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I Z V J E Š Ć E  
 

O RADU ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  
ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE 

 

I. UVODNI DIO 
 

 Sisačko-moslavačka županija u svom samoupravnom djelokrugu, sukladno zakonu, 
obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove koji se odnose na 
obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvitak, promet i 
prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih, 
zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, izdavanje građevinskih i lokacijskih dozvola, te 
drugih akata vezanih uz gradnju te provedbu dokumenata prostornog uređenja za područje 
Županije izvan područja Grada Siska, Grada Kutine i Grada Petrinje, te ostale poslove 
sukladno posebnim zakonima. 

Ovlasti i obveze koje proizlaze iz samoupravnog djelokruga Sisačko-moslavačke 
županije podijeljene su između Županijske skupštine kao predstavničkog tijela i župana kao 
izvršnog tijela. 

Župan kao izvršno tijelo u okviru samoupravnog djelokruga Sisačko-moslavačke 
županije, sukladno zakonu, drugim propisima i Statutu Sisačko-moslavačke županije, između 
ostalog:   

- zastupa Županiju 
- obavlja izvršne poslove u Županiji 
- priprema prijedloge općih i drugih akata koje donosi Županijska skupština  
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Županijske skupštine  
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice područne (regionalne) 

samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i 
Statutom  

- donosi opće i pojedinačne akte kada je na to 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. 
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       Ovo izvješće nema funkciju niti može zamijeniti izvješća o stanju u pojedinim 
područjima i djelatnostima Županije. Tome su namijenjena posebna izvješća čiju pripremu 
i podnošenje župan osigurava sukladno zakonu i Statutu. 

Polazeći od ovlasti i obveza župana kao izvršnog tijela nastavno se daje izvješće o     
radu za razdoblje srpanj-prosinac 2019. godine. 

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

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

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

1. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Sisačko-moslavačke županije o usklađivanju djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo 
Sisačko-moslavačke županije, 

2. Odluka o broju ordinacija primarne zdravstvene razine u kojima će se obavljati 
djelatnosti u organizacijskom obliku - ordinacije u okviru domova zdravlja Sisačko-
moslavačke županije, 

3. Zaključak o prijedlogu potreba specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za 
razdoblje 2020.-2024. godine u zdravstvenim ustanovama na području Sisačko-
moslavačke županije, 

4. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju Interpretacijskog centra baštine 
Banovine, 

5. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu Regionalnog centra za gospodarenje 
otpadom Šagulje d.o.o. za 2018. godinu, 

6. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za 
starije i nemoćne osobe Sisak za 2018. godinu, 

7. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za 
starije i nemoćne osobe Petrinja za 2018. godinu, 

8. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za 
starije osobe Glina za 2018. godinu, 

9. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma za 
psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 2018. godinu, 

10. Odluka o osnivanju Centra za svemirsku i inovativnu tehnologiju, 
11. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 

siječanj - lipanj 2019. godine, 
12. Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog 

plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I-VI mjesec 2019. 
godine, 

13. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za preuzimanje 
obveza na teret sredstava za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove 
Sisačko-moslavačke županije u razdoblju od 2020. do 2035. godine, 
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14. Odluka o kriterijima za davanje u zakup poslovnih prostora zdravstvenim radnicima 
domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije, 

15. Odluka o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora domova zdravlja 
Sisačko-moslavačke županije, 

16. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Sisak za 2018. godinu, 

17. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Petrinja za 2018. godinu, 

18. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Kutina za 2018. godinu, 

19. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Opće 
bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za 2018. godinu, 

20. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju 
Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača za 2018. godinu, 

21. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Lječilišta 
Topusko za 2018. godinu, 

22. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za 
javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

23. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Zavoda za 
hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu, 

24. Zaključak o primanju na znanje Izvješća o radu i financijskom poslovanju Gradskih 
ljekarni Sisak za 2018. godinu, 

25. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o financijskom poslovanju 
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini, 

26. Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije za 2021. i 2022. 
godinu, 
- Program javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 
- Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020. 
godinu, 
- Program javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 
- Program javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2020. 
godinu, 
- Program javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za 2020. godinu, 
- Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 
- Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za   2020. 
godinu, 
- Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Stanice Novska za 2020. godinu, 

27. Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 
28. Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekciju plana za 2021. i 2022. 
godinu, 

29. Zaključak o davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske 
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

30. Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, održavanja i 
zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2020. 
godinu, 

31. Odluka o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na 
području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2016.-2020. godine u 2018. 
godini, 
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32. Odluka o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka koje imaju 
vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

33. Odluka o sklapanju sporazuma o preuzimanju državnih službenika i namještenika, 
pismohrane i druge dokumentacije te opreme i sredstava za rad Ureda državne uprave 
u Sisačko-moslavačkoj županiji, 
 

34. Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu,             
- Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije 
za 2019. godinu, 
- Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke  županije za     
2019. godinu, 
 - Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 
2019. godinu, 
- Odluka o izmjeni Programa javnih u sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-
moslavačke županije za 2019. godinu, 
- Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke 
županije za 2019. godinu, 
- Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko- 
moslavačke županije za 2019. godinu, 

35. Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak za refinanciranje 
dugoročnog kredita, 

36. Odluka o kratkoročnom zaduženju Sisačko-moslavačke županije, 
37. Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije, 
38. Odluka o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj 

županiji za 2019. godinu, 
39. Odluka o raspisivanju Javnog poziva za poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2019. godinu, 
40. Odluka o donošenju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke županije u području 

prirodnih nepogoda za 2020. godinu, 
41. Operativni plan poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj 

županiji tijekom 2020. godine, 
42. Odluka o pokretanju postupka izrade Županijske razvojne strategije Sisačko-

moslavačke županije 2021.-2027., 
43. Odluka o visini turističke pristojbe na području Sisačko-moslavačke županije za  2021. 

godinu, 
44. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju u prostoru Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 2015. do 2018. godine, 
45. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o 

davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Branka Bižić), 
46.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o 

davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Vlatka Kupinić Rožić), 
47.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o 

davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Katarina Miškulin, spec.gin.), 
48. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o 

davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Katarina Borić Milohnoja), 
49. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o 

davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Andreja Brlić), 
50.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o 

davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Tomislav Haramija), 
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51.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o 
davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Helena Margić), 

52.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o 
davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Pjer Menković), 

53.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak o 
davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Mirna Vit), 

54.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja o 
davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Blanka Jurišić Grahovac), 

55.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja o 
davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Danijela Gajšek Marić), 

56.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja o 
davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Abdullah Kaoudahhan), 

57.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja o 
davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Ljerka Musa), 

58.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina o 
davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med. Marija Lajter-Marenić), 

59.  Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina o 
davanju u zakup poslovnog prostora (dr.med.dent. Aziz Osmani). 
 
Osim aktivnosti župana vezanih uz predlaganje navedenih akata u izvještajnom 

razdoblju župan je sudjelovao u radu radnih tijela Županijske skupštine i inicirao predlaganje 
akata koje donosi Županijska skupština, a na prijedlog pojedinih radnih tijela. 

 
Na prijedlog Odbora za izbor i imenovanja uz mišljenje župana donijeti su slijedeći 

akti: 
 

1. Rješenje o imenovanju člana Županijskog savjeta za europske integracije, 
2. Rješenje o imenovanju  predsjednika, tajnika i članova Povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije, 
3. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije, 
4. Rješenje o razrješenju člana Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, 
5. Rješenje o imenovanju članice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata, 
6.  Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog 

poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. 
godinu. 

 
Akti koje je u izvještajnom razdoblju donio župan: 

 

1. Odluka o raspodjeli sredstava bespovratnih potpora - subvencija prema Projektu 
„Tradicijski i umjetnički obrti“ za 2019. godinu, 

2. Odluka o dodjeli bespovratnih sredstava za organiziranje i nastupe poduzetnika s 
područja Sisačko-moslavačke županije na gospodarskim manifestacijama u 2019. 
godini, 

3. Odluka o otpisu duga s osnove kamate koji je prihod Sisačko-moslavačke županije 
OPG-u Irko Žitnjak iz Siska, 

4. Odluka o odgodi plaćanja duga koji je prihod Sisačko-moslavačke županije s osnove 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske OPG-u Hrvoje 
Majcen iz Gušća, 
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5. Odluka o obročnoj otplati duga koji je prihod Sisačko-moslavačke županije s osnove 
zakupa poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske OPG-u Tihomir 
Lipovac iz Topolovca, 

6. Odluka o otpisu duga s osnove kamate koji je prihod Sisačko-moslavačke županije 
OPG-u Marko Marković iz Siska, 

7. Odluka o proglašenju elementarne nepogode - Poplava na području Grada Hrvatske 
Kostajnice, 

8. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - Poplava na području Općine Lekenik, 
9. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - Poplava na području Općine Velika Ludina, 
10. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - Tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s 

podlogom na području Grada Novske,  
11. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - Poplava na području Grada Gline, 
12. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - Klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje 

zemljišta na području Grada Hrvatske Kostajnice, 
13. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - Poplava na području Grada Petrinje, 
14. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - Tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s 

podlogom na području Grada Petrinje, 
15. Odluka o povjeravanju poslova izrade elaborata III. izmjene i dopune Prostornog plana 

uređenja Općine Sunja, 
16. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo 

Pedišić“ Sisak (provođenje postupka javne nabave), 
17. Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa na k.č.br. 317/6; k.o. Subocka, 
18. Odluka o visini naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Interpretacijskog 

centra baštine Banovine, 
19. Rješenje o imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Interpretacijskog centra 

baštine Banovine, 
20. Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Ureda župana, 
21. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o V. Izmjenama i dopunama Statuta 

Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ - Popovača, 
22. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak, 
23. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina, 
24. Odluka o razrješenju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup 

informacijama, 
25. Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup 

informacijama, 
26. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Lječilišta Topusko za 

sklapanje Aneksa Ugovoru o zajmu, 
27. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-

moslavačke županije, 
28. Odluka o cijenama usluga Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, 
29. Odluka o sufinanciranju prijevoza autobusom za redovite studente s prebivalištem na 

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

području Sisačko-moslavačke županije, 
31. 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 2019./2020., 

32. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo 
Pedišić“ Sisak (provođenje postupka javne nabave), 
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33. Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća 
Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ Popovača (zakup poslovnog prostora 
koji se nalazi u Popovači, Jelengradska 1), 

34. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za hitnu 
medicinu Sisačko-moslavačke županije, 

35. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske bolnice 
„Dr. Ivan Barbot“ - Popovača (Sporazum o izvansudskoj nagodbi, nagodbi i prijeboju 
međusobnih potraživanja između Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ 
Popovača i Euroherc osiguranja d.d.), 

36. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-
moslavačke županije, 

37. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun, 
financije, javnu nabavu i imovinu Sisačko-moslavačke županije, 

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

39. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - Suša na području Grada Siska, 
40. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - Olujni i orkanski vjetar na području Grada 

Siska, 
41. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - Tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s 

podlogom na području Grada Siska, 
42. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - Poplava na području Grada Siska. 
43. Odluka o sufinanciranju troškova smještaja i prehrane u Učeničkom domu u Kutini, 
44. Odluka o davanju suglasnosti na Statut Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke županije, 
45. Odluka o načinu finciranja troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 

Sisačko-moslavačkoj županiji i visini iznosa po korisniku u 2019. godini, 
46. Odluka o isplati potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama 

u 2019. godini iz područja poljoprivrede, 
47. Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje 

Sisačko-moslavačke županije za 2020. i projekcije za 2021. i 2022. godinu, 
48. Odluka  o davanju suglasnosti na Program rada Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-

moslavačke županije za 2020. godinu, 
49. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Rajić, 
50. Odluka o imenovanju predsjednika, zamjenika predsjednika i članova Procjeniteljskog 

povjerenstva za tržište nekretnina za područje Sisačko-moslavačke županije, 
51. Odluka o donošenju Projekta „Poticanje startupova u gaming industriji“, 
52. Projekt „Poticanje startupova u Gaming industriji“, 
53. Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora po Projektu 

„Poticanje startupova u gaming industriji“, 
54. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Javnog 

poziva po Projektu „Poticanje startupova u gaming industriji“, 
55. Odluka o nastavku provedbe Projekta „Poticanje razvoja i komercijalizacije inovacija 

u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini, 
56. Odluka o proglašenju prirodne nepogode - Poplava na području Općine Jasenovac. 
57. Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa na k.č.br. 331, k.o. Drenov Bok, 
58. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za sarije i nemoćne    

osobe Sisak o obavljanju djelatnosti poludnevnog i cjelodnevnog boravka u Novskoj, 
59. Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke   

županije za 2019. godinu, 
60. Godišnji plan energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 
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61. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škole Mladost 
Lekenik, 

62. Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za zdravstvo, 
socijalnu skrb i hrvatske branitelje Sisačko-moslavačke županije, 

63. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Sisačko-moslavačke županije (I. izmjene i dopune Statuta), 

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

65. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo 
Pedišić“ Sisak (davanje suglasnosti za prijenos prava vlasništva bez nakade Gradu 
Sisku u svrhu izgradnje autobusnog stajališta), 

66. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja 
(usvajanje Statuta), 

67. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo 
Pedišić“ Sisak (provođenje postupka javne nabave), 

68. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Braća 
Radić, Martinska Ves, 

69. Odluka o davanju suglasnosti na raspolaganje poslovnog prostora u vlasništvu 
Sisačko-moslavačke županije „Gradskim ljekarnama Sisak“, 

70. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo 
Pedišić“ Sisak (zaključivanje i potpisivanje ugovora s tvrtkom Johnson&Johnson S.E. 
d.o.o. o privremenoj uporabi aparata za sterilizaciju plazmom),  

71. Odluka o davanju na raspolaganje poslovnog prostora u vlasništvu Sisačko-
moslavačke županije Doma zdravlja Kutina, 

72. Odluka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Petrinja za raspolaganje poslovnim                     
prostorima u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, 

73. Odluka o utvrđivanju liste odobrenih zahtjeva s iznosima subvencija temeljem 
Projekta „Poticanje razvoja i komercijalizacije inovacija u Sisačko-moslavačkoj 
županiji“ u 2019. godini, 

74. Odluka o raspodjeli sredstava bespovratnih potpora - subvencija prema Projektu 
„Poticanje startupova u gaming industriji“ - 2019.g., 

75. Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i pedstavnika nacionalnih 
manjina Sisačko-moslavačke županije u 2020. godini, 

76. Zaključak o davanju suglasnosti na Financijski plan Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu s 
projekcijama za 2021. i 2022. godinu, 

77. Odluka o donošenju Godišnjeg plana raspisivanja javnih poziva i natječaja za dodjelu 
financijskih sredstava udrugama iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. 
godinu, 

78. Odluka o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Zavoda za 
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu, 

79. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina 
(preuzimanje ljekarne u Lipovljanima), 

80. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja o 
utvrđivanju viška poslovnog prostora, 

81. Plan klasifikacijskih oznaka i brojanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena za 2020. 
godinu, 

82. Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena na       
području Sisačko-moslavačke županije, 

83. Odluka o davanju suglasnosti na potpuni tekst Statuta Doma zdravlja Kutina, 
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84. Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Osnovne škole Ludina, 
85. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo 

Pedišić“ Sisak (davanje suglasnosti Sisačkom vodovodu d.o.o. za ishođenje 
građevinske dozvole - kanalizacijska mreža). 

