integrativnu bioetiku iz Zagreba, 
Veleučilišta Velika Gorica i Balkan Environmental Association sa sjedištem u Grčkoj. 

Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Ministarstvo zaštite 
okoliša i energetike, Hrvatska agencija za okoliš i prirodu, Sisačko-moslavačka županija, 
Grad Sisak i Escola Superior de Tecnologia da Saúde de Coimbra iz Portugala. 

 
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, s načelnicima 

općina Sunja i Martinska Ves je na skeli u Gradusi Posavskoj (općina Sunja) potpisao 
Ugovore o sufinanciranju javnog riječnog prometa u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2018. 
godini. 

Po provedenom Javnom pozivu donesena je Odluka da se iz proračuna SMŽ za 2018. 
godinu dodjeli financijska pomoć Općinama Martinska Ves i Sunja od po 100 000 kuna u 
svrhe sufinanciranja troškova redovitog rada plovila (trošak posade, održavanje plovila), te 
održavanja i uređenja skelskih prilaza. 
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14. rujna  
 
Župan Ivo Žinić je, uz nazočnost zamjenika župana, Romana Rosavca, u pješačkoj 

zoni u Sisku svečano otvorio radionicu „Industrijski karavan grada Siska 2018“ u sklopu 
projekta „Nova industrijska kultura u Središnjoj Europi“ INDUCULT 2.0, koji je financiran 
sredstvima programa „Središnja Europa 2014.-2020.“ 

Učenike Industrijsko-obrtničke škole Sisak s kovačkim su umijećem upoznali gosti iz 
Belgije i domaći majstori iz Siska. 

 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Malom kabinetu sjedišta 

Sisačko-moslavačke županije u Sisku primili Matiju Podhraškog iz Kutine, jednog od 
najboljih stunt vozača (akrobata na motociklu) svijeta. 

Matija Podhraški je vlasnik Guinessovog rekorda, šest je puta bio prvak Hrvatske, 
osvojio je prvo mjesto na svjetskom natjecanju za najbolji trik u Bugarskoj 2013., europski je 
prvak u najduljoj vožnji na prednjem kotaču. 

 
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u 

društvenom domu u Bobovcu (Općina Sunja) nazočili obilježbi 90. obljetnice Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva. 

Na žalost, ono što je trebalo biti velika proslava vrijednog jubileja prekinula je 
tragedija. 

Život posvećen vatrogastvu i Bobovcu završio je među svojim vatrogascima i 
Bobovčanima, predsjedajući svečanom sjednicom, koju je s legendarnim visokim 
angažmanom pripremao, predsjednik DVD-a Bobovac Nikola Lončarević. 

 
15. rujna  
 
Župan Ivo Žinić je u Krapju (Općina Jasenovac) nazočio proslavi 24. obljetnice 

proglašenja sela Krapja „Selom graditeljske baštine“. 
Nakon Svete mise u mjesnoj crkvi Svetog Antuna Padovanskog uslijedio je mimohod 

KUD-ova od crkve do pozornice gdje je župan Ivo Žinić svečano otvorio manifestaciju „Dani 
europske baštine“. 

 
Župan Ivo Žinić, uz kojega je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, svečano je 

otvorio 51. Volodersku jesen, najznačajniju i najstariju berbenu svečanost u Sisačko-
moslavačkoj županiji. 

Župan je na sceni Voloderske jeseni okrunio novu Vinsku kraljicu Sisačko-
moslavačke županije Antoniju Puškarić i njenu prvu pratilju Klaudiju Medved. 

 
16. rujna  
 
Župan Ivo Žinić je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde 

Grabar-Kitarović, u Petrinji nazočio središnjem događanju manifestacije „Dani sjećanja 
1991.-2018. na poginule, nestale i umrle hrvatske branitelje i civilne žrtve grada Petrinje u 
Domovinskom ratu, te razaranje našeg grada u rujnu 1991.“ 
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Župan Ivo Žinić je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde 
Grabar-Kitarović, u nazočnosti članova obitelji, supruge, sina Ivana, zamjenika župana, kćeri 
i unuka, nazočio obilježavanju 27. obljetnice pogibije Marijana Celjaka. 

Izaslanik ministra hrvatskih branitelja bio je Dinko Tandara. Izaslanstvo Sisačko-
moslavačke županije predvodila je predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić. 

Na mjestu pogibije hrvatskog heroja Marijana Celjaka (radarska baza Šašna Greda) 
položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a kod spomenika za sve poginule, nestale i umrle 
hrvatske branitelje (pored kapelice Sv. Ivana Krstitelja u Topolovcu) zapaljene su svijeće. 

Sjećanje na poginulog legendarnog hrvatskog viteza Marijana Celjaka završeno je 
komemoracijom u društvenom domu u Topolovcu. 

 
18. rujna  
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec boravili su u Gospiću, gdje su 

Župani Karlovačke, Ličko-senjske i Sisačko-moslavačke županije, Damir Jelić, Darko 
Milinović i Ivo Žinić potpisali Pismo namjere prema kojem ove tri Županije radi učinkovite 
koordinacije politike regionalnog razvoja mogu sklopiti Razvojni sporazum s Ministarstvom 
regionalnog razvoja i fondova EU, a temeljem Zakona o regionalnom razvoju (NN 123/17). 

 
19. rujna  
 
Župan Ivo Žinić, njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak te predsjednica 

Županijske skupštine Ivanka Roksandić nazočili su svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća 
HGK-Županijske komore Sisak, na kojoj su uručena priznanja gospodarstvenicima. 

 
21. rujna  
 
Župan Ivo Žinić je nazočio svečanoj sjednici Dobrovoljnog vatrogasnog društva 

Glina, koja je u povodu obilježavanja 140 godina djelovanja glinskog DVD-a održana u 
prostoru Zavičajnog kluba Marinbrod. 

Prije svečane sjednice vatrogasci su u svečanom mimohodu prošli Glinom, od svojih 
prostorija do hrvatskog doma, gdje je održana i pokazna vatrogasna vježba. 

 
25. rujna  
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec primili su u Velikom kabinetu 

sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku Stjepana Hrastnika, predsjednika Udruge 
dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Ogranak Sisačko-moslavačke županije, kako bi 
mu čestitali na još jednom sportskom uspjehu. 

Naime, na državnim igrama UDVDR-a, koje su po 23. put održane 22. rujna u Velikoj 
Gorici, nastupile su sportske natjecateljske ekipe svih hrvatskih županija i Grada Zagreba, 
ukupno 1200 sudionika, a dragovoljci i veterani Sisačko-moslavačke županije osvojili su 
drugo mjesto. 

 
Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, je u 

zgradi Sisačko-moslavačke županije (Rimska 28) potpisao ugovore o dodjeli sredstava iz 
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za sufinanciranje cikloturističkih projekata. 



78 

 

 

Prepoznajući značajne potencijale i za razvoj cikloturizma kao jednog od najbrže 
rastućih selektivnih oblika turizma u svijetu Sisačko-moslavačka županija je prošle godine uz 
sufinanciranje od strane Ministarstva turizma, izradila i usvojila Operativni plan razvoja 
cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji 2017-2020. 

 
26. rujna  
 
Župan Ivo Žinić je u prostorijama Ministarstva regionalnog razvoja i fondova 

Europske unije nazočio sastanku ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije 
Gabrijele Žalac sa županima na temu razvojnog sporazuma. Na sastanak je ministrica pozvala 
župane jadranskih županija, te župane Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije. 

 
Župan Ivo Žinić je u prostorijama Hrvatske zajednice županija u Zagrebu sudjelovao u 

radu 49. Sjednice Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija. 
 
27. rujna  
 
Župan Ivo Žinić je predvodio izaslanstvo Sisačko-moslavačke županije u 

obilježavanju Dana policije na području Policijske uprave sisačko-moslavačke. U izaslanstvu 
su, uz župana, bili i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić te zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak. 

U prostorijama Interventne jedinice policije u Sisku održan je prigodan program uz 
obraćanja uzvanika, a kod centralnog križa na Gradskom groblju Viktorovac položeni su 
vijenci, zapaljene svijeće i održana zajednička molitva. 

 
1. listopada 
 
Župan Ivo Žinić je u Domu za starije osobe Glina nazočio svečanom programu 

obilježavanja Međunarodnog dana starijih osoba. 
 
4. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je u novoj školskoj sportskoj dvorani u Glini nazočio otvaranju 

natjecanja „Lino višebojac“. 
 
Župan Ivo Žinić je u Gornjoj Bučici (Grad Glina) sudjelovao u završnoj manifestaciji 

ovogodišnjih „Dana sjećanja“, manifestacije kojom Udruga Dragovoljaca i Veterana 
Domovinskog rata ogranak Glina poziva na sjećanje na razaranje i žrtve koja su se na ovim 
područjima događala krajem rujna i u listopadu 1991. godine. 

 
Župan Ivo Žinić je u prostoru Gradske uprave Grada Gline nazočio konferenciji za 

novinare, kojom je najavljena humanitarna utakmica, susret Humanih zvijezda Hrvatske i 
Veterana ŠNK Banovac. 

Ovoj konferenciji nazočili su i glinski gradonačelnik Stjepan Kostanjević, njegov 
zamjenik Dario Žinić, predsjednik udruge Humane zvijezde Hrvatske Branko Tušek, 
potpredsjednik Amir Kazić Leo i tajnik Božidar Antolec. 
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5. listopada 
 
Župan Ivo Žinić je nazočio Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća Učiteljskog fakulteta 

u Zagrebu. Svečana sjednica fakulteta održana je pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice 
Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, a u povodu obilježbe Svjetskog dana učitelja i 
Dana učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Župan je u ovoj prigodi primio Zahvalnicu. 

 
Župan je u Vatrogasnom domu DVD Petrinja nazočio proslavi 25. obljetnice 

Vatrogasne zajednice grada Petrinje. 
 
6. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde 

Grabar-Kitarović, u Hrvatskoj Kostajnici svečano otvorio 21. tradicionalnu turističko-
kulturnu manifestaciju„Kestenijada“. Uz župana je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec te 
predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić, kao i saborski zastupnik Stipo Šapina. 

Župan je sa suradnicima, u društvu gradonačelnika Hrvatske Kostajnice Dalibora 
Bišćana, obišao štandove i upoznao se s bogatom ponudom ovogodišnje „Kestenijade“. 

 
8. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom 

Roksandić i zamjenicima Župana Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, sudjelovao u 
obilježbi Dana neovisnosti Republike Hrvatske. Kod Središnjeg križa na Gradskom groblju 
Viktorovac položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a zajedničku je molitvu predvodio don Ivo 
Borić. Počast paljenjem svijeća odana je i kod spomen obilježja na Trgu dr. Franje Tuđmana. 

 
9. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom 

Celjakom, posjetio sisačku Srednju školu Viktorovac. 
Župan je sa suradnicima obišao novouređeno vanjsko sportsko igralište ove škole, a 

obišao je i dio prostora škole, kako bi se upoznao s promjenama koje su tamo načinjene. 
 
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom u 

sjedištu Hrvatskog centra za razminiranje u Sisku nazočio Uvodnoj konferenciji za projekt 
„Razminiranje i društveno-gospodarske integracije“, koji uključuje razminiranje zaštićenog 
šumskog zemljišta, ali i društveno-gospodarsku integraciju žrtava mina, a financiran je 
darovnicom Švicarske Konfederacije u iznosu od oko 23 milijuna kuna. 

 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak zaigrali su u humanitarnom 

nogometnom susretu na terenu ŠRC Banovac u Glini. Susret Humanih zvijezda Hrvatske, za 
koje su igrali župan i njegov zamjenik, i Veterana ŠNK Banovac odigran je za plemenitu 
svrhu. Sredstva prikupljena ovim humanitarnim projektom, donacijama i kupljenim 
ulaznicama, namijenjena su djeci lošijeg socijalnog statusa ŠNK Banovac i OŠ Glina. 
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11. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je, u nazočnosti svoga zamjenika Romana Rosavca, u Korablji Tišinić 

u Taborištu (Grad Petrinja) s dobitnicima, nositeljima turističkih projekata, potpisao ugovore 
o dodjeli bespovratnih sredstava po projektu „Unapređenje turističke ponude u SMŽ – 2018“. 
Po ovom je projektu Sisačko-moslavačka županija dodijelila ukupno 400 000 kuna za 16 
turističkih projekata. 

 
13. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde 

Grabar-Kitarović, u Letovaniću (Općina Lekenik) nazočio obilježbi 27. godišnjice osnutka 36. 
inž. pont. Bojne, 27. godišnjice osnutka Inženjerije Hrvatske vojske, te 27. godišnjice 
izgradnje pontonskog mosta preko kojeg je s drugog na treći listopada 1991. godine prešlo 
preko 20 000 prognanih stanovnika Banovine i jednog dijela Korduna. 