 
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.  
 
II. PRORAČUN, FINANCIJE, JAVNU NABAVU I IMOVNU 
 
 Polazeći od obveza utvrđenih zakonom, Statutom i Pravilnikom o unutarnjem redu 
Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu Sisačko-moslavačke županije 
daje se Izvješće o radu Upravnog odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu za 
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2019. godine. 
 
 Poslovi koji se obavljaju u Upravnom odjelu za proračun, financije, javnu nabavu i 
imovinu podijeljeni su u pet osnovnih dijelova i to: 

1. Poslovi u svezi rada Skupštine i Župana 
2. Poslovi vezani za izvršavanje Proračuna Sisačko-moslavačke županije i 

izradu financijskih izvještaja 
3. Poslovi vezani uz uspostavu i razvoj unutarnjih kontrola i sastavljanje i 

predaju Izjave o fiskalnoj odgovornosti 
4. Javna nabava – ulaganje u građevinske objekte i uredsko opremanje 

administracije 
5. Imovinsko-pravni poslovi 

 
I. 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 2019. godine 
 - Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu  
 - Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu i projekcije 2021.-2022. 
godinu 
 - Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu 
 - Izmjene i dopune Plana nabave Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu. 

 
II. 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:  

 
1. Financijski izvještaj za razdoblje od 01.01.-30.06.2019. godine 

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

 
2. Konsolidirani financijski izvještaji za razdoblje od 01.01.-30.06.2019.  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 

 
3.  Kvartalni financijski izvještaji za 2019. 

 
       - Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima 

- Izvještaj o obvezama 
- Bilješke uz financijske izvještaje 

 
4. Izvještaji o zaduženju (jamstvu) suglasnosti za Sisačko-moslavačku županiju 

u 2019. godini (tromjesečno) 
 

III. 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 
- Dostavljena je svim pročelnicima Uputa za provjeru sadržaja Izjave o 

fiskalnoj odgovornosti 
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- 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 

- Izrađen Pravilnik  o proceduri stvaranja ugovornih odnosa SMŽ, Pravilnik 
o proceduri blagajničkog poslovanja u SMŽ, Pravilnik o proceduri 
zaprimanja, kontrole i plaćanja računa u Sisačko-moslavačkoj županiji, 
Pravilnik o službenim putovanjima , sukladno 13., 25., 26. i 27. pitanju iz 
Upitnika o fiskalnoj odgovornosti 

- Uspostavljena integracija sustava e-Računa (FINA), Centralnog 
informacijskog sustava (CIS) i računovodstveno-financijskog sustava u 
svrhu zaprimanja i likvidacije e-računa u digitalnom obliku 

 
IV. Poslovi vezani uz javnu nabavu 
 

           Poslovi vezani uz javnu nabavu odnose se na provođenje postupaka javne i jednostavne 
nabave za potrebe upravnih tijela Županije i ustanova kojima je Županija osnivač i to: 
                                     

- Prikupljanje prijedloga upravnih tijela, izrada i predlaganje plana nabave Županije te 
njegove izmjene i dopune 

- Provođenje postupaka javne i jednostavne nabave 
- 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 2019. godine provedeni su slijedeći postupci 
nabave: 

- priprema i provedba postupaka jednostavne nabave (priprema odluka o početku 
postupka, izjava o postojanju/nepostojanju sukoba interesa, koordiniranje sastanaka 
stručnih povjerenstava za nabavu i izrada zapisnika, priprema poziva za dostavu 
ponuda i pripadajuće dokumentacije, pregled i ocjena ponuda, priprema obavijesti o 
odabiru najpovoljnije ponude) za predmete nabave: 

- Zdravstvene usluge sistematskog pregleda zaposlenika Sisačko-
moslavačke županije 

- Izgradnja koso podizne platforme, rekonstrukcija ulaza i sanitarnog čvora 
zgrade u Tomislavovoj 5 u Sisku  

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

- Usluga održavanja integralno-računovodstvenog informatičkog sustava 
- Usluga održavanja aplikacije lokalna riznica 
- Najam poslužitelja programskog sustava financijsko-računovodstvenih 

aplikacija 
 

- 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 
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otvaranja ponuda, pregled i ocjena ponuda te priprema zapisnika, priprema odluke o 
odabiru najpovoljnije ponude, administracija postupka nabave u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave RH) za predmete nabave: 

− Rekonstrukcija zgrade Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim 
parkom – ponovljeni postupak 

− Izvođenje građevinsko-obrtničkih radova na građevinama domova zdravlja 
(3 grupe) 

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

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

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

− Energetska obnova zgrada Srednje škole Topusko, Osnovne škole 
Jabukovac i kuhinje Neuropsihijatrijske bolnice Dr. Ivan Barbot Popovača 
(3 grupe) – ponovljeni postupak 

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

− Prijevoz učenika 
− Izrada projektne dokumentacije i dodatna dokumentacija za projekt Baština 

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

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

− Električno vozilo – ponovljeni postupak 
− Usluga povećanja atraktivnosti i prepoznatljivosti prirodne baštine SMŽ i 

promotivne aktivnosti projekta (2 grupe) 
− Radovi prema razlikovnom troškovniku energetske obnove OŠ Sunja 
− Preuređenje školskih kuhinja u OŠ Rajić i OŠ J. Kozarca Lipovljani 
− Izgradnja evakuacijskih stuba i dizala za prihvat bolničkog kreveta uz 

sjeverozapadno pročelje zgrade Doma za psihički bolesne odrasle osobe 
Petrinja 

− VR naočale s upravljačem osjetljivim na dodir, izrada sadržaja, instalacija i 
testiranje VR aplikacije 

- Nabava školskih udžbenika za učenike Osnovne škole Mladost, Lekenik - 
sudjelovanje službenika UO-a kao člana Stručnog povjerenstva 

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

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

- Prijevoz učenika s teškoćama posebna skupina MRC za OŠ Novska -
sudjelovanje službenika UO-a kao člana Stručnog povjerenstva 

 
Započeti postupci javne nabave koji su u tijeku: 

− Uređenje Prezentacijskog centra Natura SMŽ i interpretativno sadržajno 
opremanje Centra te tematsko uređenje info točaka i vidikovaca (4 grupe) 
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− Energetska obnova škola – 3. faza (5 grupa) OŠ Popovača Područna škola 
Osekovo, OŠ Ivo Kozarčanin Hrvatska Dubica, OŠ Jasenovac, OŠ Mate 
Lovraka Petrinja, SŠ Glina 

− Usluga stručnog nadzora energetske obnove škola 3. faza (5 grupa) 
− Izgradnja evakuacijskih stuba i dizala za prihvat bolničkog kreveta uz 

sjeverozapadno pročelje zgrade Doma za psihički bolesne odrasle osobe 
Petrinja – ponovljeni postupak 

 
U izvještajnom razdoblju uz navedene postupke nabave provedene su slijedeće aktivnosti: 

- prikupljeni podaci od upravnih tijela, te izrađene izmjene i dopune Plan nabave 
Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu 

- vezano pripajanje Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji napravljena 
analiza postojećih ugovora o nabavi te utvrđene potrebe i postupci nabave za 
planiranje nabave za narednu godinu, 

- prikupljeni podaci od upravnih tijela, te izrađen Plan nabave Sisačko-moslavačke 
županije za 2020. godinu 

- kontinuirano objavljivani i ažurirani ugovori o javnoj i jednostavnoj nabavi, te 
narudžbenice u Registru ugovora o javnoj nabavi koji se vodi u Elektroničkom 
oglasniku javne nabave RH 

- nastavno na Akcijski plan djelovanja temeljem provedenog postupka unutarnje 
revizije vezano za provedbu postupaka jednostavne nabave u osnovnim školama 
održana je edukacija za osnovne i srednje škole te ustanove kojima je SMŽ osnivač 

- za Projekt Baština zrinskih – budućnost Banovine, Projekt projekta Održivi regionalni 
razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog 
centra NATURA SMŽ, Projekt Izrada Masterplana prometnog razvoja Sisačko-
moslavačke županije, te po projektima energetske obnove pripremljena dokumentacija 
provedenih postupaka javne nabave za dostavu ugovarateljnim tijelima po ugovorima 
o dodjeli bespovratnih sredstava, pripremljene evidencije rada i ostala dokumentacija 
za potrebe podnošenja zahtjeva za nadoknadom sredstava, pripremljena dokumentacija 
zatražena od ugovorateljnih tijela tijekom ex post kontrole provedenih postupaka 
javne nabave. 

                
V. Imovinsko-pravni poslovi 

 
Imovinsko-pravni poslovi se odnose na utvrđivanje vlasničko - pravnih odnosa i uknjižbu 
istih, vođenje evidencija nekretnina u vlasništvu Županije, izrada prijedloga mjera upravljanja 
nekretninama u vlasništvu Županije, ostali poslovni vezani za upravljanje imovinom  i to: 

 
- na temelju podnesene žalbe na rješenje Grada Siska kojim je utvrđeno plaćanje 

komunalne naknade u 2019. godini za nekretnine u Lađarskoj ulici u Sisku, 
drugostupanjski tijelo poništilo je rješenje, nakon čega je Grad Sisak pokrenuo upravni 
spor; na temelju poništenog rješenja upućen je zahtjev Hrvatskim vodama za ukidanje 
rješenja o naknadi za uređenje voda; vezano za iste nekretnine Upravni sud u Zagrebu, 
na temelju pokrenutog upravnog spora od strane Ministarstva državne imovine,  
presudom je poništeno rješenje iz 2017. godine u kojoj se u bitnome navodi da 
Ministarstvo državne imovine odnosno sada novi vlasnik nekretnine Sisačko-
moslavačka županija nije obveznik plaćanja komunalne naknade od 01.01.2017. g do 
01.10.2017. godine. Za preostali period čeka se odluka Upravnog suda po tužbi Grada 
Siska iz prosinca 2019. godine,     
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- donesena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odobra Osnovne škola 
Lekenik  o darovanju nekretnine Općini Lekenik u svrhu izgradnje novog Dječjeg 
vrtića u Lekeniku, 

- donesena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice 
“Dr.Ivo Pedišić” Sisak u svrhu zahvata u prostoru “Kanalizacijska mreža u 
Mažuranićevoj ulici u Sisku”, 

- izdata suglasnost za izdavanje građevinske dozvole investitoru Gradu Novska za 
rekonstrukciju i promjenu postojeće zgrade u Dnevni centar za starije osobe, 

- donesena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Školskog odbora Osnovne škola 
Rajić o darovanju nekretnine Gradu Novska u svrhu realizacije projekta INTERREG 
IPA, 

- donesena Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice “Dr. 
Ivo Pedišić” Sisak za prijenos vlasništva bez naknade Gradu Sisku u svrhu izgradnje 
autobusnog stajališta u okviru rekonstrukcije ulice Nikole Tesla u Sisku, 

- potpisan Sporazum o suradnji za rješavanje imovinsko-pravnih odnosa između 
Županije i predstavnika suvlasnika stambene zgrade u Frankopanskoj/Rimskoj ulici u 
Sisku a vezano za zajedničko korištenje dvorišta u Rimskoj 28, 

- sukladno Uredbi o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti donesen 
Pravilnik o upravljanju i raspolaganju nekretninama u vlasništvu Sisačko-moslavačke 
županije, 

- u koordinaciji sa Upravnim odjelom za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje,  
Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu i šport i Stručnom službom za poslove 
Skupštine i opće poslove prikupljeni podaci i podnijeti zahtjevi od strane ustanova 
prema Ministarstvu državne imovine  za prijenos vlasništva za nekretnine koje koriste 
a koje su u vlasništvu Republike Hrvtske, zaključno sa 31.12.2019. godine, 

- održani sastanci sa predstavnicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, 
Ispostava Sisak radi pronalaženja rješenja za prijenos vlasništva nekretnine u okviru 
Doma Zdravlja Petrinja, a koje HZZO koristi i održava od 70-ih godina, 

- na temelju Sporazuma sa Ministarstvu hrvatskih branitelja a vezano za nekretninu u 
Sisku, Kralja Tomislava 5, naplaćeni materijalni troškovi za treće tromjesječje 2019. 
godine, 

- na temelju Javnog poziva i odobrenja Ministarstva hrvatskih branitelja za 
sufinanciranje projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom 
odnosno kose podizne platforme, prilagodbe ulaza u zgradu i sanitarnog čvora na 
adresi Sisak, Kralja Tomislava 5, te odobrenih i uplaćenih troškova radova u iznosu od 
100.000,00 kuna, provedene je postupak nabave, te su započeti radovi,  

- kontinuirana koordinacija sa Uredom državne uprave, Ispostava Kutina, Upravnim 
odjelom za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj, Ministarstvom državne 
imovine, Ministarstvom poljoprivrede, Hrvatskim vodama, sudskim vještacima i 
Procjeniteljskim povjerenstvom za tržište nekretnina za područje Sisačko-moslavačke 
županije, a vezano za Projekt navodnjavanja Velike Ludine, odnosno provođenje 
postupka za osiguranje dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za 4 katastarske 
općine, 

- priprema i održavanje sjednica Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje 
nekretninama u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije, 

- rješavanje u drugom stupnju po žalbama izjavljenim na upravne akte upravnih tijela 
gradova i općina iz područja poreznih prihoda, 

- mjesečne kontrole izdanih poreznih rješenja i naplate poreza na cestovna motorna 
vozila, te rješavanje žalbi na izdata rješenja i ažuriranje  podataka korisnika s bazom 
Centra za vozila Hrvatske,   
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- sudjelovanje na raspravama u ZK Sisak u vezi preoblikovanja zemljišnih knjiga za 
predložene katastarske općine, 

- rješavanje predmeta u vezi prava prvokupa, pružanje pravne pomoći djelatnicima 
ustanova kojima je Županija osnivač i 

- ostali tekući poslovi vezani za imovinsko-pravne odnose.         
                                                                 
III. GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 
 

Odsjek za gospodarstvo 

 
Tijekom izvještajnog razdoblja realizacijom poticajnih mjera iz Operativnog plana 

poticanja malog gospodarstva, turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2019. godine 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 34/18) Upravni odjel za gospodarstvo, 
poljoprivredu i ruralni razvoj je provodio aktivnosti utvrđene važećom Županijskom 
razvojnom strategijom Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. u ostvarenju glavnih 
strateških ciljeva: 
-  C1.  gospodarski rast i zapošljavanje i  
-  C3.  razvoj infrastrukture i unapređenje kvalitete života   

Osnovna zadaća Odsjeka za gospodarstvo je operativna provedba poticajnih mjera 
usmjerenih na stvaranje što povoljnijeg okruženja za razvoj obrtništva, malog i srednjeg 
poduzetništva i turizma na ovom području, razvoj investicijskog okruženja i poticanje 
međunarodne suradnje, razvoj prometne i komunalne infrastrukture te uspostava sustava 
poboljšanja energetske učinkovitosti u objektima koji su u vlasništvu Županije i njezinih 
ustanova, te poticanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.   