 
14. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je ispred doma Zavičajnog kluba Velika Solina (Grad Glina) nazočio 

polaganju vijenaca za poginule branitelje i civile u Domovinskom ratu, kao i otvorenju 
izložbe fotografija obnove doma Zavičajnog kluba Velika Solina. 

 
15. listopada  
 
Župan Ivo Žinić, uz kojega je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, je u zgradi 

Sisačko-moslavačke županije u Rimskoj ulici s ravnateljima osnovnih i srednjih škola 
potpisao ugovor kojim je počela provedba Školske sheme (podjela besplatnog voća, povrća i 
mliječnih proizvoda po školama). To je projekt koji je Županija prijavila na natječaj 
Ministarstva poljoprivrede. Škole su potpisale ugovor sa Županijom koja je nositelj projekta i 
odmah sa Zajednicom proizvođača Sisačko-moslavačke županije, koja je dobavljač voća i 
povrća. 

 
Župan Ivo Žinić je, na poziv potpredsjednika Vlade i ministra obrane Republike 

hrvatske Damira Krstičevića i načelnika Glavnog stožera Oružanih snaga Republike Hrvatske 
generala zbora Mirka Šundova, na vojnom poligonu „Eugen Kvaternik“ Slunj pratio vojnu 
vježbu VELEBIT 18 – ZDRUŽENA SNAGA. 

 
16. listopada  
 
Župan Ivo Žinić, uz kojega je bila i predsjednica Županijske skupštine Ivanka 

Roksandić i zamjenici župana Roman Rosavec i Ivan Celjak, svečano je otvorio 
rekonstruiranu dionicu državne ceste D-36 Orleković Vratečko, na cestovnom pravcu 
Karlovac-Sisak. 

Svečano otvorenje , kojem je nazočio i član uprave Hrvatskih cesta Nikša Konjevod, 
održano je na spajanju ceste iz mjesta Vratečko i državne ceste D-36 u mjestu Staro Vratečko 
(Općina Lekenik).  
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Riječ je o cesti na kojoj su radovi započeti 17. listopada 2017. godine, a izvedena je 
rekonstrukcija i proširenje postojeće cestovne površine u duljini od 1 785 m.  

Rekonstruiranu je prometnicu blagoslovio sisački biskup mons. Vlado Košić. 
 
17. listopada  
 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić te zamjenici 

župana Roman Rosavec i Ivan Celjak su u prepunoj novoj sportskoj dvorani u Glini nazočili 
javnom snimanju popularne TV emisije „Lijepom našom“. 

 
18. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom 

Roksandić i zamjenikom župana Romanom Rosavcem, u Gradskom kinu u Novskoj nazočio 
svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Novske koja je održana u povodu Dana grada 
Novske i blagdana sv. Luke Evanđelista. 

 
Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije obilježen je po dvanaesti put za 

redom. Župan Ivo Žinić je, kao izaslanik predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića i 
ministra hrvatskih branitelja Tome Medveda, zajedno s izaslanikom predsjednice Republike 
Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, Antom Deurom, položio vijenac kod središnjeg križa na 
Gradskom groblju Viktorovac i zapalio svijeću kod spomenika poginulim hrvatskim 
braniteljima na Trgu dr. Franje Tuđmana. Izaslanstvo Sisačko-moslavačke županije, u kojem 
su uz njega bili i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Ivan 
Celjak, predvodio je zamjenik župana Roman Rosavec. 

U sisačkoj katedrali Uzvišenja Svetog Križa Svetu je misu služio generalni vikar 
Sisačke biskupije, mons. Marko Cvitkušić. 

Središnja svečanost obilježbe Dana hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije, 
održana je u Novom Farkašiću, naselju na području Grada Petrinje, gdje je vođena slavna 
bitka i ostvarena velika pobjeda hrvatskih oružanih snaga. 

 
19. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je pratio program boravka ministrice kulture Nine Obuljen Koržinek 

na području Sisačko- moslavačke županije. U sklopu svog radnog posjeta ministrica kulture 
obišla je Državni arhiv i Konzervatorski odjel u Sisku gdje se susrela s djelatnicima ustanova 
te grad Hrvatsku Kostajnicu gdje ju je dočekao gradonačelnik Dalibor Bišćan. Uz Župana, 
posjet ministrice pratili su i zamjenici župana Roman Rosavec i Ivan Celjak, te predsjednica 
Županijske skupštine Ivanka Roksandić. 

 
Župan Ivo Žinić je zajedno s ministricom kulture Niom Obuljen Koržinek svečano 

otvorio Interpretacijski centar Baštine Banovine u Petrinji. 
Interpretacijski centar baštine Banovine je ustanova u kulturi osnovna 2016. godine s 

ciljem prezentacije i promocije materijalne i nematerijalne, povijesne, kulturne i prirodne 
baštine na području Banovine.  
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20. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je, na poziv gradonačelnika Ivanić-Grada Javora Bojana Leša, 

nazočio svečanom otvorenju „Bučijade“, gospodarsko-turističke manifestacije, koja je u 
Ivanić-Gradu upriličena po četrnaesti put.  

 
21. listopada  
 
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, u Marinbrodu je 

(Grad Glina) nazočio završnici 2. likovne kolonije, koju je organizirao Zavičajni klub 
Marinbrod. Cjelodnevno druženje slikara s krajobrazima Marinbroda rezultiralo je velikim 
brojem kvalitetnih slika, a župan, koji je ujedno i predsjednik Zavičajnog kluba Marinbrod, 
predao je svim sudionicima zahvalnice. 

 
Župan Ivo Žinić je predvodio izaslanstvo Sisačko-moslavačke županije na 

komemoraciji u Baćinu (Općina Hrvatska Dubica), sjećanju na stradanje nevinih civila ovog 
dijela Pounja. U izaslanstvu su, uz župana, bili i zamjenici župana Roman Rosavec i Ivan 
Celjak, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i saborski zastupnik Stipo 
Šapina. 

Izaslanik Predsjednice RH bio je Mladen Markač, izaslanica predsjednika Hrvatskog 
sabora Željka Josić, a izaslanik predsjednika Vlade RH ministar branitelja Tomo Medved. 

 
22. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je u Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku 

na konferenciji za novinstvo najavio 25. susret hrvatskih folklornih ansambala i izvornih 
skupina, odnosno njegov dio koji će biti održan u Sisku. 

Ovom su obraćanju javnosti nazočili i zamjenici župana Roman Rosavec i Ivan 
Celjak, stručni suradnici iz županijske uprave, te direktorica županijske Turističke zajednice 
Ingrid Pađen Đurić i predstavnica organizatora, Hrvatskog sabora kulture, Valentina Dačnik. 

 
25. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je posjetio Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja. U pratnji 

ravnateljice Magdalene Pobor Komes, župan je obišao prostore Doma, upoznao se s novim 
sadržajima, poput fizikalne terapije, te s problemima i planovima za širenje i povećavanje 
kvalitete usluge ove ustanove. 

 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Petrinji posjetili Palijativnu 

skrb Odjela za pulmologiju i produženo liječenje s palijativnom skrbi Opće bolnice „Dr. Ivo 
Pedišić“ Sisak. 

 
27. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je u prostoru Rafinerijskog doma u Sisku svečano otvorio 25. susret 

hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina. Manifestaciji je nazočila i predsjednica 
Županijske skupštine Ivanka Roksandić. 
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29. listopada  
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su na Spomen-području Trokut u 

Novskoj nazočili Komemoraciji poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog rata 1991.-
1995. godine na Zapadnoslavonskom ratištu.  

 
31. listopada  
 
Župan Ivo Žinić je u Kutini, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, 

nazočio završnoj konferenciji EU projekta „Poduzetnički inkubator Kutina – PUNK“, tijekom 
koje je ujedno i službeno otvoren Poduzetnički inkubator Kutina. Riječ je o projektu koji je 
Grad Kutina u suradnji s Razvojnom agencijom Mrav 2016. godine prijavio za korištenje 
sredstava iz fondova Europske unije. Ukupna vrijednost projekta iznosi 6.810.413,46 kn, a 
sufinanciran je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.  

 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio 

svečanom otvorenju proizvodnih pogona tvrtke KlikPar d. o. o. u Kutini. 
U Kutini je otvorena tvornica bačvi u vlasništvu talijanske tvrtke Garbelloto, ujedno i 

prva tvornica bačvi u Hrvatskoj.  
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Lekeniku, kod spomenika 

poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima ispred crkve Presvetog Trojstva i Svetog Ivana 
Krstitelja, sudjelovali u polaganju vijenaca u čast i slavu poginulih i nestalih hrvatskih 
vitezova, a u povodu blagdana Svih Svetih. Svetu misu je u crkvi Presvetog Trojstva i Svetog 
Ivana Krstitelja služio vlč. Tugomil Radiček. 

 
2. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su, u sisačkom Hotelu Panonija 

nazočili obrtničkoj Martinjskoj zabavi. U organizaciji Društva i Udruženja obrtnika Sisak ova 
je tradicionalna fešta krštenja vina održana po 48. put. 

 
5. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak su u restoranu Moslavačka priča u 

Maloj Ludini nazočili uručivanju ugovora o dodjeli potpora za promidžbu, organizaciju i 
sudjelovanje na manifestacijama iz područja poljoprivrede u 2018. godini. 

 
6. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u utorak, 2018. godine, kod 

crpne stanice Lončarice (Općina Jasenovac) nazočili svečanom puštanju u promet 
rekonstruiranog dijela državne ceste D-232, dionica 001, Drenov Bok-Jasenovac. 

Predmet radova bila je rekonstrukcija dijela državne ceste D-232, dionica 001, Drenov 
Bok -Jasenovac u duljini od 1800 metara, a cijena izvedenih radova je 6 644 190, 54 kuna, 
bez PDV-a. 

Državna cesta D-232 nalazi se na cestovnom pravcu Sisak- Jasenovac. 
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8. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak primili su u 

Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije učenike trećeg razreda kutinske 
Osnovne škole Stjepana Kefelje, koji su sa svojim nastavnicama, a u sklopu obrazovnog 
programa, posjetili Sisak. 

 
Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, u 

Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije potpisao je s ministrom državne 
imovine Goranom Marićem ugovor o darovanju nekretnine u vlasništvu Republike Hrvatske 
Sisačko-moslavačkoj županiji. 

Potpisivanju ugovora nazočili su i saborski zastupnici Stipo Šapina i Željka Josić, 
dekan Učiteljskog fakulteta Siniša Opić, dekanica Metalurškog fakulteta Zdenka Zovko 
Brodarac, prodekan Učiteljskog fakulteta Marko Badrić, ravnatelj Opće bolnice „Dr. Ivo 
Pedišić“ Sisak Tomislav Dujmenović i nastavnik u Tehničkoj školi Sisak Stevče Arsoski. 

Riječ je o objektu bivše domobranske vojarne u Lađarskoj ulici u Sisku. 
 
9. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem u „Vinskom dvoru“ u 

Popovači nazočio tradicionalnom krštenju mošta u vino u organizaciji Udruge vinogradara i 
voćara „Škrlet“ Popovača. 

 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem u Domu 

kulture Popovača nazočio „Martinju“ , krštenju mošta u organizaciji Udruge umirovljenika 
„Zlatna dob“ Popovača. 

 
Župan Ivo Žinić (uz kojega je bio njegov zamjenik Roman Rosavec), ravnatelj 

Državne geodetske uprave Damir Šantek i načelnica Općine Jasenovac Marija Mačković 
potpisali su Sporazum o provođenju izmjere poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike 
Hrvatske na području općine Jasenovac. 

Radove, u ukupnom iznosu od 650 000 kuna, financirat će Državna geodetska uprava 
s 80 %, te Općina Jasenovac i Sisačko-moslavačka županija sa po 10 % sredstava. 

 
10. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić je, kao izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-

Kitarović i predsjednika Vlade RH Andreja Plenkovića, u Domu kulture Kutina nazočio 
Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Kutine, koja je održana u povodu obilježavanja 762. 
obljetnice grada Kutine. 

 
11. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Ivan Celjak nazočili su u Madžarima (Grad Sisak) 

svečanosti blagoslova novoizgrađene kapele Svetog Martina. 
Prvu Svetu misu u novoj kapeli je, na blagdan svetog Martina biskupa, zaštitnika 

mjesta Madžari, predstavio mons. Marko Cvitkušić, generalni vikar Sisačke biskupije. 
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Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik 
župana Ivan Celjak su u Martinskoj Vesi nazočili svečanom obilježavanju Dana Općine 
Martinska Ves i blagdana svetog Martina biskupa. 