Osnovni ciljevi provedbe spomenutih poticajnih mjera su: 
- poticanje novih investicija iz međunarodnih i domaćih izvora u ključnim sektorima 
(industrija, energetika, turizam) kako bi se pokrenuo ponovni gospodarski rast cjelokupnog 
županijskog gospodarstva s posebnim naglaskom na smanjenje velikog broja nezaposlenih 
osoba 
- izrada i provedba razvojnih projekata i sudjelovanje u natječajima za dodjelu sredstava iz  
fondova Europske unije, te ostalih međunarodnih izvora financiranja 
- ulaganje u prometnu i komunalnu infrastrukturu 
- ušteda energije i smanjenje emisije štetnih plinova u atmosferu 
- povećanje broja korisnika  energije iz obnovljivih izvora  
- podizanje svijesti o zaštiti okoliša 

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

Tijek provedbe aktivnosti iz prethodno spomenutog Operativnog plana, odnosno 
provedbe Programa te obavljanja ostalih poslova iz nadležnosti Odsjeka za gospodarstvo u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj u izvještajnom razdoblju od 
1.7.2019-31.12.2019. godine je slijedeći: 
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Program 1001 Razvoj malog gospodarstva 
 

Programom se  razvijaju  povoljniji   uvjeti za ulaganje u razvoj malog gospodarstva u 
SMŽ kroz  stvaranje povoljne poduzetničke klime, poticanje razvoja i komercijalizacija 
inovacija   stvaranje novih radnih mjesta, očuvanje tradicijskih  i  umjetničkih obrta, poticanje 
kreiranja novih proizvoda obrtničkih radionica, jačanje marketinškog pristupa  u upravljanju 
tvrtkama i promidžbi  vlastitih  proizvoda i usluga na gospodarskim manifestacijama.  
 
 Aktivnost A00001 Poticanje proizvodnih djelatnosti 
 

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

trgovačkih društava te opstojnost postojećih koji djeluju na području Sisačko-moslavačke 
županije, a bave se proizvodnom djelatnošću 
 Ovaj projekt nije proveden u izvještajnom razdoblju zbog nedostatka financijskih 
sredstava. 
 
 Aktivnost A00002 Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima 
 
    2.  Subvencije kamata na poduzetničke kredite 

Sisačko-moslavačka županija, kao nositelj Projekta „Poduzetnički krediti – 2018“ 
nastavak provedbe u 2019. godini, je tijekom ovog izvještajnog razdoblja 2019. godine 
nastavila suradnju sa 8 poslovnih banaka i 13 Gradova i Općina s područja Sisačko-
moslavačke županije na   projektu. 
Provedbom spomenutog projekta omogućeno je učinkovitije poslovanje poduzetnika, 
očuvanje radnih mjesta te otvaranje novih radnih mjesta, 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 2019.      
realizirano je 17  zahtjeva u iznosu od 17.201.425,44 kn čime se planira novo zapošljavanje 
42 osobe.    
Od ukupnog iznos planiranih sredstava za subvenciju kamata na poduzetničke kredite   
2.150.000,00 kn koji se odnosi  na sve obveze iz realiziranih kreditnih linija tijekom 
prethodnih godina te za subvenciju kamata na preostali kreditni fond koji će biti planiran za 
provedbu  kreditne linije Poduzetnički krediti – 2018 nastavak provedbe u 2019. godini   u 
izvještajnom razdoblju   je utrošeno 1.015.332,42 kn (47,20%). 
  

3. Subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima – 2019 
Cilj  projekta je doprinos očuvanju i razvoju tradicijskih obrta koji baštine posebne 

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

Temeljem provedenog Javnog poziva za provedbu projekta „Tradicijski i umjetnički 
obrti – 2019“  župan  je donio Odluku o utvrđivanju liste obrtnika sa iznosima dodijeljenih 
subvencija za ukupno 35 obrtnika u ukupnom iznosu 296.913,70 kn.  
Slijedom navedene Odluke obrtnicima su u izvještajnom razdoblju  isplaćena dodijeljena 
bespovratna financijska sredstva iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu   
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4. Subvencije za poticanje inovacija u proizvodnji 

Županijskom razvojnom strategijom Sisačko-moslavačke županije 2017.-2020. 
utvrđeno je da je cilj provedbe Mjere 1.3. Poticanje industrije temeljene na inovacijama i 
suvremenim tehnologijama jačanje djelatnosti istraživanja, razvoja i inovacija proizvodnog i 
uslužnog sektora,  poboljšanje infrastrukture i kapaciteta za istraživanje i inovacije s ciljem 
razvijanja uspješnosti istraživanja i inovacija i povećanja ulaganja u inovacije poduzetnika.  
što bi rezultiralo učinkovitijem poslovanju poduzetnika uključenih u pojedine projekte te 
očuvanje postojećih radnih mjesta kao i otvaranje novih radnih mjesta.   
 

Projekt „Poticanje razvoja i komercijalizacije inovacija u Sisačko-moslavačkoj 
županiji“ za koji je u proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu planirano 
150.000,00 proveden je u ovom izvještajnom razdoblju. Bespovratna sredstva su ostvarila tri 
poduzetnika u ukupnom iznosu od 120.000,0 kuna. 
 
      5 . Subvencije za uvođenje normi i sustava upravljanja kvalitetom  

Provedbom ove poticajne mjere sufinancirali bi se postupci certificiranja proizvoda, 
odnosno postupaka ocjene sukladnosti proizvoda s određenom normom ili specifikacijom (u 
skladu s direktivama EU i drugih zemalja) u svrhu poticanja izvozne orijentacije 
gospodarstva. 

U izvještajnom razdoblju nije proveden projekt zbog nedostatka financijskih sredstava 
 
       6. Subvencije za poticanje startupova u gaming industriji  

U proračunu Sisačko-moslavačke županije je planiran iznos od 300.000,00 kn za 
poticanje startupova u gaming industriji. 

Cilj projekta je razvoj nove poduzetničke infrastrukture na području grada Novske, 
odnosno Sisačko-moslavačke županije. Osnivanje poduzetničkog inkubatora (uređenje i 
opremanje postojećeg prostora) omogućit će poduzetnicima s ovog područja da na lakši i 
efikasniji način vrše svoje poslovanje i otvore nova radna mjesta. Za tu namjenu u ovom 
izvještajnom razdoblju je proveden Javni poziv na kojeg su se javila četiri poduzetnika 
početnika i ostvarila pravo na bespovratnu potporu u ukupnom iznosu od 136.737,12 kn. 
 
 Aktivnost A00003 Manifestacije i  promocije   
 

1. Sufinanciranje nastupa gospodarstvenika na manifestacijama 
Cilj dodjele spomenutih tekućih donacije je stvaranje i jačanje marketinškog pristupa 

upravljanja tvrtkama i promocijom djelatnosti i usluga.  
U razdoblju 1.7.-31.12.2019. godine utrošeno je od planiranih 50.000,00 kn iznos od 

40.000,00 kn (80%) , na temelju provedenog Javnog poziva za sufinanciranje nastupa 
gospodarstvenika SMŽ na manifestacijama u 2019. godini i donesene odluke za 
sufinanciranje 9 odobrenih zahtjeva u iznosu od 40.000,00 kn. 

Isto tako je za sufinanciranje organizacije manifestacija od planiranih 200.000,00 kn u 
izvještajnom razdoblju 2019. godine realizirano ukupno 104.500,00 kn (52,20%). 
 
 Aktivnost A00004 Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva   
 

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

sredstva u iznosu od 50.000,00 kn za sufinanciranju promocije, organiziranja i sudjelovanja u 
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obrazovanju za majstorske ispite i stručnu osposobljenost za potrebe obrtništva i 
poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj županiji.   
   
 Aktivnost A00005 Razvoj poduzetničke infrastrukture 
 

1. Sufinanciranje projekta PISMO Novska 
  

Nositelj projekta  „Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-
moslavačkoj županiji osnivanjem Poduzetničkog inkubatora PISMO – Novska“  je Razvojna 
agencija SIMORA, a Sisačko-moslavačka županija i Razvojna agencija Zagreb – TPZ 
d.o.o.su projektni partneri. 

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

Poduzetnička infrastruktura koja će u 26 funkcionalno-prostornih jedinica sadržavati 
svu potrebnu opremu poput CNC stroja, 3D printera, glazbenog i filmskog studija te uz sav 
potreban software omogućit će povećanje poduzetničke aktivnosti. Poduzetnički inkubator 
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: 
- prva zgrada poduzetničkog inkubatora PISMO Novska izgrađena je početkom 2019.g. 
- druga zgrada poduzetničkog inkubatora PISMO Novska izgrađena je krajem 2019.g 
- za vrijeme gradnje vršen je stručni nadzor, RA SIMORA angažirala je inženjera za 

provedbu FIDIC ugovora i voditelja projekta gradnje 
- obje zgrade su opremljene uredskim namještajem i tehničkom opremom - otvorenim 

postupkom javne nabave 
- izrađeno je  kreativno i idejno rješenje projekta i oglašavanje projekta 
- odrađene su horizontalne aktivnosti 
- izrađen Dodatak Ugovoru o pružanju usluge promidžbe i vidljivosti u okviru projekta 

“Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji 
osnivanjem inkubatora PISMO Novska”. Rok za izvršenjem usluge se produljuje 
zaključno do 29. veljače 2020. godine 

- u tijeku je završno oglašavanje projekta, te 29. veljače 2020. godine održati će se 
završna konferencija 

 
Za provedbu projekta je u proračunu SMŽ  za 2019. godinu planirano je 159.200,00 

kn a utrošeno je  104.199,58  kn.  
 

2. Regionalna razvojna agencija, razvojni projekti 
Od ukupno planiranih 2.568.000,00 kn   dodijeljenih Razvojnoj agenciji SI-MO-RA 

d.o.o. u ovom izvještajnom razdoblju je utrošeno 566.000,00 kn (22,00%),   a tim su se 
sredstvima financirale plaće zaposlenika i ostale aktivnosti iz Programa  Razvojne agencije 
SI-MO-RA d.o.o. kao što je  edukacija zaposlenika, poslovno savjetovanje poduzetnika, 
suradnja na projektima sufinanciranih sredstvima EU fondova i drugih domaćih i 
međunarodnih izvora i sl. Najveći doprinos poduzetnicima SI-MO-RA d.o.o. ostvaruje kroz 
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konzultantsko savjetodavni rad, izradu poslovnih i investicijskih planova te obuku 
poduzetnika kroz seminare i radionice za prijavu na raspisane javne pozive i natječaje za 
dodjelu bespovratnih sredstava. 
 
  Program 1002 Energetska učinkovitost 
 

Sisačko-moslavačka županija je donijela Akcijski plan energetske učinkovitosti 
Sisačko-moslavačke županije 2017.-2019.  godine. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije“, broj 32/2016), te Plan energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije za 
2019. g. (uz suglasnost Ministarstvu zaštite okoliša i energetske učinkovitosti) s ciljem jačanja 
svijesti očuvanja prirode i okoliša smanjenjem potrošnje fosilnih goriva i električne energije u 
zgradama u vlasništvu SMŽ i njezinih ustanova i u kućanstvima na području SMŽ. 

U okviru navedenog prijedloga Plana energetske učinkovitosti  u izvještajnom 
razdoblju    provodile su se   mjere za poboljšanje sustavnog  gospodarenja energijom u 
objektima koji su u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije i ustanovama čiji je Sisačko-
moslavačka županija vlasnik ili osnivač, a koje su utvrđene prethodno spomenutim Akcijskim 
planom energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke županije 2017.-2019.  godine.  
 
 Aktivnost A00002 Poboljšanje energetske učinkovitosti 
 

1. Sredstva za poticanje poboljšanja energetske učinkovitosti 
U izvještajnom razdoblju za Program Energetske učinkovitosti je planirano je 

1.391.125,00 kn od čega se iznos od 1.200.000,00 kn odnosi na energetsku obnovu zgrade u 
Rimskoj 28 čija realizacija je završena u drugom dijelu 2019. godine.  Za tu namjenu je  
utrošen iznos od 1.031.653,75 kn  od čega je 509.092,34 kn sufinancirano od strane 
Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.  

Obavljani su svi  redovni poslovi vezani uz energetsku učinkovitost i obnovljive 
izvore energije kao što su vođenja evidencija SMIW, ISGE. Također su praćeni prihodi 
povezani s mjerama korištenja obnovljivih izvora energije u Sisačko-moslavačkoj županiji 
(od najma krovnih površina tvrtki Enbekon na zgradi županije i ustanovama u vlasništvu 
županije). 
 
  Program 1003  Razvoj turizma 
 

Glavni cilj ovog programa je razvoj turizma SMŽ u smislu povećanja atraktivnosti i 
konkurentnosti destinacije što će imati za rezultat bolje pozicioniranje destinacije na 
turističkom tržištu. 

Posebni ciljevi: razvoj ruralnog turizma i drugih selektivnih oblika kontinentalnog 
turizma, uvođenje novih turističkih sadržaja, novo zapošljavanje i povećanje broja dolazaka i 
noćenja gostiju. 

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

1. Subvencioniranje projekta Organiziranje dolaska turista na područje SMŽ 
Temeljem sklopljenog Ugovora o nepovratnoj financijskoj potpori za provedbu 

projekta „Organizirani dolazak turista na područje Sisačko-moslavačke županije“ iz 
Proračuna Sisačko-moslavačke županije je u izvještajnom razdoblju isplaćeno 178.000,00 kn  
(48,70%)  od planiranih 365.000 kn  Destinacijskom menadžmentu Zrin d.o.o. za troškove 
poslovanja i ostale troškove projekta. 
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 Aktivnost A00002 Poticanje promocije turističke ponude SMŽ 
 

1.  Sredstva za sufinanciranje rada Turističke zajednice Sisačko-moslavačke     
 županije u 2019. godini 

U izvještajnom razdoblju  kontinuirano se provodi sufinanciranje rada i aktivnosti 
Turističke zajednice SMŽ.   

Od ukupno planiranih 1.801.708,37 kn u izvještajnom razdoblju 2019. godine 
realizirano je   705.166,68 kn  što je 39,10% % izvršenja ukupnog sufinanciranja planiranog u 
promatranom izvještajnom razdoblju. 
 
 Aktivnost A00003 Poticanje selektivnih oblika turizma 
 

Projekti „Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji“ u 2019. 
godini u iznosu planiranih 400.000,00 kn  nije  proveden u izvještajnom razdoblju zbog 
nedostatka financijskih sredstava 
 
1. Projekt Razvoj cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini 
 

Sisačko-moslavačka županija je prijavila i provela projekt „Razvoj cikloturizma u 
Sisačko-moslavačkoj županiji u 2019. godini“ u okviru Programa razvoja cikloturizma na 
kontinentu u 2019. godini. Projekt je provedenim  aktivnostima imao za cilj povećanje 
turističke ponude, ekonomske razvijenosti područja SMŽ i unapređenje turističke kvalitete i 
sadržaja turističkog proizvoda. Aktivnostima se želio potaknuti razvoj brdskog biciklizma u 
svrhu jačanja turističke potrošnje na kontinentu, kao i povećanje zadovoljstva gostiju 
ponudom u destinaciji. 

Vrijednost projekta je 494.183,75 kuna, a projekt je sufinanciran sredstvima 
Ministarstva turizma u iznosu od 311.300,00 kuna, te sredstvima Županije u iznosu od 
182.883.75 kn. 
 

Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju: 
- Proveden postupak jednostavne nabave za uslugu izrade prometnog elaborata. 

Potpisan je ugovor s tvrtkom Trasa Adria d.o.o. te je usluga izvršena sukladno 
ugovoru. 

- Proveden postupak jednostavne nabave za uslugu izrade i postavljanja signalizacije. 
Potpisan je ugovor s tvrtkom Trasa Adria d.o.o. te je usluga izvršena sukladno 
ugovoru. 

- Proveden postupak jednostavne nabave za uslugu postavljanja servisnih stanica. 
Potpisan je ugovor s tvrtkom RECRO Topusko d.o.o. te je usluga izvršena sukladno 
ugovoru. 

- Proveden postupak jednostavne nabave za uslugu postavljanja klupa i odmorišta. 
Potpisan je ugovor s tvrtkom Metaflex d.o.o. te je usluga izvršena sukladno ugovoru. 

- Proveden postupak jednostavne nabave za uslugu postavljanja info ploča. Potpisan je 
ugovor s tvrtkom Pismorad d.o.o. te je usluga izvršena sukladno ugovoru. 

- Podneseno Završno izvješće Ministarstvu turizma 
- Izvršena kontrola i nadzor projekta „Razvoj cikloturizma u Sisačko-moslavačkoj 

županiji u 2019. godini“, Ugovor br. 3/2018 CKL (KLASA: 334-01/18-01/04; 
URBROJ: 2176/01-02-18-12) od strane Ministarstva turizma. 
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 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.  

Projekt nije proveden u izvještajnom razdoblju zbog nedostatka financijskih sredstava. 
 

 Aktivnost A00003 Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika 
 

       1. Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika  
Sufinanciranje javnog cestovnog prijevoza putnika osigurava optimalizaciju sustava 

javnog autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika koji omogućuje rješavanje niza 
životnih potreba stanovnika udaljenih i prometno izoliranih naselja u smislu dostupnosti 
institucija koje djeluju na području   Sisačko-moslavačke županije  (zdravstvene ustanove, 
srednje škole, odlazak na posao u tvrtke i ustanove u kojima je zaposlen dio stanovništva s 
navedenih područja i dr.) te pruža najveću moguću kvalitetu prijevoza sa stajališta 
dostupnosti, frekventnosti i sigurnosti prometa uz najmanje moguće troškove prijevoza 
(fiksne i varijabilne)  u Sisačko-moslavačkoj županiji.  U izvještajnom razdoblju je izvršena 
isplata od ukupno planiranih 296.000,00 kn iznos od 165.199,96 kn (55,80%) 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 tijeku je izrada  Master plana prometa i strateške procjene utjecaja na okoliš 

Masterplana.     Od planiranih 3.998.120,00 kn utrošeno 1.722.531,25 kuna, a u izvještajnom 
razdoblju su provedene slijedeće aktivnosti: 

Održane su dvije sjednice Povjerenstva za stratešku procjenu utjecaja Masterplana 
prometnog razvoja Sisačko-moslavačke županije na okoliš nakon čega je spomenuto 
Povjerenstvo na temelju članka 72. stavka 4. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ broj 
80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18 ), članka 14. stavka 1. Uredbe o strateškoj procjeni 
utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine“ broj 3/17), nakon 
provedenog postupka u skladu s odredbama Uredbe, u nastavku 2. sjednice održane 13. 
prosinca 2019. godine u Sisku, donijelo  Mišljenje da je Strateška studija utjecaja Masterplana 
prometnog razvoja Sisačko – moslavačke županije na okoliš koju je izradio ovlaštenik Oikon 
d.o.o. iz Zagreba cjelovita i stručno utemeljena, te da se istu može uputiti u daljnju proceduru 
propisanu Zakonom o zaštiti okoliša i Uredbom o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana 
i programa na okoliš. 

Izrada Masterplana prometnog razvoja SMŽ je s 85% ukupnog iznosa sufinancirana 
sredstvima Ministarstva, mora, prometa i infrastrukture.   
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 Upravni i stručni poslovi iz djelokruga komunalnog gospodarstva   
 

U izvještajnom razdoblju  u ovom Upravnom odjelu kontinuirano se obavljaju 
slijedeći upravni i stručni poslovi  iz područja komunalnog gospodarstva, legalizacije  i 
županijskog  autobusnog linijskog prijevoza putnika kako slijedi: 
- vođenje postupka, donošenje rješenja i rješavanje u prvom stupnju u upravnim stvarima po 
zahtjevima prijevoznika sukladno Zakonu o prijevozu u cestovnom prometu iz djelokruga 
županijskog autobusnog  linijskog prijevoza, 
-vođenje postupka, donošenje rješenja i rješavanje u drugom stupnju o žalbama protiv 
pojedinačnih akata općinskih i gradskih upravnih tijela sukladno Zakonu o komunalnom 
gospodarstvu  iz područja komunalnog gospodarstva, 
- vođenje postupka, donošenje rješenja i rješavanje o žalbama protiv pojedinačnih akta 
općinskih i gradskih upravnih tijela sukladno Zakonu o zadržavanju nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru iz područja legalizacije –naknade za  zadržavanje nezakonito izgrađenih 
zgrada u prostoru, 
- vođenje postupka, donošenje rješenja i rješavanje u drugom stupnju o žalbama protiv 
pojedinačnih akata općinskih i gradskih upravnih tijela za izdavanje dozvola za obavljanje 
autotaksi prijevoza, 
- izrada odgovora na tužbe podnositelja u upravnom sporu pred USRH u predmetima iz 
područja komunalnog gospodarstva, legalizacije, 
- izrada odgovora na žalbe na presude USRH, pred Visokim upravnim sudom RH u 
predmetima iz komunalnog područja i legalizacije, 
- pravno zastupanje u upravnim sporovima , sudjelovanje na raspravama, pisanje podnesaka i 
poduzimanje pravnih radnji u upravnom sporu kada je Upravni odjel u položaju tuženika u 
upravnom sporu, temeljem upravnog akta iz nadležnosti Upravnog odjela, 
-suradnja s prvostupanjskim tijelima i usklađivanje pravne prakse u cilju efikasnijeg 
rješavanja u upravnom postupku i upravnom sporu, 
-pružanje savjetodavne pravne pomoći upravnim tijelima gradova i općina iz područja 
upravnog postupka i upravnog spora, 
- davanje pravnih mišljenja i objašnjenja o propisima koji se odnose na djelokrug Upravnog 
odjela, te pravnih savjeta na upite stranaka iz nadležnosti Upravnog odjela, 
- izrada i unos podataka u Upisnik izdanih dozvola za žup. auto. linije, 
- vođenje Registra posebnih linija za prijevoz putnika, 
- prikupljanje, obrada i dostava podataka o visini komunalne naknade i komunalnog doprinosa 
i cijene komunalnih usluga za Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja, 
- izrada podnesaka povodom neposredno izjavljenih žalbi stranaka II stupanjskom upravnom 
tijelu SMŽ, 
- sudjelovanje u radu Povjerenstva za usklađivanje voznih redova po prigovorima 
prijevoznika                                                                                                                                                          
 

Ukupno je zaprimljeno i riješeno 86  predmeta od čega je:  riješeno  60 upravnih i 17 
neupravnih predmeta ,  te  9 sudskih predmeta.   
 

Odsjek za poljoprivredu 
 

Program 1001 Razvoj poljoprivrede 
 

  Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivredne proizvodnje 
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Temeljem održane sjednice Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom 
razvoju na području Sisačko-moslavačke županije u 2018. godini, koja je održana 29. 
listopada 2019. godine, donesena je Odluka o utvrđivanju lista za isplatu potpora u 
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 2016. 
– 2020. godine u 2018. godini („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 
26/2019.). Dodijeljeno je 2.900.549,50 kn . 

Nakon suglasnosti Ministarstva poljoprivrede, krajem 2019. godine donesena je 
Odluka o donošenu Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 
2019. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 29/2019.). Istodobno je 
donesena i Odluka o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-
moslavačkoj županiji za 2019. godinu („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 
29/2019.). Uslijedilo je raspisivanje natječaja 23. prosinca, te zaprimanje zahtjeva za potpore 
u 2019. godini. U tu svrhu u Proračunu Sisačko-moslavačke županije planirano je više od 3 
milijuna kuna.  

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 
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: 
 
1. ULAGANJA U PRIMARNU POLJOPRIVREDNU PROIZVODNJU 
1.1. SEKTOR STOČARSTVA I RATARSTVA 
1.1.1. građenje i/ili rekonstrukcija gospodarskih objekata na poljoprivrednom gospodarstvu 
(skladištenje poljoprivrednih kultura, poljoprivrednih strojeva i hrane za životinje s 
pripadajućom opremom) 
1.1.2. nabava muzne opreme, mljekovodi i oprema za hlađenje i skladištenje mlijeka 
1.1.3. nabava opreme za sušenje i skladištenje ratarskih proizvoda 
1.2. SEKTOR VOĆARSTVA 
1.2.1. podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih višegodišnjih nasada (nabava   
certificiranog sadnog materijala)  
1.2.2. nabava nove proizvodne opreme (sustav za navodnjavanje) 
1.2.3. nabava sustava za zaštitu trajnih nasada od padalina 
1.3. SEKTOR VINARSTVA I VINOGRADARSTVA  
1.3.1. podizanje novih i/ili rekonstrukcija postojećih nasada (nabava certificiranog sadnog 
materijala)  
1.3.2. nabava nove proizvodne opreme (sustav za navodnjavanje) 
1.4. SEKTOR POVRĆARSTVA (UKLJUČENA I PROIZVODNJA JAGODA) I  
CVJEĆARSTVA 
1.4.1. građenje novih i/ili rekonstrukcija postojećih zatvorenih/zaštićenih proizvodnih  
objekata za uzgoj povrća (uključujući i jagoda) i cvijeća 
1.4.2. nabava certificiranog sadnog materijala (jagode) 
1.4.3. nabava sustava za navodnjavanje 
1.4.4. nabava: sustava za dodatno osvjetljivanje i zasjenjivanje; sustava za reguliranje     
temperature, vlage, atmosfere; proizvodnih stolova i polica; pokrovna folija 
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2.  ULAGANJA U PRERADU I STAVLJANJE NA TRŽIŠTE  POLJOPRIVREDNIH 
PROIZVODA 
2.1. SEKTOR STOČARSTVA I RATARSTVA 
2.1.1. adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom 
gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarnje 
uređenje i opremanje prodajnih prostora) 
2.1.2. nabava opreme za doradu, preradu i stavljanje na tržište ratarskih proizvoda, mlijeka i 
mliječnih proizvoda, mesa, i jaja  
2.2. SEKTOR VOĆARSTVA 
2.2.1. adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom 
gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarnje 
uređenje i opremanje prodajnih prostora) 
2.2.2 .nabava opreme za doradu i pripremu vlastitog voća za prodaju potrošačima  
2.3. SEKTOR VINARSTVA I VINOGRADARSTVA  
2.3.1. adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom 
gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarnje 
uređenje i opremanje prodajnih prostora) 
2.3.2. nabava opreme za doradu preradu i stavljanje na tržište grožđa, proizvodnju i čuvanje 
vina 
2.4. SEKTOR POVRĆARSTVA (UKLJUČENA I PROIZVODNJA JAGODA) I      
CVJEĆARSTVA 
2.4.1. adaptacija i opremanje objekata za prodaju vlastitih proizvoda na poljoprivrednom 
gospodarstvu i maloprodajnim mjestima (nabava građevinskog materijala za unutarnje 
uređenje i opremanje prodajnih prostora) 
2.4.2. nabava opreme za pripremu, preradu i stavljanje na tržište vlastitog povrća  (uključujući 
i jagode) i cvijeća za  prodaju potrošačima  
3. RAZVOJ EKOLOŠKE POLJOPRIVREDNE  PROIZVODNJE  
3.1. stručni nadzor i ocjenjivanje sukladnosti u ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji i/ili 
ekološkoj poljoprivrednoj proizvodnji u prijelaznom razdoblju 
4.  OKRUPNJAVANJE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA 
5.  EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 
6.  ANALIZA TLA 
7.  UNAPREĐENJE I OČUVANJE GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU 
7.1. poticanje uzgojno valjanih junica za proizvodnju mesa i mlijeka 
7.2. nabava i uzgoj rasplodnih licenciranih bikova  
7.3. uzgoj i držanje izvornih i zaštićenih pasmina domaćih životinja (licencirani pastusi i 
ocjenjene/klasirane kobile hrvatskog posavca i hrvatskog hladnokrvnjaka  te krmača i 
nerastova banijske šare svinje) 7.4. nabava i uzgoj uzgojno valjanih nazimica 
7.5. pomoć pri očuvanju pčelinjeg fonda 
 
 Aktivnost A100005 Sufinanciranje izmjere poljoprivrednog zemljišta 

 
U ovom izvještajnom razdoblju završene su aktivnosti po Ugovoru 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. Prema dostavljenoj i ovjerenoj okončanoj situaciji Županija 
je izdvojila 39.250,00 kuna. 
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Program 1002 Razvoj lovstva 
 

 Aktivnost A100001 Poticanje razvoja lovstva 
 

Sukladno Odluci o utvrđivanju Liste za isplatu novčanih sredstava za sufinanciranje 
razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu („Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije“, broj 14/19) u izvještajnom razdoblju potpisani su ugovori s 
lovoovlaštenicima o dodjeli novčanih sredstava za sufinanciranje razvoja lovstva na području 
SMŽ za 2018. godinu u iznosu 600.000,00 kuna. 
  

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

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

U ovom izvještajnom razdoblju nastavljeno je s provedbom Ugovora o uslugama 
izrade detaljne projektne dokumentacije sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina. 
Okončana je provedba Ugovora o uslugama monitoringa raspoloživih količina vode (protok i 
vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja sustava javnog navodnjavanja Velika 
Ludina (studeni 2018.  – studeni 2019.). Obzirom na relativno malu količinu protoka vode, 
znatno manje od očekivane, Hrvatske vode i Izvršitelj su predložili nastavak monitoringa. Iz 
tog je razloga krajem 2019. godine potpisan novi Ugovor o uslugama provedbe monitoringa 
raspoloživih količina vode (protok i vodostaj) na potoku Ludinica za potrebe projektiranja 
Sustava javnog navodnjavanja Velika Ludina (prosinac 2019. godine – prosinac 2020. 
godine). 