Nakon polaganja vijenaca i paljenje svijeća kod spomenika poginulim hrvatskim 
braniteljima u Martinskoj Vesi i kod središnjeg križa na groblju u Martinskoj Vesi, održana je 
Sveta misa u crkvi Svetog Martina biskupa u Martinskoj Vesi, dok je Svečana sjednica 
Općinskog vijeća Općine Martinska Ves održana u sportskoj dvorani OŠ „Braća Radić“. 

 
13. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, 

te saborski zastupnik i ravnatelj Županijske uprave za ceste Stipo Šapina, kao i stručni 
suradnici iz županijskih upravnih odjela i ravnatelji ustanova u zdravstvu, održao je u prostoru 
Općine Dvor radni sastanak s načelnikom Općine Dvor Nikolom Arbutinom i njegovim 
suradnicima. Teme radnog sastanka bile su: 

Modernizacija cesta u nadležnosti Županijske uprave cesta 
Organizacija hitne medicinske pomoći na području Općine Dvor 
Sanacija Spomenika poginulim hrvatskim braniteljima 
Stavljanje u funkciju poslovne zone u Dvoru 
Projekt „Baština Zrinskih- budućnost Banovine“ 
Zaštita Zrinske gore 
Odlagalište radioaktivnog otpada 
Granični prijelaz i sanacija mosta na rijeci Uni 
Aktualna situacija s migrantima 
 
15. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić sudjelovali su 

u programu obilježavanja Dana sjećanja na žrtve iz Domovinskog rata s područja Općine 
Majur. Položeni su vijenci i zapaljene svijeće kod spomen-obilježja u Majuru, Stublju, te kod 
obilježja mjesta masovne grobnice i spomen-obilježja u Kostrićima. 

 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec sudjelovali su u Petrinji u 

svečanosti u povodu otvorenja novoobnovljene zgrade Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u 
Zagrebu – Odsjeka u Petrinji.  

 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio 

sastanku kod ministra Tomislava Ćorića u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike u Zagrebu. 
Tema održanog sastanka je bila 7. utrka solarnih automobila, odnosno SOELA 2019. 

koja će se održati u organizaciji Tehničke škole Sisak, a uz potporu Sisačko – moslavačke 
županije i Ministarstva zaštite okoliša i energetike. 

 
20. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, je 

u prostoru Tehničke škole Sisak s predstavnicima četiriju škola potpisao ugovore o 
sufinanciranju projekata iz programa Erasmus. 
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Sisačko-moslavačka županija sufinancirat će programe: Tehničke škole Sisak 
„Učenjem kroz rad do kompetencija za tržište rada“, ukupna vrijednost projekta je 101.978,00 
Eura, a potpora SMŽ 17.057,80 Eura; Srednje škole Glina „Stručna praksa u Irskoj u okviru 
projekta Prilika za sve“, ukupna vrijednost projekta 26.546,00 Eura, potpora SMŽ 25.000,00 
kuna; Ekonomske škole Sisak „Praksa za život“, ukupna vrijednost projekta 43.431,00 Eura, 
potpora SMŽ 25.000,00 kuna i Osnovne škole Ludina „Evalu8 – Individualne mobilnosti 
osoblja s ciljem osposobljavanja i usavršavanja“, ukupna vrijednost projekta 32.515 eura, 
potpora SMŽ 9.754 eura. 

 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom 

Celjakom u Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku na konferenciji 
za medije upoznao javnost s činjenicom da je Sisačko-moslavačka županija za potrebe 
osnovnih i srednji škola nabavila 100 komada MAKERbuino setova za nastavu tehničke 
kulture.  

MAKERbuino je igraća konzola koja se isporučuje u dijelovima i potrebno ju je 
sastaviti, prateći internetske upute, što je proces u kojem se kod korisnika razvija strast prema 
programiranju, elektronici i tehnologiji. Tek nakon sastavljanja doista je moguće i igrati se 
MAKERbuinom. MAKERbuino set je autorsko djelo mladog inovatora iz Karlovca Alberta 
Gajšaka.  

 
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak primili su u 

Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku uspješnu sisačku karatisticu 
Nikolinu Golomboš. 

 
21. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić je u Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije 

nazočio sastanku ministrice Gabrijele Žalac sa županima i regionalnim koordinatorima. 
Na Dnevnom su redu bili: Razvojni sporazum, Fond za sufinanciranje provedbe EU 

projekata na regionalnoj i lokalnoj razini i rezultati druge faze procesa izrade Nacionalne 
razvojne strategije 2030. 

 
Župan Ivo Žinić je, uz nazočnost predsjednice Županijske skupštine Ivanke 

Roksandić, kao i zamjenika župana Romana Rosavca i Ivana Celjaka, u prostoru Hrvatske 
gospodarske komore – Županijske komore Sisak javnosti predstavio Proračun Sisačko-
moslavačke županije za 2019. godinu. 

 
Župan Ivo Žinić je posjetio şajam ‘’Reboot Infogamer’’ u Zagrebu. Sedmo po redu 

izdanje jednog od najvećih gaming sajmova i festivala u svijetu, ove godine odvijat će se kroz 
pet dana, punih spektakularnim gaming sadržaja te će privući više od 80 tisuća posjetitelja iz 
cijele Europe. Ove godine na sajmu sudjeluje i Razvojna agencija SI-MO-RA. 

 
22. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić je u Hrvatskom domu Lekenik nazočio susretu u povodu Dana 

poduzetništva Općine Lekenik, 
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Teme susreta su bile: savjetovanje o modelima i mogućnostima financiranja projekata 
iz EU fondova i vlastitih sredstava, razvoj poduzetništva na području Općine Lekenik, 
ishođenje potrebne dokumentacije i upoznavanje poduzetnika i institucija. 

 
23. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde 

Grabar-Kitarović, u restoranu „Petrova gora“ Lječilišta Topusko nazočio svečanom 
obilježavanju 200 godina suvremenog Lječilišta Topusko pod visokim pokroviteljstvom 
Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i predsjednika Hrvatskog sabora 
Gordana Jandrokovića, uz pokroviteljstvo Ministarstva zdravstva, Ministarstva turizma i 
Ministarstva branitelja. Svečanosti su nazočili i predsjednica Županijske skupštine Ivanka 
Roksandić, kao i zamjenici župana Roman Rosavec, Ivan Celjak i Dušan Bjelajac. 

 
24. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u 

Komarevu sudjelovali u proslavi Svete Katarine, zaštitnice župe i mjesta Komarevo, kojom je 
ujedno označen i početak obilježavanja 330 godina postojanja župe. 

 
Župan Ivo Žinić je u školskoj sportskoj dvorani grada Gline svečano otvorio 

Županijski kickboxing kup „Glina 2018“ u organizaciji Kickboxing kluba Glina. 
 
26. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak su u Sali za 

poslovne sastanke u Službi za ginekologiju i opstetriciju Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak 
nazočili svečanom uručenju donacije INA-e Bolnici. 

INA je u ovoj prigodi donirala sisačkoj bolnici uređaj za centralni nadzor, koji se 
nalazi u Jedinici intenzivnog liječenja. To je uređaj na kojem će biti podatci o svim vitalnim 
funkcijama svih bolesnika koji se nalaze u Jedinici intenzivnog liječenja. U slučaju da se desi 
bilo kakav incident uređaj alarmira medicinsko osoblje i na taj način se vrlo lako reagira, a 
isto se tako može kvalitetno pratiti djelovanje terapije. 

 
28. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić je u prostoru Sisačke biskupije-Biskupijskog ordinarijata u Velikom 

kaptolu u Sisku nazočio predavanju i promociji knjige „Razumjeti islam“. U večer promocije 
ove knjige nazočne je uveo domaćin, sisački biskup mons. Vlado Košić. 

Knjigu je predstavio autor, muftija i predsjednik Mešihata Islamske zajednice u 
Hrvatskoj Aziz Hasanović. 

 
29. studenoga  
 
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio sastanku u 

Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu. U Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu održan je sastanak na 
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temu potpisivanja sporazuma o suradnji Sveučilišta u Zagrebu i Sisačko-moslavačke županije 
na projektu izgradnje studentskoga doma u Petrinji. 

 
Župan Ivo Žinić se u prostoru Top termi u Topuskom pridružio obilježbi Dana 

umirovljenika Sisačko-moslavačke županije. 
 
4. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, nazočio dolasku 

ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak u Osnovnu školu Ludina. 
“Škola za život” naziv je eksperimentalnog programa kojeg provodi Vlada Republike 

Hrvatske kroz Ministarstvo znanosti i obrazovanja. U “Školi za život” sudjeluje 48 osnovnih i 
26 srednjih škola iz svih županija u Republici Hrvatskoj, te je jedna od škola i Osnovna škola 
Ludina. 

 
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem u Osnovnoj školi 

Ludina, nazočio konferenciji za medije na temu projekta „Učimo zajedno“ – produženi 
boravak za učenike pripadnike romske nacionalne manjine. 

Sisačko-moslavačka županija zajedno s partnerima, OŠ Popovača, OŠ Ludina i OŠ 
Novska, provodi projekt „Učimo zajedno“ koji se temelji na osiguranju besplatnog 
produženog boravka za 23 učenika pripadnika romske nacionalne manjine koji pohađaju 
navedene škole s ciljem povećanja njihove socijalne uključenosti i integracije.  

 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem u Osnovnoj 

školi Ludina, nazočio konferenciji za medije na temu „Pametne ploče za osnovne škole“. 
U 2018. godini Sisačko-moslavačka županija nabavila je 30 pametnih ploča za 20 

osnovnih škola s područja Sisačko-moslavačke županije.  
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec primili su učenike trećeg razreda 

područnih škola OŠ Zorka Sever Popovača i njihove nastavnice. 
 
Župan Ivo Žinić je sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, nazočio posjetu djece 

Dječjeg doma Vrbina u prostorijama Razvojne agencije SI-MO-RA. 
Humanitarna akcija koja je pokrenuta unutar Regionalnog koordinatora SMŽ i 

Razvojne agencije SI-MO-RA, uveselila je djecu Dječjeg doma Vrbina koja su u svojem 
posjetu Razvojnoj agenciji dobila poklone na temelju izrađenog „Plakata želja“. 

 
5. prosinca 
 
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović od 5. do 7. prosinca 2018. 

godine izmjestila je svoj Ured u Sisačko-moslavačku županiju. Ovo je devetnaesto 
izmještanje Ureda predsjednice Republike izvan Zagreba. 

Podizanjem predsjedničke zastave ispred zgrade Sisačko-moslavačke županije u Sisku 
u srijedu 5. prosinca 2018. godine počeo je trodnevni boravak Predsjednice u našoj županiji. 
Ispred sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku podignuta je predsjednička zastava, a 
Predsjednica se, nakon obraćanja svog domaćina, župana Ive Žinića, obratila okupljenim 
građanima. 
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Uslijedio je niz sastanaka u zgradi Županije, najprije sastanak s predstavnicima SMŽ, 
kojem su, uz župana Ivu Žinića, nazočili i predsjednica Županijske skupštine Ivanka 
Roksandić, kao i zamjenici župana Roman Rosavec i Ivan Celjak. Slijedili su susreti 
Predsjednice s predstavnicima nacionalnih manjina, udruga hrvatskih branitelja, sisačkim 
biskupom, mons. Vladom Košićem, predstavnicima Sindikata naftne djelatnosti – Rafinerije 
Sisak i s predstavnicima udruga i građana s područja Županije. 

Predsjednica Grabar-Kitarović je posjetila i Metalurški fakultet u Sisku i sudjelovala 
na Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća u prigodi obilježavanja 58. obljetnice Fakulteta. 
Uslijedio je posjet Općoj bolnicu „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, i „Sobi čuda“ za terapiju senzorne 
integracije za djecu i mlade s teškoćama u razvoju i invaliditetom.  

Posjetom općini Sunja i susretom s građanima završen je prvi dan boravka 
Predsjednice u Sisačko-moslavačkoj županiji. 

 
6. prosinca  
 
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović je, nastavljajući program 

izmještenog Ureda Predsjednice u Sisačko-moslavačkoj županiji, posjetila gradove Popovaču, 
Kutinu i Novsku, te općine Lipovljani, Jasenovac i Hrvatsku Dubicu. Sve vrijeme programa u 
pratnji Predsjednice su bili župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka 
Roksandić i zamjenici župana Roman Rosavec i Ivan Celjak. U Popovači je Predsjednica 
posjetila Osnovnu školu „Zorke Sever“, gdje je, u nastavku projekta „Hrvatska čita“, zajedno 
s djecom čitala ulomke iz knjige „Božićna bajka“. Obišla je i Osekovo i razgledala 
Moslavačku etno sobu KUD-a „Stjepan Šajnović“. U Kutini je održala radni sastanak s 
čelništvom Grada i posjetila tvrtku Petrokemija d.d. 