Završene su aktivnosti po: 
-  Ugovoru o uslugama arheološkog rekognosciranja katastarskih čestica za sustav javnog 
navodnjavanja V. Ludina između Hrvatskih voda (komisionar), Sisačko-moslavačke županije 
(naručitelj) i Kaducej d.o.o., Split (izvršitelj). Arheološko rekognosciranje se provodilo iz 
razloga jer će se građevina graditi na arheološki neistraženom području na kojem su mogući 
arheološki nalazi te je nužno prije početka građenja provesti terenski pregled 
- Ugovoru o uslugama provedbe dodatnih geomehaničkih istražnih radova za sustav javnog 
navodnjavanja V. Ludina između Hrvatskih voda (komisionar), Sisačko-moslavačke županije 
(naručitelj) i Sveučilišta u Zagrebu, Geotehničkog fakulteta, Varaždin (izvršitelj).  
Potpisan je: 
- Prvi dodatak Ugovora o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Sisačko-
moslavačke županije za 2019. godinu (Program izrade projektne dokumentacije za sustave 
navodnjavanja na području SMŽ) 
-  Ugovor o uslugama izrade izmjena i dopuna idejnog projekta Sustava javnog navodnjavanja 
Velika Ludina. Ugovorne strane su: Hrvatske vode (komisionar), Sisačko-moslavačka 
županija (naručitelj) i Grad Invest d.o.o., Split (izvršitelj). Izmjene i dopune idejnog projekta 
se provode iz razloga jer je potrebno Idejni projekt uskladiti s glavnim projektom te da se na 
osnovu izmjene i dopune idejnog projekta može ishoditi izmjena i dopuna lokacijske dozvole, 
a kasnije i građevinska dozvola. Između ostalog potrebno je izraditi parcelacijski elaborat i 
elaborat iskolčenja za CS 2 jer ista više nije kontejnerskog tipa kako je prikazano u Idejnom 
projektu. Ukupna vrijednost ugovora iznosi 243.750,00 kn sa PDV-om, od toga: Hrvatske 
vode plaćaju 80 %, a Sisačko-moslavačka županija plaća 20 %. 

U srpnju 2019. godine s ovlaštenim sudskim vještacima obavljan je očevid na terenu i 
procjena vrijednosti katastarskih čestica u vlasništvu fizičkih osoba radi otkupa zemljišta za 
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buduću akumulaciju. Ovlašteni sudski vještaci su dostavili svoje procjembene elaborate. 
Međutim, neki od njih, prema mišljenju Procjeniteljskog povjerenstva za tržište nekretninama 
za područje Sisačko-moslavačke županije, nisu usklađeni sa člankom 12. Zakona o procjeni 
vrijednosti nekretnina („NN“, broj 105/15) pa su vraćeni na doradu/ispravak.  

Program 1009 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 2019. 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 25.000,00 kuna. 

Iznos obaveze kumuliranog duga po Programu kreditiranja razvitka poljoprivrede iz 
2001., 2002. i 2003. godine iznosi 4.488.990,81 kuna. Sukladno odobrenom terminskom 
planu povrat kumuliranog duga Sisačko-moslavačka županija  isplaćivati će se u godišnjim 
ratama u razdoblju od 2019. do 2027. godine u Državni proračun. 

Program 1010 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 
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. 

Izbor za vinsku kraljicu 2019. godine održan je u  Vinskoj kući Kašner u Kutinskoj 
Lipi dok je proglašenje tradicionalno održano na otvaranju manifestacije Voloderske jeseni. 
Za Vinsku kraljicu je izabrana Ana -Marija Weiser, a za pratilje  Barbara Zejnić i Viktorija 
Pomahač. 
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 Aktivnost A100004 Državno natjecanje u oranju 
 

U promatranom vremenskom razdoblju, od 20. do 21. rujna održana je manifestacija 
17. Natjecanje u oranju RH i 8. Natjecanje u oranju konjima RH u Općini Sunji. Organizatori 
ove manifestacije bili su Ministarstvo poljoprivrede, Sisačko-moslavačka županija, Općina 
Sunja i Hrvatska udruga za organizaciju natjecanja orača. 
Domaćinstvo i organizacija ove manifestacije veliko je priznanje našim oračima kao i svim 
poljoprivrednicima s područja Sisačko-moslavačke županije, jer njegujući ovakvu 
manifestaciju doprinosimo i cjelokupnom razvoju poljoprivrede i ruralnih područja. Osim 
navedenog ostali ciljevi održavanja natjecanja u oranju su očuvanje i unapređenje vještine 
oranja, promoviranje svjetskih natjecanja u oranju, razvoj i primjena novih tehničkih 
dostignuća u poljoprivrednoj proizvodnji te poticanje prijateljstva i razumijevanja između 
ljudi širom svijeta. Iz toga razloga s velikim zadovoljstvom prihvatili smo biti domaćin ovog 
državnog natjecanja koje je održano  pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike 
Hrvatske gđe. Kolinde Grabar-Kitarović. 
 

U Sunji su se natjecala 34 orača traktorskim plugovima i 8 natjecatelja u oranju 
konjima, te su kroz natjecateljski duh pokazati svim posjetiteljima svoja znanja i vještine u 
oranju. 
 

Sisačko-moslavačka županija je navedenu manifestaciju sufinancirala sa 212.460,66 
kuna. 

Program 1011 Poticanje rada OPG-a, udruga i zadruga Sisačko-moslavačke županije 
 
Aktivnost A100001 Potpora za provedbu aktivnosti , projekata i rada OPG-a, udruga i 
zadruga 
 

Sisačko-moslavačka županija natječajem za dodjelu potpore za promidžbu, 
organizaciju  i sudjelovanje na manifestacijama iz područja poljoprivrede daje financijsku 
podršku prilikom nastupa na sajmovima i manifestacijama te prilikom nabave promidžbenog 
materijala OPG-ima, udrugama, zadrugama i proizvođačkim organizacijama koji su upisani u 
za njih propisane registre Republike Hrvatske, a djeluju na području Sisačko-moslavačke 
županije.  
 

Osnovna zadaća ove potpore je okupiti poljoprivredne proizvođače županije koji 
proizvode poljoprivredne  prehrambene proizvode kako bi im se omogućila direktna prodaja, 
te stvaranje prepoznatljivosti kod potrošača. Osim toga na manifestacijama se međusobno 
upoznaju i druže te razgovaraju o kvaliteti svojih proizvoda i udružuju. Naša županija 
sudjeluje u sufinanciranju i organizaciji niz sajmova i manifestacija kao i drugih događanja u 
vezi poljoprivredne proizvodnje 
 

Donacije su se dodjeljivale za: sudjelovanje ili organizaciju  znanstveno-stručnih 
skupova, organizaciju ili sudjelovanje na gospodarskim manifestacijama i lokalno-
tradicijskim manifestacijama, županija je također sufinancirala nabavu promidžbenih 
materijala za autohtone (vina autohtonih sorti, autohtone pasmine domaćih životinja) 
proizvode/domaće životinje Sisačko-moslavačke županije. 
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Župan Sisačko-moslavačke županije donio je Odluku o dodjeli potpora za promidžbu, 
organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini iz područja poljoprivrede 29. 
travnja 2019. ( Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 12/19). 
Temeljem spomenute Odluke doneseno je: 
- Rješenje o imenovanju predsjednika i članova povjerenstva za administrativnu kontrolu 
potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 2019. godini Sisačko-
moslavačke županije. ( Službeni glasnik Sisačko-moslavačke  županije 12/19) 
- Odluka o isplati potpora za promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama  u 
2019. godini  ( Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije 21/19) 
 
      Natječaj za dodjelu sredstava bio je otvoren u svibnju  2019. godine. 

U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu za provedbu ovog 
Natječaja bilo je osigurano 250.000,00 kuna. Nakon provedene analize zahtjeva, sjednice 
Povjerenstva, odustajanja od podnesenog Zahtjeva, nepotpisivanja Ugovora te pravdanja 
troškova ukupno po predmetnom Javnom pozivu utrošeno je 237.816,18 kuna. 

     Programi raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH                

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu („Narodne novine“, br. 20/18., 115/18. 
i 98/19.) u izvještajnom razdoblju Sisačko-moslavačka županija je nastavila zaprimati na 
prethodno mišljenje Programe raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za 
Gradove/Općine s područja Sisačko-moslavačke županije. Nakon analize pozitivno mišljenje 
je dostavljeno Općini Velika Ludina.  

S obzirom na činjenicu da su Grad Glina i Općina Dvor svoje Programe raspolaganja 
donijeli nakon Zakonom predviđenog roka, za njih je Programe morala donijeti Županija, što 
je u izvještajnom razdoblju i odrađivano. Županija je 19. studenoga 2019. godine za Općinu 
Dvor donijela novi Program raspolaganja nakon što je Općina Dvor dostavila ispravljen i sa 
Ministarstvom poljoprivrede usuglašen novi Program. Ministarstvo poljoprivrede je 27. 
studenoga 2019. godine dalo suglasnost na Program raspolaganja Općine Dvor. 

Intenzivno se sa Gradom Glina radilo na izradi nove verzije Programa raspolaganja  za 
Grad Glinu kako bi se donijela Odluka o donošenju Programa i dostavilo ga na suglasnost 
Ministarstvu poljoprivrede. 

               
     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). Osnovni cilj Koordinacijske radne skupine je provođenje Programa 
kontrole populacije napuštenih pasa na području Sisačko-moslavačke županije koje je donio 
Župan Sisačko-moslavačke županije početkom 2019. godine. 

U izvještajnom razdoblju JLS su Koordinacijskoj radnoj skupini dostavljale podatke o 
primjeni propisa iz područja zaštite životinja. 

U Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredi i ruralni razvoj održan je radni 
sastanak s udrugom „Prijatelji životinja“ pri čemu je donesen je Zaključak o organiziranju 
Javne radionice na temu „Primjena propisa iz Zakona o zaštiti životinja“ u suradnji s 
Ministarstvom poljoprivrede, Upravom za veterinarstvo i sigurnost hrane.  
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     Procjena šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije 
 

U izvještajnom razdoblju Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
Sisačko-moslavačke županije održalo je 6 sjednica Doneseno je ukupno 13 Odluka o 
proglašenju prirodnih nepogoda. Od toga 7 prirodnih nepogoda – Poplava, 3 prirodne 
nepogode – Tuča, kiša koja se smrzava s podlogom, 1 prirodna nepogoda – Klizanje, tečenje, 
odronjavanje i prevrtanje zemljišta, 1 prirodna nepogoda – Suša i 1 prirodna nepogoda – 
Olujni i orkanski vjetar. Prirodne nepogode su proglašene na području gradova: Siska, 
Novske, Gline, Petrinje i Hrvatske Kostajnice te općina Lekenik, Jasenovac i Velika Ludina. 
Ukupna zabilježena šteta u 2019. godini iznosi 50.183.834,77 kn. Odlukom Vlade RH od 18. 
prosinca 2019. godine dodijeljena je pomoć za ublažavanje šteta od prirodnih nepogoda u 
2019. godini te dijelom u 2018. godini za područje Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 
968.255,55 kn.  
 
Odsjek za ruralni razvoj i fondove Europske unije 
 
         Program Regionalni razvoj i  fondovi Europske unije 
 

Osnovna zadaća provedbe aktivnosti koje se odnose na ovaj Program je:  
- postići ravnomjeran socioekonomski razvoj realizacijom strateških razvojnih ciljeva i 
rješavanjem razvojnih poteškoća kroz izgradnju suradnje i partnerstva sa susjednim i drugim 
županijama, regijama, državama, ali i unutar same Županije. 
- izraditi niz kvalitetnih prijedloga razvojnih projekata, usklađenih sa nacionalnim razvojnim 
ciljevima i smjernicama kohezijske politike EU. 
 
 Aktivnost A00001 Županijski savjet za europske integracije 
 

Ciljevi provedbe ove aktivnosti su: podizanje opće razine svijesti, informiranosti i 
znanja o europskim programima i projektima, regionalnom razvoju i euro integracijskim 
procesima, poticanje razvoja procesa europskih integracija u svrhu jačanja njegove uloge i 
doprinosa razvoju Županije, jačanje postojećih i stvaranje novih oblika komunikacije o 
procesima europskih integracija u svrhu realizacije utvrđenih razvojnih prioriteta Županije i 
sl. 

Priprema i vođenje sjednica, izrada godišnjeg plana i izvještaja o radu, jačanje 
institucionalnih sposobnosti (ljudskih potencijala), prisustvovanje seminarima MVEP i 
prisustvovanje stručnim seminarima u inozemstvu, informiranje o europskim integracijama na 
županijskoj razini (distribucija publikacija i promotivnih materijala MVEP i 
Delegacije/Predstavništva EU u RH, info točke, predavanja, radio i TV emisije, tisak 
informativnih letaka, postera i sl.), organizacija i obilježavanje Europskog tjedna, Dana 
Europe na području Sisačko-moslavačke županije. 

Tijekom izvještajnog razdoblja 2019. godine nastavljene su aktivnosti jačanja 
institucionalnih sposobnosti, sudjelovanju u radu stručnih seminara, nastavljen je i proces  
informiranja o europskim integracijama na županijskoj razini, a od planiranih 20.000,00 kn u 
proračunu Sisačko-moslavačke županije utrošeno je 9.664,88 kn (18,50%). Aktivnosti vezane 
uz članstvo Sisačko-moslavačke županije u Skupštini europskih regija i Institutu regija 
Europe – proračunom je planirano potrošiti za članarinu 33.232,48 kn, a potrošeno je 
33.232,48 kn.  

Upravni odjel informira, zastupa, inicira, te organizira sudjelovanje Županije u radu 
konferencija, stručnih seminara i drugih aktivnosti Instituta za regije članice. Za potrebe 
raznih istraživanja, UO koordinira, prikuplja, obrađuje i dostavlja tražene podatke. Za 
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provedbu aktivnosti planirano je u proračunu SMŽ za 2019. godinu 45.597,36 kn,  a u ovom 
izvještajnom razdoblju je utrošeno 42.897,36 kn. 
Tijekom izvještajnog razdoblja 2019. godine nastavljene su aktivnosti uključivanje Sisačko-
moslavačke županije u rad Skupštine europskih regija, odnosno njene odbore i radne skupine 
koje temama odgovaraju razvojnim programima i prioritetima Sisačko-moslavačke županije. 
 
 Aktivnost A00002 Međunarodna suradnja 
 
Osnovna zadaća u provedbi ove aktivnosti je priprema i provedba projekata financiranih 
sredstvima EU programa i drugih izvora financiranja 
Za provedbu aktivnosti Međunarodna suradnja u proračunu je planiran iznos od 4.315.831,24  
kn, a realizirano je 3.582.081,98 kn  prema slijedećim projektima: 

Sisačko-moslavačka županija je tijekom izvještajnog razdoblja 2019. godine pripremila 
projekt izrade idejnog projekta  “Hrvatska kuća vina” za kandidiranje u okviru budućih 
razvojnih projekata “Razvojnog sporazuma” financiranog sredstvima programa Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova EU. 
 
Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju: 
- Izrađen idejni projekt Hrvatske kuće vina koji će sadržavati turistički segment (kušaonicu, 

restoran i vidikovac) te znanstveni i obrazovni segment (laboratorij, vinski podrum i 
testno polje prvenstveno za razvoj autohtone sorte vina Škrlet). Građevinski objekt treba 
sadržavati:  toranj s turističkim sadržajima, podrum, laboratorij i dvoranu za edukaciju. 

- Lokacija  izgradnje Hrvatske kuće vina se nalazi u poduzetničkoj zoni, Općina Popovača, 
Sisačko-moslavačka županija. 