U Novskoj je obišla tvrtku MMM Vukelić d.o.o. te Poduzetnički inkubator PISMO. 
Predstavnici Šumarskog fakulteta u Zagrebu prezentirali su Predsjednici rad Nastavno-
pokusnog šumskog objekta Opeke u općini Lipovljani, a drugi dan boravka u Županiji 
Predsjednica je završila u Baćinu, naselju na području Općine Hrvatska Dubica. 

U Baćinu se Predsjednica susrela s članovima obitelji stradalih u Domovinskom ratu i 
odala počast žrtvama iz Domovinskog rata, na mjestu najveće masovne grobnice na području 
SMŽ, te kod mjesne kapelice. Predsjednica je, kao prva čelna osoba Republike Hrvatske, 
posjetila i Spomen sobu Domovinskog rata – Memorijalni prostor. 

 
Treći, završni dan rada izmještenog Ureda Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde 

Grabar-Kitarović u Sisačko-moslavačkoj županiji, Predsjednica je provela na terenu, obilazeći 
ustanove, lokalitete i razgovarajući s građanima. 

U petak, 7. prosinca 2018. godine, Predsjednica, u čijoj su pratnji bili župan Ivo Žinić, 
predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana Roman Rosavec i 
Ivan Celjak, počela je obilazak u Petrinji, razgovorom s gradskim čelnicima i posjetom 
Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu – Odsjeka u Petrinji. 

Slijedio je put prema Općini Donji Kukuruzari i druženje s građanima. 
Predsjednica je posjetila i Srednju školu Ivana Trnskog u Hrvatskoj Kostajnici.  
U Glini je nakon kratkog sastanka s čelništvom grada, Predsjednica, zajedno s 

članovima obitelji poginulih, otkrila spomen-ploču s imenima žrtava iz Domovinskog rata.  
U Glini je hrvatska predsjednica posjetila i proizvodne pogone Drvnog centra Glina – 

grupacije Sherif. 
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Na putu prema Dvoru Predsjednica je u Strugi Banskoj položila cvijeće kod spomen 
obilježja herojskom činu Mile Blaževića Čađe. U samom je Dvoru posjetila osnovnu školu i 
granični prijelaz prema Bosni i Hercegovini. 

U Općini Gvozd je organizirano kraće druženje s građanima, a boravak u Sisačko-
moslavačkoj županiji Predsjednica je završila u Topuskom, gdje je obišla prostore Lječilišta i 
na završnoj se svečanosti oprostila od svojih domaćina, župana Ive Žinića i Sisačko-
moslavačke županije. 
 

7. prosinca  
 
Treći, završni dan rada izmještenog Ureda Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde 

Grabar-Kitarović u Sisačko-moslavačkoj županiji, Predsjednica je provela na terenu, obilazeći 
ustanove, lokalitete i razgovarajući s građanima. 

Predsjednica, u čijoj su pratnji bili župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine 
Ivanka Roksandić i zamjenici župana Roman Rosavec i Ivan Celjak, počela je obilazak u 
Petrinji, razgovorom s gradskim čelnicima i posjetom Učiteljskom fakultetu Sveučilišta u 
Zagrebu – Odsjeka u Petrinji. 

Slijedio je put prema Općini Donji Kukuruzari i druženje s građanima. 
Predsjednica je posjetila i Srednju školu Ivana Trnskog u Hrvatskoj Kostajnici.  
U Glini je nakon kratkog sastanka s čelništvom grada, Predsjednica, zajedno s 

članovima obitelji poginulih, otkrila spomen-ploču s imenima žrtava iz Domovinskog rata.  
U Glini je hrvatska predsjednica posjetila i proizvodne pogone Drvnog centra Glina – 

grupacije Sherif. 
Na putu prema Dvoru Predsjednica je u Strugi Banskoj položila cvijeće kod spomen 

obilježja herojskom činu Mile Blaževića Čađe. U samom je Dvoru posjetila osnovnu školu i 
granični prijelaz prema Bosni i Hercegovini. 

U Općini Gvozd je organizirano kraće druženje s građanima, a boravak u Sisačko-
moslavačkoj županiji Predsjednica je završila u Topuskom, gdje je obišla prostore Lječilišta i 
na završnoj se svečanosti oprostila od svojih domaćina, župana Ive Žinića i Sisačko-
moslavačke županije. 

 
8. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić, uz kojega su bili i predsjednica Županijske skupštine Ivanka 

Roksandić i zamjenik župana Roman Rosavec, svečano je u prostoru Top Termi otvorio drugi 
Lovački bal SMŽ, kojeg je organizirala Sisačko-moslavačka županija. 

 
10. prosinca 
 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik 

župana Ivan Celjak su u Hotelu Panonija u Sisku nazočili svečanoj večeri i druženju u povodu 
izlaska tisućitog broja Novog Sisačkog tjednika. 

 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom 

Celjakom, u Zagrebu sudjelovao u obilježavanju 19. godišnjice smrti utemeljitelja Hrvatske 
demokratske zajednice i prvog predsjednika Republike Hrvatske dr. Franje Tuđmana. 
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11. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić je u zgradi Pomorskog i povijesnog muzeja Hrvatskog primorja u 

Rijeci nazočio petom sastanku Vlade Republike Hrvatske sa županima, predstavnicima 
Udruge gradova i Udruge općina u Republici Hrvatskoj te predsjednikom Odbora za lokalnu i 
područnu samoupravu u Hrvatskom saboru. 

 
Župan Ivo Žinić je u Rijeci u Pomorskom i povijesnom muzeju Hrvatskog primorja, 

posjetio stalni postav zbirke „U obrani Domovine“. 
 
12. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom 

Celjakom sudjelovao u radu 18. sjednice Skupštine Hrvatske zajednice županija u Zagrebu. 
 
Župan Ivo Žinić je potpisao Ugovore za energetsku učinkovitost deset škola u Fondu 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u Zagrebu.  
Sisačko-moslavačka županija potpisala je ugovore za energetsku učinkovitost deset 

škola. Ukupni iznos novih projekata iznosi 27.237.329,17 kn, a u tijeku su radovi na 
energetskoj obnovi sedam škola vrijedni 35 milijuna kuna. Potpisivanju Ugovora nazočio je 
zamjenik župana Roman Rosavec. 

 
Župan Ivo Žinić je, zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom 

Roksandić i svojim zamjenikom Ivanom Celjakom, u prostoru Hotela Panonija u Sisku 
nazočio stručnom kolokviju „Drugačiji pogled na budućnost zdravstva u Sisačko-moslavačkoj 
županiji“. 

Kolokvij je organizira Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak u suradnji sa Sveučilištem 
u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“. 

 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio 81. 

samostalnoj likovnoj izložbi Želimira Šiška u Knjižnici i čitaonici Popovača. 
 
13. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio 

Svečanoj akademiji u povodu Dana Grada Velike Gorice u Velikoj Gorici. 
 
14. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić je u prostoru Zavičajnog kluba Marinbrod (Grad Glina), kao 

predsjednik ovog zavičajnog kluba, sudjelovao u radu 17. izvještajnog sabora ZKM-a.  
Sjednici su nazočili i saborski zastupnik Stipo Šapina, zamjenik župana Ivan Celjak i 

ravnatelj Lječilišta Topusko dr. Domagoj Mosler. 
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15. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić je u Šišincu (Općina Lekenik) sudjelovao u obilježavanju 27. 

godišnjice akcije „Vihor“. 
Obilježbu je organizirala organizira Udruga ratnih veterana 2. gardijske brigade 

Gromovi. 
Nakon Svete mise za poginule hrvatske branitelje u akciji „Vihor“ u pastoralnoj 

dvorani župe sv. Marte , održana je komemoracija, polaganje vijenaca i paljenje svijeća te 
molitva kod spomen obilježja poginulim hrvatskim braniteljima u Spomen gaju 102. brigade 
Hrvatske vojske. 

 
Župan Ivo Žinić je u prostorijama Zavičajnog kluba Marinbrod (Grad Glina) nazočio 

Svečanoj sjednici Skupštine Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gora. 
 
16. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić je u Joševici (Grad Glina) sudjelovao u obilježavanju 27. obljetnice 

stradanja mještana naselja Joševica tijekom Domovinskog rata. 
 
17. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić je u prostorijama Hrvatske zajednice županija u Zagrebu sudjelovao u 

radu Skupštine društva Regionalni centar za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. 
 
18. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, u 

Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku potpisao je s rektorom 
Sveučilišta u Zagrebu Damirom Borasom Sporazum o izgradnji Studentskog doma u Petrinji. 

Sporazumom je predviđeno da Sisačko-moslavačka županija izradi glavni projekt 
izgradnje Doma, a Sveučilište u Zagrebu prijavi projekt na EU fondove.  

 
Župan Ivo Žinić je, zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom 

Roksandić i zamjenicima župana Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, u sisačkom 
Hotelu Panonija bio domaćin tradicionalnog predblagdanskog okupljanja predstavnika svih 
dijelova društva Sisačko-moslavačke županije. 

U ovoj su se prigodi nazočnima obratili župan Ivo Žinić, rektor Sveučilišta u Zagrebu 
Damir Boras i sisački biskup Vlado Košić. 

 
19. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić je u Poljani Lekeničkoj, naselju na području Općine Lekenik, nazočio 

uprizorenju Isusova rođenja, „Živim jaslicama“ koje tradicionalno organiziraju Mjesni odbor i 
KUD Sveti Florijan. 
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21. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić je posjetio nekoliko obitelji slabijeg imovinskog statusa na području 

Sisačko-moslavačke županije i darovao im prigodne poklone, kojima je uljepšao Božić i 
novogodišnje blagdane. 

 
24. prosinca 
 
Župan Ivo Žinić je ispred zgrade Općinskog poglavarstva u Lekeniku nazočio 

tradicionalnom druženju uz podjelu ribica. 
 
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, kod „Korablje“ u 

Marinbrodu (Grad Glina) nazočio je blagdanskom druženju članova Zavičajnog kluba 
Marinbrod i njihovih gostiju. Uz bakalar i tradicionalne pjesme, u ugodnom društvu, župan, 
inače predsjednik Zavičajnog kluba Marinbrod, proveo je poslijepodne prije večeri ulaska u 
najradosniji kršćanski blagdan, Božić. 

 
Župan Ivo Žinić je nazočio Svetoj misi Polnoćki u župnoj crkvi Svetog Ivana 

Nepomuka u Glini. 
 
27. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić je u Topuskom nazočio proslavi 27. godišnjice utemeljenja 

Samostalne satnije Topusko i Dana UDVDR-a RH Ogranak Topusko. 
Kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima i stradalnicima iz Domovinskog rata 

položeni su vijenci i zapaljene svijeće, a u restoranu „Petrova Gora“ održan je svečani 
program. 

 
28. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić je u Hrvatskom domu u Glini, zajedno s predsjednicom Županijske 

skupštine Ivankom Roksandić, nazočio Svečanoj sjednici Skupštine Vatrogasne zajednice 
Sisačko-moslavačke županije, kojom je obilježeno 25 godina postojanja i djelovanja ove 
zajednice. Župan je u ovoj prigodi prihvatio kumstvo nove svečane zastave Vatrogasne 
zajednice Sisačko-moslavačke županije. 

 
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u predvorju 

Hrvatskog doma u Glini nazočili promociji knjige „Služiti čovjeku – putokaz humanosti u 
medicini“. Urednici ove knjige, koja ima 260 koautora su Marijana Braš i Veljko Đorđević. 
Promociju u Glini organizirala je Udruga hrvatskih branitelja liječenih od PTSP-a SMŽ. 

 
29. prosinca  
 
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, organizirao je u 

Lonjskom polju zanimljivu humanitarno-lovačku manifestaciju. Suorganizator i domaćin 
„Županovog lova“ bila je Lovačka udruga „Lonjsko polje“ Mužilovčica. Pozivu župana na 
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završni lov ove godine odazvali su se i generali Mladen Markač i Drago Matanović, kao i 
glinski gradonačelnik Stjepan Kostanjević. 

Sav ulov doniran je Caritasu Sisačke biskupije i Domu za starije osobe Glina. 
 
 
KLASA: 022-04/19-01/01 
URBROJ: 2176/01-02-19-64          
                                                                                                                                  
 
                                                                                                                Ž U P A N  
 
 
                                                                                                   Ivo Žinić, dipl. ing. arh., v.r. 