- Ukupna vrijednost usluge iznosi 237.500,00 kn, pružatelj usluge je Kreativne 
konstrukcije, Zagreb,  

 
Projekt InduCult 2.0 
 

Sisačko-moslavačka županija provela je 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 ) financiran je 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 bio je 1. lipnja 2019. godine. 
Partneri projekta: Regija Zwickau, Njemačka, vodeći partner,  Leibniz Institut za regionalnu 
geografiju, Leibniz, Austrija,  Općina Leoben, Austrija, Sveučilište Graz, Austrija,  
Županijsko udruženje lokalne akcijske grupe, regija Karlovy Wary, Češka, Komora za 
gospodarstvo, industriju, obrt i poljoprivredu, Padova, Italija,  Poslovni centar Kranj, 
Slovenija, Sisačko-moslavačka županija, Hrvatska, Poljski centar za gospodarski razvoj, 
Poljska, Centar za razvoj, Belgija. Opći cilj projekta bila 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.  
 
 



32 
 

Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju: 
- Izrađena Strategija o industrijskoj kulturi Sisačko-moslavačke županije od strane izvršitelja 
Osam d.o.o.  
- Izrađena i instalirana aplikacija za 4 info stupa industrijske baštine od strane izvršitelja 
Novena d.o.o.  
- Izrađena karta industrijske baštine Sisačko-moslavačke županije od strane izvršitelja Karika 
Sisak  
- Izrađena 3  akcijski plana  „Kulturne mjere za poticanje industrijske kulture Sisačko-
moslavačke županije“ od strane Razvojne agencije SMŽ SI-MO-RA d.o.o.  
- Održana 1. radionica „CNC tehnologije i robotika u modernom procesu proizvodnje“ na 
tematiku „Moderne informacijske tehnologije“, predavač: Davor Malović  
- Održana 2. radionica „Primjena 3D tehnologije u industriji 21. stoljeća“ na tematiku 
„Moderne informacijske tehnologije“, predavač: Stevče Arsoski 

- Postavljeni digitalni info stupovi o industrijskog baštini Sisačko-moslavačke županije s 
instaliranom aplikacijom od strane izvršitelja Novena d.o.o. 

- Izvršena terenska kontrola od strane Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske 
unije 

- Pripremljeno završno narativno i financijsko izvješće. 
 

Za provedbu projekta je u proračunu SMŽ  za 2019. godinu planirano je 280.873,88 
kn a utrošeno je  265.541,07 kn, a  cjelokupni iznos se odnosi  na bespovratna sredstva.   
 
Projekt Natura SMŽ 
 

Projekt „Održivi razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-
prezentacijskog centra NATURA SMŽ“ ima za cilj povećanje privlačnosti odredišta prirodne 
baštine Sisačko – moslavačke županije, kao i razvoj javne svijesti o očuvanju bio raznolikosti 
i prirodnih vrijednosti kako bi se potaknuo održivi razvoj i  gospodarski rast 
Projekt je prijavljen na Poziv za dodjelu bespovratnih sredstava „Promicanje održivog razvoja 
prirodne baštine“ (ref. Broj: KK.06.1.2.02), financiranog sredstvima Europskog fonda za 
regionalni razvoj (EFRR), Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-
2020.“(OPKK). 
 

Sisačko-moslavačka županija je nositelj projekta „Održivi regionalni razvoj 
uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra Natura 
SMŽ” u okviru OP „Konkurentnost i kohezija 2014-2020“, investicijskog prioriteta 6c 
„Očuvanje, zaštita, promicanje i razvoj prirodne i kulturne baštine“, Specifičnog cilja 6c2 
„Povećanje atraktivnosti, edukativnog kapaciteta i održivog upravljanja odredištima prirodne 
baštine“. 
 

Ciljevi projekta su izgradnja kvalitetnih, inovativnih sadržaja koji bi omogućili 
kvalitetnu prezentaciju prirodne baštine Sisačko-moslavačke županije, te izgradnja 
infrastrukture za posjetitelje na područjima ekološke mreže i zaštićenim područjima.  
Ukupna vrijednost projekta 17.047.297, 27 kn, ukupan proračun SMŽ je 14.490.202, 67 kn.  
 

Prezentacijski centar NATURA SMŽ, kojeg čini edukativno prezentacijska zgrada, 
višenamjenska zgrada i edukativni park, novi je sadržaj koji za cilj ima predstaviti prirodnu 
baštinu Sisačko-moslavačke županije kroz edukativne i promotivne sadržaje široj javnosti, 
uključivanjem inovativnih modela učenja i prezentiranja i uključivanja prirode u turističku 
ponudu kontinentalna Hrvatske. 
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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 zahtjev za nadoknadom sredstava br. 2 u okviru projekta “Održivi regionalni razvoj 
uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA 
SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 te dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje 
programa i projekata Europske unije  
- Izrađen zahtjev za nadoknadom sredstava br. 3 u okviru projekta “Održivi regionalni razvoj 
uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA 
SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 te dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje 
programa i projekata Europske unije 
- Izrađen zahtjev za nadoknadom sredstava br. 4 u okviru projekta “Održivi regionalni razvoj 
uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA 
SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 te dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje 
programa i projekata Europske unije 
- Provedena javna nabava za uslugu izrade izvedbenog projekta interpretativno-sadržajnog 
opremanja prezentacijskog centra NATURA SMŽ. Potpisan je ugovor sa Štand expo d.o.o. te 
je izrađen izvedbeni projekt koji je predmet ugovora. 
- Provedena je jednostavna nabava za uslugu organizacije, prijevoza i smještaja za studijsko 
putovanje u Veliku Britaniju, Evidencijski broj nabave 65/19 JDN. Potpisan ugovor sa Filida 
- Putnička Agencija d.o.o  
- Provedena je javna nabava za uslugu stručnog nadzora rekonstrukcije zgrade 
Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom. Potpisan Ugovor sa M-ING d.o.o.  
- Provedena je jednostavna nabava za uslugu projektantskog nadzora rekonstrukcije zgrade 
Prezentacijskog centra Natura SMŽ s edukativnim parkom, Evidencijski broj nabave 64/19. 
Potpisan ugovor s Arhitektura Vujić d.o.o.  
- Provedena je javna nabava Rekonstrukcije zgrade Prezentacijskog centra Natura SMŽ s 
edukativnim parkom – ponovljeni postupak. Potpisan ugovor s Venka Gradnja d.o.o. 
 - Proveden postupak javne nabave za izgradnju info točaka (evidencijski broj nabave: 
1/19JN) i potpisan ugovor za uslugu izvođenja radova izgradnje info točaka na 4 lokacije s 
Nestor inženjering d.o.o. Čeka se uvođenje u posao i početak radova.  
- Odobrena realokacija sredstava od strane SAFU-a za uslugu stručnog nadzora izgradnje info 
točaka. Proveden postupak jednostavne nabave (evidencijski broj nabave: 93/19JDN) i 
odabran ponuditelj i potpisan ugovor s SI-ING d.o.o. 
- Proveden postupak javne nabave (evidencijski broj nabave: 16/19JN) za uslugu povećanja 
atraktivnosti i prepoznatljivosti prirodne baštine Sisačko-moslavačke županije. Potpisan 
ugovor s odabranim ponuditeljem Euroartom93 d.o.o. Ugovor je u fazi realizacije. 
- Izrađen Zahtjev za nadoknadom sredstava br. 5 u okviru projekta “Održivi regionalni razvoj 
uključivanjem prirodne baštine  kroz osnivanje edukativno-prezentacijskog centra NATURA 
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SMŽ” KK.06.1.2.02.0002 te dostavljen Središnjoj agenciji za financiranje i ugovaranje 
programa i projekata Europske unije 
- Izrađen izvedbeni projekt interpretativno-sadržajnog opremanja prezentacijskog centra 
NATURA SMŽ. 
- Provedena aktivnost studijskog putovanja u Veliku Britaniju. 
- Radovi na rekonstrukciji zgrade su u tijeku, do sada održano 16 koordinacijskih sastanaka 
- Radovi izgradnje info točaka na 4 lokacije su u završnoj fazi. 
- Izrađena digitalna marketinška strategija  
- Oglašavanje projekta putem društvenih mreža i city light plakata je u tijeku. 
- Pokrenut postupak javne nabave  (evidencijski broj nabave: 4/19 JN) za predmet nabave: 
Uređenje prezentacijskog centra Natura SMŽ i interpretativno-sadržajno opremanje centra te 
tematsko uređenje info točaka i vidikovaca.  
- Proveden postupak jednostavne nabave (evidencijski broj nabave 63/19) za predmet nabave: 
Usluga izrade prometnog elaborata označavanja turističkih lokaliteta odredišta prirodne 
baštine NATURA SMŽ te sklopljen Ugovor sa Trasa Adria d.o.o. 
- Izrađen 21 nalog za plaćanje na temelju pristiglih računa u okviru ovog projekta. 
 

Za provedbu projekta je od planiranih 3.701.375,00  kn u dosadašnjem tijeku 2019 . 
godini utrošeno 3.014.408,47 kn  
 
Županijska razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2021. - 2027. 
 

Cilj  provedbe Županijske razvojne strategije Sisačko-moslavačke županije 2021. -
2027.   je doprinijeti održivom razvoju Sisačko-moslavačke županije kroz osiguranje 
operativne potpore za učinkovito i koordinirano upravljanje provedbom mjera definiranih 
Županijskom razvojnom strategijom.   
Javna ustanova „Regionalni koordinator Sisačko-moslavačke županije“ je svojom funkcijom 
regionalnog koordinatora zadužena za izradu  i provedbu ŽRS, Akcijskog plana, te 
Komunikacijske strategije. 
 

Sisačko-moslavačka županija je, sukladno odredbama Zakona o regionalnom razvoju i 
Strategije regionalnog razvoja zadužena je za  praćenje  (monitoring i evaluacija), provedbu 
Županijske razvojne strategije, te unaprijediti institucionalne  kapacitete dionika u Sisačko-
moslavačkoj županiji za projektnu organizaciju i provedbu mjera definiranih ŽRS-om.  
 

Aktivnosti Sisačko-moslavačke županije u izvještajnom razdoblju: 
- Donesena Odluka o pokretanju postupka izrade Županijske razvojne strategije Sisačko-

moslavačke županije  na 17. sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije 
održanoj 19. prosinca 2019. godine 

- Pokrenut postupak ishođenja mišljenja nadležnog tijela o potrebi provedbe postupka 
ocjene, odnosno strateške procjene utjecaja na okoliš Županijske razvojne strategije 
Sisačko-moslavačke županije 2021. – 2027.  prema propisima kojima se uređuje zaštita 
okoliša. 

 

IV. PROSVJETA, KULTURA I ŠPORT 
 

Tijekom 2019. godine Sisačko - moslavačka županija završila je sa sedam projekata 
energetske učinkovitosti. Radovi su završeni u Osnovnoj školi Novska, Osnovnoj školi Ivan 
Goran Kovačić, Gora, Osnovnoj školi Vladimir Nazor, Topusko, Osnovnoj školi Gvozd, 
Osnovnoj školi Glina, Osnovnoj školi Sunja i Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Lipovljani.  
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Vrijednost projekata veća je od 35 milijuna kuna. Raspisana je nabava i započeli su 
radovi na Osnovnoj školi Dragutina Tadijanovića, Petrinja, Osnovnoj školi Jabukovac, 
Osnovnoj školi Novska Područnom odjelu Brestača, Osnovnoj školi Novska Područnom 
odjelu Stari Grabovac, Osnovnoj školi Novska Područnom odjelu Bročice, Srednjoj školi 
Topusko, Osnovnoj školi Zorke Sever Područnom odjelu Voloder, Osnovnoj školi Novska 
Odjelu za učenike s teškoćama, Osnovnoj školi Zorke Sever Popovača Područnom odjelu 
Donja Gračanica i Osnovnoj školi Zorke Sever Popovača Područnom odjelu Gornja 
Gračanica. Vrijednost drugog kruga energetske obnove veća je od 25 milijuna kuna. Potpisani 
su ugovori s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i Fondom za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitosti i za treći krug energetske obnove u kojem su predviđeni radovi na 
Osnovnoj školi Mate Lovraka, Petrinja, Osnovnoj školi Ivo Kozarčanin, Hrvatska Dubica, 
Osnovnoj školi Jasenovac, Osnovnoj školi Zorke Sever Popovača Područni odjel Osekovo i 
Srednjoj školi Glina. Za treći krug provedeno je savjetovanje i poslani traženi dokumenti na 
ex ante provjeru u Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Svi projekti prijavljeni su 
i na fond za sufinanciranje EUI projekata pri Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova 
Europske unije. 
 Uz financijsku potporu Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije 
nastavljeno je s realizacijom projekta Topli obrok, obrok zdravlja. Navedenim projektom 
obnavljaju se školske kuhinje u osnovnim školama Sisačko-moslavačke županije. Cilj je 
projekta osigurati u svim osnovnim školama standard od tri topla obroka tjedno. Potpora 
Ministarstva ostvarena je za rekonstrukciju kuhinje u Osnovnoj školi Rajić i Osnovnoj školi 
Josipa Kozarca, Lipovljani. Radovi su završeni do kraja 2019. godine te će kuhinje u drugom 
polugodištu školske godine započeti s radom. U prvoj polovici 2019. godine dovršena je 
obnova kuhinje u Osnovnoj školi Mladost, Lekenik, a nastavljeni su i radovi na blagovaonici i 
kuhinji I. osnovne škole Petrinja. Uz potporu istog Ministarstva završena je i promjena 
stolarije u Gimnaziji Sisak. 
 Županija je pomogla Ministarstvu znanosti i obrazovanja u realizaciji projekta 
dovršetka izgradnje nove Strukovne škole Sisak. Provedena je javna nabava te je potpisan 
ugovor s izvođačem koji je uveden u posao. Županija, kao osnivač škole, preuzela je poslove 
vezane za prikupljanja dokumentacije od prethodnog izvođača, osiguravanje priključka struje 
i sl. 
 Ministarstvo državne imovine prenijelo je vlasništvo nad postojećim objektom 
Strukovne škole Sisak na školu te su nastavljeni poslovi vezani za imovinsko pravne odnose s 
ciljem osiguravanja građevinske dozvole za nastavak adaptacije prostora u učenički dom.  
 Prijavljene su i potrebe za pomoćnicima u nastavi i stručnim komunikacijskim 
posrednicima na natječaj Ministarstva znanosti i obrazovanja. Uz financijsku potporu 
 Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku  nastavljeno je s projektom 
osiguravanja besplatne školske kuhinje za djecu u riziku od siromaštva. Kroz mjere 
pronatalitetne politike za učenike iz obitelji s troje i više djece  Županije je nastavila 
subvencionirati 50% iznosa školske kuhinje. Broj takvih subvencija svake godine sve je veći, 
a početkom ove školske godine bilo ih je više od 1000.  
 Raspisani su natječaji za 45 učeničkih, 25 studentskih, 25 stipendija kroz mjere 
pronatalitetne politike Sisačko-moslavačka županija kada se zbroje svi stipendisti ima jedan 
od najvećih fondova za stipendije u Republici Hrvatskoj. Nastavljeno je s projektom 
besplatnog Učeničkog doma u Kutini. 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 završen je u Osnovnoj školi Popovača, 
Osnovnoj školi Ludina i Osnovnoj školi Novska projekt osiguravanja produženog boravka za 
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učenike romske nacionale manjine s ciljem bolje integracije i poboljšanje znanja i vještina u 
osnovnoškolskom obrazovanju.  
 Županija je završila s realizacijom prve faze projekta Znanstveni, kulturni i obrazovni 
centar Sisačko – moslavačke županije u Domobranskoj vojarni u Lađarskoj ulici u Sisku. Prva 
faza projekta obuhvaćala je izradu idejnog, glavnog i izvedbenog projekta za regionalni centar 
kompetentnosti iz područja elektrotehnike i informacijsko – komunikacijskih tehnologija. 
Projektnu dokumentaciju financirali su  Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske 
unije i Ministarstvo kulture. Županija je pomogla Tehničkoj školi Sisak prijaviti projekt na 
dva natječaja, jedan Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije za 
građevinske radove te drugi Ministarstva znanosti i obrazovanja za opremanje i razvijanje 
novih kurikuluma, standarda zanimanja i stjecanje dodatnih kompetencija i vještina učenika, 
nastavnika i drugih sudionika u projektu. 
 Kroz tekuća i investicijska te kapitalna ulaganja u osnovne i srednje škole uloženo je 
više od 5 milijuna kuna u sanaciju sanitarnih čvorova, kupovinu računalne i druge 
informacijsko – komunikacijske opreme, sanaciju podova, kupovinu namještaja i sl. 
 Počela je realizacija projekta SIMET koji Sisačko – moslavačka županija realizira kao 
suradnik Metalurškog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Realizirana je javna nabava za 
stručnjaka za javnu nabavu. 
 Raspisana je nabava za projekt Studentskog doma u Petrinji te je po završetku 
postupka sklopljen ugovor s izvođačem. U navedenom razdoblju usklađen je idejni projekt te 
se pristupilo izradi glavnog projekta. 
 Raspisane su javne nabave za projekt Baštine Zrinskih i budućnost Banovine te su 
sklopljeni svi ugovori s izvođačima. Isporučeni su svi projekti kao što je planirano 
realizacijom projekta do kraja 2019. godine. 
 Sisačko – moslavačka županija sudjeluje u projektu Školskog sportskog saveza 
Sisačko – moslavačke županije Šport za sve kroz koji 250 socijalno ugroženih učenika ide na 
bazen u školu plivanja. Za sve učenike kupljena je kompletna oprema za bazen. Učenici osim 
plivanja savladavaju i ostale vodene sportova na bazenima u Sisku i Topuskom. Iduće školske 
godine učenici će na ljeto otići i na ljetni kamp na moru.   
 Potpisani su ugovori s udrugama, vjerskim zajednicama i ustanovama iz područja 
kulture, sukladno raspisanom natječaju za program javnih potreba u kulturi kao i ugovori sa 
Zajednicom kulturno umjetničkih udruga Sisačko – moslavačke županije, Zajednicom 
sportskih udruga i saveza Sisačko – moslavačke županije i Zajednicom tehničke kulture 
Sisačko – moslavačke županije.  
 
V. ZDRAVSTVO, SOCIJALNA SKRB I HRVATSKI BRANITELJI 
 

ZDRAVSTVO 
 
PROGRAM JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU  
 

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

Temeljem članka 11. Zakona o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“, broj: 100/18 i 
125/19) 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 
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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 – dio sredstva od Županije, a dio od gradova i općina  
2. Programi i projekti koje provodi odjel i koje provode zdravstvene ustanove  
 

Ukupna planirana vrijednost Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke 
županije u 2019. godini iznosio je 8.369.875,50 kuna. 
 

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

Programom  mjera zaštite pučanstva od zaraznih, nezaraznih bolesti kao i bolesti 
prouzročenih čimbenicima okoliša ostvaruje se kontrola zdravstvene ispravnosti vode za 
piće, sanitarni nadzor nad odgojno-obrazovnim i socijalnim ustanovama, nadzor voda za 
kupanje, sport i rekreaciju – prirodna kupališta, praćenje koncentracije peludi alergogenih 
biljaka i rano otkrivanje TBC infekcije. Program provodi Zavod za javno zdravstvo SMŽ i 
ostvaren je prema planu aktivnosti. U ljetnim mjesecima uzorkovala su se prirodna kupališta 
na području Sisačko-moslavačke županije, te je na temelju uzoraka utvrđeno da prirodna 
kupališta na području Sisačko-moslavačke županije većinom udovoljavaju za kupanje, osim 
jezera Bajer i akumulacijskog jezera Banova Jaruga koji krajem mjeseca srpnja i kolovoza 
nisu bila preporučljiva za kupanje pučanstva. 
 

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

Program prevencije ovisnosti odvija se kroz aktivnosti udruga iz područja prevencije 
ovisnosti. Javnim pozivom odabrane su 4 udruge koje su provele odobrene projekte u 
ukupnom iznosu od 30.000,00 kuna .  
 

Projekti udruga iz područja zdravstva su ostvareni putem rada 5 udruga koje su 
provele odobrene projekte iz područja zdravstvene zaštite, a koji su odabrani putem Javnog 
poziva, u ukupnom iznosu od 50.000,00 kuna. 
 

Sudjelovanje u projektu „Rukovođenje i upravljanje za zdravlje“ ostvaruje se kroz 
participaciju članarine „Mreži zdravih gradova“ čiji je županija član od 2003. Županija 
sudjeluje u većini aktivnosti koji provodi Mreža: edukacije, okrugli stolovi, publikacije te 
objave članaka na društvenim mrežama „Mreže zdravih gradova“.  
 

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, a provodi ga Institut Ruđer Bošković – Zagreb. U razdoblju od 01.07.2019. – 
31.12.2019. godine najveći broj uzoraka vode za ljudsku potrošnju proveden je u Sisačkom 
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vodovodu (31 uzorak), dok je nešto manji broj uzoraka u drugom polugodištu 2019. godine 
proveden u vodovodima u Kutini (25 uzoraka) i Petrinji (14 uzoraka). Temeljem provedenih 
uzoraka nisu zabilježena odstupanja od parametara zdravstvene ispravnosti vode za piće. 
Uzeti su uzorci i u lokalnim vodovodima kroz mjesec rujan, listopad i prosinac gdje također 
nisu zabilježena odstupanja od parametara zdravstvene ispravnosti.    
 

Dio Programa javnih potreba u zdravstvu provodio se u zdravstvenim ustanovama u 
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije:  
 
Neuropsihijatrijska bolnica „Dr. Ivan Barbot“ Popovača 

• program psiho i socioterapije branitelja oboljelih od PTSP-a i članova njihovih 
obitelji; u ambulanti u Sisku se obavljaju prvi i kontrolni psihijatrijski pregledi, 
individualna, grupna i obiteljska psihoterapija, te rehabilitacija i resocijalizacija kroz 
različite oblike radno okupacijskih aktivnosti u koje se uključuju i branitelji i članovi 
njihovih obitelji. 

 
Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak 

• dežurstvo liječnika interniste na dislociranim Odsjecima za pulmologiju i produženo 
liječenje u Petrinji, dežurstva na Odjelima urologije i ORL koja nisu predviđena 
ugovorom s HZZO-om (PZS). 

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

Domove zdravlja (PZS) 
• financiranje programa intervencijskog zbrinjavanja akutnog infarkta miokarda  
• program logopedskog tretmana djece 

 
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije 

• provedba stalne pripravnosti u Službi za epidemiologiju (PZS) 
• program ranog otkrivanja raka dojke 
• uređenje prostora Doma zdravlja Kutina u Popovači, za Ispostavu Zavoda za javno 

zdravstvo Sisačko-moslavačke županije u Popovači (PZS) 
 

Provođenjem pripravnosti liječnika epidemiologa tijekom 2019. godine odrađeno je 
ukupno 217 intervencija. Najviše je zaprimljeno poziva o pacijentima koje je ugrizla 
životinja, no koji nisu zahtijevali hitnu obradu već su upućeni da se jave u radno vrijeme u 
nadležnu epidemiološku ambulantu. Tijekom ove pripravnosti odrađeni su i drugi poslovi, 
obrada ugriženih pacijenata u epidemiološkoj ambulanti van radnog vremena epidemiološke 
ambulante (23 intervencije), epidemiološki izvid radi poremećaja opskrbe pučanstva pitkom 
vodom (1 izvid), kontrola provedbe protuepidemijskih mjera u kolektivima (svrab – 2 
kontrole), zbrinjavanje pacijenata radi ubodnog incidenta (3 intervencije), davanje savjeta 
vezanih uz ubodne incidente (3 savjeta), provođenje stručnog nadzora nad adulticidnom 
akcijom suzbijanja komaraca (5 nadzora), te drugi poslovi pripravnosti liječnika 
epidemiologa. 
 

Na području Sisačko-moslavačke županije  provođenjem programa ranog otkrivanja 
raka dojke održano je mamografsko snimanje kojim je ukupno snimljeno 419 žena na 
području Dvora, Hrvatske Kostajnice, Gline, Gvozda i Jasenovca. U 2019. godini radilo se na 
promoviranju Nacionalnog programa za rano otkrivanje raka dojke te na isticanju važnosti 
preventivnih pregleda kroz medijske istupe i organizaciju javnozdravstvenih akcija i 
edukativnih aktivnosti.  
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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 
• energetska obnova zgrada u Glini (Vukovarska ulica) i u Petrinji (Lopašićeva) 
• projekt specijalističkog usavršavanja doktora – pedijatra kroz Europski socijalni fond 

 
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 
• energetska obnova zgrade u Sisku (Tomislavova) 

 
Dom zdravlja Kutina   

• rad medicinskih sestara sa specijalistima internistima u Velikoj Ludini, Kutini i 
Novskoj (PZS) 

• rad Centra za majku i dijete (PZS) 
• financiranje djelatnosti fizikalne medicine i rehabilitacije – ns lokaciji Popovača 

(PZS) 
• izrada arhitektonske slike postojećeg stanja zgrade Doma za potrebe izrade projektno-

tehničke dokumentacije za Podružnicu Doma za starije i nemoćne osobe Sisak u 
Kutini (koja će biti smještena u istoj zgradi gdje je i Dom zdravlja) (PZS) 

• program za Rome koji se provodi radi poboljšanja zdravlja romske djece   
• financiranje uprave domova zdravlja iz koncesijskih naknada 
• financiranje specijalističkog usavršavanja doktora – ginekologa kroz europski socijalni 

fond 
 
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.  
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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 izmjeni Odluke o minimalnim financijskim standardima za 
decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova u 2019. godini („Narodne novine“, broj: 
102/19) utvrđena su sredstva u ukupnom iznosu od 21.407.705,00 kuna i to za: 

• investicijsko ulaganje i investicijsko i tekuće održavanje 19.160.709,00 kuna, 
• otplatu kredita 2.246.996,00 kuna. 

 
Ukoliko se sredstva određena Odlukom Vlade RH o minimalnim financijskim 

standardima za decentralizirane funkcije zdravstvenih ustanova ne ostvaruju iz dodatnog 
udjela poreza na dohodak nadoknađuju se korisnicima institucijom pomoći izravnanja iz 
državnog proračuna. 
 

Za provedbu programa od planiranih 21.407.705,00 kuna u tijeku drugog polugodišta 
2019. godine realiziran je cijeli planirani iznos.  
 
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 realizirale svoje planove u ukupnom iznosu planiranog 
iznosa, 567.879.903,37 kuna za 2019. godinu. 
 
PROJEKT „OPREMANJE ORDINACIJA PRIMARNE ZDRAVSTVENE ZAŠTITE 
NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE“  
 

Projekt „Opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite na području SMŽ“, traje 3 
godine, a započeo je sa provedbom 24.8.2017. godine (Program: konkurentnost i kohezija). 
Razdoblje provedbe Projekta: od 24.08.2017. - 24.08.2020.    
Ukupna vrijednost Projekta: 14.870.266,45 kn    
Iznos bespovratnih sredstva: 12.124.736,87 kn  
Udio sufinanciranja Županije: 2.745.529,58 kn  

Za ovaj Projekt odobrena su i sredstva za sufinanciranje učešća Županije iz MRRiFEU 
u ukupnom iznosu od 2.196.423,66 kuna.  
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U 2018. godini uspješno su provedeni svi postupci javne nabave opreme (opreme za 
opremanje ambulanti, dentalna oprema, informatička oprema, oprema za sterilizaciju i 
dijagnostičko-terapeutska oprema), koja je djelomično isporučena u 2018. godini, a najveći 
dio je isporučen tijekom 2019. godine.  
 

U drugoj polovici 2019. godine započeti su infrastrukturni radovi na 3 doma zdravlja 
na 22 lokacije, na 10 lokacija Doma zdravlja Sisak, na 6 lokacija Doma zdravlja Petrinja i na 
6 lokacija Doma zdravlja Kutina. Svi radovi odnose se na prilagodbu građevina osobama sa 
invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Radovi po ugovoru trebaju biti završeni sa 
31.03.2020. godine, a cijeli projekt do 24. kolovoza 2020. godine. 

 
 

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. 
Uspješno su provedeni postupci javne nabave za poslove građenja, projektantskog i stručnog 
nadzora, te za pružanje usluge tiska i dizajna. Poslovi energetske obnove su započeti krajem 
2019. godine, a trebaju biti završeni u prvoj polovici 2020. godine.   
 

 SOCIJALNA SKRB I HRVATSKI BRANITELJI 
 

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 
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Programom javnih potreba u socijalnoj skrbi u Proračunu Sisačko-moslavačke 
županije za 2019. godinu osigurana su sredstva u iznosu 8.202.509,00 kn s ciljem razvoja 
socijalne infrastrukture, te unaprjeđenja kvalitete života građana Sisačko-moslavačke 
županije.  
 
Skrb o starijim osobama 
Skrb o starijim osobama provodi se kroz nekoliko aktivnosti: 

- financiranje programa umirovljeničkih udruga 
- financiranje projekata izvaninstitucionalne skrbi za starije osobe 
- obilježavanje Dana umirovljenika Sisačko-moslavačke županije – 1. prosinac 
- financiranje izdataka za domove za starije i nemoćne osobe 
- Dnevni boravak 3+2 (DZSINO Sisak) 

 
Cilj nam  je zaštita i poboljšanje kvalitete života umirovljenika, starijih i nemoćnih 

osoba s područja Sisačko-moslavačke županije uvođenjem lokalnih izvaninstitucionalnih 
oblika skrbi, jačanjem kapaciteta udruga za pružanje socijalnih usluga, poboljšanjem kvalitete 
skrbi u domovima za starije osobe.  

Financiranjem raznih aktivnosti prilagođenih potrebama i interesima starijih osoba 
želimo poboljšati stupanj socijalizacije osoba starije životne dobi i potaknuti njihovu 
integracija u društvenu zajednicu, te smanjiti i spriječiti njihovu socijalnu isključivost. 
Sisačko-moslavačka županija kroz javni natječaj financira programe 5 udruga umirovljenika i 
provedbu 5 projekta izvaninstitucionalne skrbi. 

1. prosinca svake godine Sisačko-moslavačka županija obilježava Dan umirovljenika 
Sisačko-moslavačke županije. Na obilježavanju Dana umirovljenika sudjeluje preko 300 
umirovljenika s područja cijele Županije.  
 
Ustanove socijalne skrbi 

Financiranjem domova socijalne skrbi cilj nam je osigurati sredstva za unaprjeđenje 
infrastrukture, povećanje dostupnosti i kvalitete usluga u socijalnim ustanovama i povećanje 
razine socijalne sigurnosti stanovnika Županije. 
Sisačko-moslavačka županija osnivač je četiri ustanove socijalne skrbi: 
• Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja 
• Dom za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja 
• Dom za starije i nemoćne osobe Sisak 
• Dom za starije osobe Glina 
 

Županija je osigurala sredstva za isplatu naknada  za rad  Upravnih vijeća  za svaki 
dom; Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja financirani su rashodi za fizioterapeuta, Domu 
za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja financirani su rashodi za pripremu i dostavu obroka  
i rashodi za pranje rublja za 96 korisnika, Domu za starije i nemoćne osobe Sisak financirani 
su troškovi fizijatra i troškovi otplate glavnice i kamata za kredit za projekt energetske 
učinkovitosti te provedba Projekta Dnevni boravak 3+2 kojim je korisnicima osiguran 
kontinuitet socijalnih aktivnosti (dramske i pjevačke radionice starijih s mladima, kreativne 
radionice i sl.), te bavljenje sportskom rekreacijom. Korisnicima je na raspolaganju stručna i 
zdravstvena pomoć, prijevoz za teže pokretne, a u Domu mogu i ručati. Uslugu dnevnog 
boravka u prosjeku je koristilo 45 umirovljenika, starijih osoba s područja grada Siska.  

Također su osigurana sredstva za rashode za zaposlene i materijalne i financijske 
rashode Domu za starije osobe Glina koji je službeno otvoren 7.5.2018. godine. Dom pruža 
uslugu smještaja za trenutno 65 korisnika smještenih rješenjem centara za socijalnu skrb, a 
odabranih od strane Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje.  
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Za Podružnicu Doma za starije i nemoćne osobe Sisak u Kutini, koja će biti smještena 
u prostoru Doma zdravlja Kutina, osigurali smo sredstva za troškove izrade tehničke 
dokumentacije, koja je i izrađena. Ishodovana je potvrda glavnog projekta i podnesen zahtjev 
za građevinsku dozvolu. Kapacitet Podružnice biti će oko oko 50 korisnika.  
 

Sisačko-moslavačka županija je s Ministarstvom hrvatskih branitelja zaključila ugovor 
o sufinanciranju Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s invaliditetom kojim se 
Ministarstvo obvezalo osigurati financijska sredstva u iznosu 190.000,00 kn za izgradnju 
vanjskog dizala i evakuacijskih stuba na zgradi Doma za psihički bolesne odrasle osobe 
Petrinja. Županija se obvezala osigurati uslugu stručnog nadzora i projektantskog nadzora. 
Nakon provedenog postupka javne nabave, na koji je pristigla samo jedna visoka ponuda, 
donesena je odluka o ponavljanju postupka javne nabave. Stoga su sredstva za tu namjenu 
planirana u Proračunu Županije za 2020. godinu. Razliku troškova za realizaciju ovog 
projekta, a koji nisu planirani iz državnog proračuna, osigurava Županija.  
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 i odobreno 240 zahtjeva za dodjelu jednokratne novčane pomoći (ukupno 
tijekom godine 792), odobrena su sredstva u iznosu 153.582,70 kn. Od planiranih 600.000,00 
kn realizirano je 599.582,70 kn  

Sisačko-moslavačka županija sufinancirala je rad pučkih kuhinja Caritasa Sisačke 
biskupije i Dobrotvornog društva Merhamet iz Siska te 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. 
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 za financiranje 
programa/projektata udruga/drugih pravnih osoba.   
 

Financiraju se programi udruga umirovljenika (5), izvaninstitucionalne skrbi (5), 
udruga iz područja socijalne skrbi (20), udruga proisteklih iz Domovinskog/ 2. svjetskog rata 
(37) i tri udruge mladih. 
Izravno iz županijskog proračuna, putem sklopljenog sporazuma, financiraju se slijedeći 
programi/projekti: 

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

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

 
Kroz aktivnost - tekuće pomoći za manifestacije i pokroviteljstva u izvještajnom 

razdoblju financirane su aktivnosti  29 udruga i drugih civilnih organizacija.  
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Zaštita obitelji, djece i mladeži 
Financiranjem programa „Sigurna kuća“ osiguravamo sredstva za pružanje usluga 

kojima se ženama i djeci žrtvama obiteljskog nasilja omogućava  dugoročna i sveobuhvatna 
pomoć, podrška i smještaj.  

S ciljem poticanja demografske obnove i povećanja stope nataliteta Županija je 
osigurala novčanu potporu za svako novorođeno treće i svako slijedeće dijete u obitelji. 
Novčana potpora dodjeljuje se u iznosu od 3.000,00 kn. U izvještajnom razdoblju podneseno 
je i riješeno 159 zahtjeva. Tijekom 2019. godine podneseno je i riješeno 792 zahtjeva. Od 
planiranih 850.000,00 kn 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. Sufinanciranjem tog Projekta djeci sa smetnjama u govoru, pisanju i čitanju 
osigurane su usluge logopeda.  
Osobe s invaliditetom  

Financiranjem programa „Mala kuća“ koji provodi Udruga osoba sa invaliditetom 
Sisačko-moslavačke županije u iznosu od 100.000,00 kn i programa „Dnevni centar slijepih“ 
kojeg provodi Udruga slijepih Sisačko-moslavačke u iznosu 50.000,00 kn pridonosimo 
razvoju i unaprjeđenju izvaninstitucionalnih oblika pomoći i skrbi u Sisačko-moslavačkoj 
županiji, jer djeci s teškoćama u razvoju osiguravamo stručnu terapeutsku pomoć za koju bi 
inače morala ići u specijalizirane ustanove u Zagreb i pomažemo pri osnaživanju slijepih 
osoba za samostalni životi i  uključivanje u život lokalne zajednice. Osim ovih udruga koje 
financiramo izravno iz županijskog proračuna,  sufinancira se i provedba projekata  8 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 odraslih osoba s intelektualnim i 
psihosocijalnim invaliditetom s područja Grada Hrvatska Kostajnica te općina Dvor, Majur, 
Hrvatska Dubica i Donji Kukuruzari kao punopravnih članova lokalne, ali i društvene 
zajednice općenito.  
Hrvatski branitelji i stradalnici iz domovinskog rata i članovi njihovih obitelji 

Sisačko-moslavačka županija financira provedbu 33 programa udruga proisteklih iz 
Domovinskog rata s ciljem očuvanja digniteta Domovinskog rata i poboljšanje kvalitete 
života hrvatskih branitelja, stradalnika iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji.  

Dan branitelja Sisačko-moslavačke županije obilježavamo 18. listopada svake godine. 
Sisačko-moslavačka županija zaključila je s Ministarstvom hrvatskih branitelja ugovor o 
sufinanciranju Projekta kojim se Ministarstvo obvezalo osigurati financijska sredstva u iznosu 
100.000,00 kn za izgradnju kose podizne platforme, rekonstrukciju sanitarnog čvora i ulaza u 
zgradu Doma hrvatskih branitelja i stradalnika iz Domovinskog rata, Kralja Tomislava 5, 
Sisak koju koriste udruge iz Domovinskog rata i Područna jedinica Ministarstva branitelja. U 
2019. godini završeni su radovi na rekonstrukciji sanitarnog čvora, a ostali će biti dovršeni u 
2020. godini.  
 
Program minimalni financijski standard, decentralizirana sredstva 
 

Decentralizirane funkcije djelatnosti socijalne skrbi u jedinicama područne (regionalne) 
samouprave i grada Zagreba su: sredstva za rad domova za starije i nemoćne osobe nad 
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kojima su prenesena osnivačka prava, materijalni i financijski rashodi centara za socijalnu 
skrb i troškovi ogrjeva korisnicima koji se griju na drva. 
 
U Proračunu Županije u 2019. godini za ovu namjenu osigurana su sredstva u iznosu 
15.419.577,00 kn od kojih:  
 

- 4.101.850,00 kn za materijalne i financijske rashode centara za socijalnu skrb 
- 2.448.150,00 kn za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne 

naknade koji se griju na drva 
- 8.869.577,00 kn za financiranje rashoda za zaposlene, hitne intervencije, nabavu 

nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu Domu za starije i 
nemoćne osobe Sisak i Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja. 

 
VI.PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO I ZAŠTITA OKOLIŠA 

1) OPĆI PRIKAZ POSLOVA UO: 
 

Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša (nastavno u tekstu: 
Upravni odjel) je uspostavljen temeljem Odluke o ustroju i djelokrugu upravnih tijela 
Sisačko-moslavačke županije, donesene na 14. sjednici Županijske skupštine, održane 24. 11. 
2015. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 30/15). Navedenom 
Odlukom odjel je preuzeo poslove i djelatnike dva do tada ustrojena odjela i to: Upravnog 
odjela za prostorno uređenje i gradnju i Upravnog odjela za zaštitu okoliša i prirode.  

Poslovi Upravnog odjela  su najvećim dijelom vezani za provedbu zakonskih propisa 
iz područja prostornog uređenje, gradnje, nekretnina, zaštite okoliša, zaštite prirode, zaštite od 
požara, civilne zaštite, a od 2018. godine i  zaštite na radu, a mogu se podijeliti u tri skupine 
poslova (obzirom na područje djelatnosti) pa tako: 

 
- PROSTORNO UREĐENJE, GRADITELJSTVO i E-NEKRETNINE 

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

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

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

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

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

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

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

o Ispostava Glina  - obavlja poslove za grad Glinu,  te općine Gvozd i Topusko 
o Ispostava Novska - obavlja poslove za gradove Novsku i Hrvatsku Kostajnicu, te 

općine Jasenovac, Lipovljani, Donji Kukuruzari, Majur i Hrvatsku Dubicu; 
o Ispostava Popovača – obavlja poslove za grad Popovaču i općinu Velika Ludina. 

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

- ZAŠTITA OKOLIŠA I PRIRODE 
Poslovi se prvenstveno odnose na provedbu, praćenje i izvješćivanje o 
pitanjima/problemima/rješenjima vezanim uz zaštitu okoliša i prirode, te održivo 
gospodarenje otpadom. Rad je utemeljen na nizu zakona između ostalih: Zakon o zaštiti 
okoliša (Narodne novine broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), Zakon o zaštiti prirode 
(Narodne novine broj 80/13, 15/18, 14/19), Zakon o održivom gospodarenju otpadom 
(Narodne novine broj  94/13, 73/17, 14/19), Zakon o zaštiti zraka (Narodne novine broj  
 130/11, 47/14, 61/17, 118/18), Zakon o vodama (Narodne novine 66/19), Zakon o općem 
upravnom postupku (Narodne novine 47/09), Zakon o upravnim pristojbama („Narodne 
novine“ broj 115/16), te niza pravilnika, odluka i uredbi koji se odnose na zaštitu okoliša, 
prirode i gospodarenje otpadom. 
U Upravnom odjelu se vodi Registar onečišćivanja okoliša (ROO), provode se postupci te 
izdaju sljedeći akti: 

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

 rješenja na temelju provedenih postupaka procjene utjecaja na okoliš (u nadležnosti 
županije)  

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

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

izrade glavnog projekta za izdavanje građevinske dozvole i dr.) 
  potvrde glavnog projekta,  
 praćenje stanja okoliša i prirode te dokumenata zaštite okoliša i prirode županije i JLS-

a, izrada izvješća 
 izrada prijedloga akata za donošenje na Županijskoj skupštini i dr. 

Također se provode akcije i projekti koje se odnose na zaštitu okoliša i prirode, kao npr. 
organiziranja konferencija, čišćenja okoliša, radionica s djecom i mladima po pitanjima zaštite 
okoliša i prirode i dr. 
Poslove zaštite okoliša i prirode  provode tri djelatnika u sjedištu u Sisku, a poslovi se 
obavljaju za cijelu županiju, kao i za jedinice lokalne samouprave i Ministarstvo zaštite 
okoliša i prirode (po traženju). Na poslovima zaštite okoliša i prirode radi troje djelatnika. 
 

- ZAŠTITA I SPAŠAVANJE, ZAŠTITA OD POŽARA, RAZMINIRANJE I ZAŠTITA NA 
RADU 

Ovi poslovi su propisani Zakonom o zaštiti od požara, Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o 
sustavu civilne zaštite, Zakonom o zaštiti na radu i dr. 
Poslovi se odnose na zakonske obveze županije propisane prethodno navedenim zakonima, a 
provode se kroz pripremu, organizaciju, financiranje i praćenje rada Županijskog stožera 
civilne zaštite, Županijske vatrogasne zajednice, HGSS-a, kao i kroz provedbu projekata kao 
što je projekt razminiranja i dr. Na ovim poslovima radi jedan djelatnik. 
 
Poslove administracije i rukovođenja provodi pročelnik i administrativni referenti (po jedan u 
svakoj ispostavi). 
Upravni odjel pored prethodno navedenih poslova obavlja i poslove praćenja rada javnih 
ustanova i to: Zavoda za prostorno uređenje i Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelima prirode. 
 

2) REALIZIRANE AKTIVNOSTI U DRUGOM POLUGODIŠTU 2019. GODINE: 
 
Tijekom perioda od 1.7. do 31. 12. 2019. godine u Upravni odjel je zaprimljen velik broj 
zahtjeva koji su se uglavnom odnosili na izdavanje akata gradnje, te izdavanje uvjeta, potvrda 
i rješenja iz područja zaštite okoliša i prirode, te procjene utjecaja na ekološku mrežu, 
sukladno zakonskim propisima. Predmeti se vode i obrađuju kroz nekoliko elektronička 
sustava (e-Dozvola, e-Nekretnine, baza RO i CIS).  
U drugoj polovici 2019. godini samo u sustavu e-Dozvole je zaprimljeno ukupno 822 zahtjeva 
(Sisak   199 zahtjeva, Popovača 108  zahtjeva, Novska 279 zahtjeva te Glina 236 zahtjeva). 
Zahtjevi se zaprimaju i u sustavu CIS (prostornog uređenja, zaštite okoliša i prirode i dr.), a 
broj je vidljiv kroz broj riješenih predmeta, budući da se predmeti rješavaju promptno, 
odnosno najduže u roku od 30 – 60 dana od dana podnošenja urednog i potpunog zahtjeva, a 
što je u skladu sa zakonskim rokovima. 
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U drugoj polovici 2019. iz područja prostornog uređenja i gradnje je riješeno ukupno 1789  
predmeta. 
Izdano je 848 upravnih akata i 941 neupravnih akata. 
Broj izdanih akta po ispostavama je bio sljedeći: 

ispostava Sisak Novska Glina Popovača 
broj upravnih akata 346 227 169 106 
broj neupravnih 
akata 

260 195 387 98 

Broj izdanih građevinskih dozvola: 89; rješenja o izvedenom stanju (legalizacija):  286; 
uporabnih dozvola s tehničkim pregledom 37; uporabne dozvole: 370 ; ostalih dokumenata 
gradnje i prostornog uređenja: 1007. 

 
Iz područja zaštite okoliša i prirode riješeno je ukupno 332 predmeta, od čega se ističu 
dozvole za gospodarenje otpadom: 36 ; uvjeti zaštite okoliša i prirode: 121; ocjene 
prihvatljivosti zahvata na ekološku mrežu: 45 ; ocjene prihvatljivosti zahvata na okoliš: 4; 
dopuštenja za radnje i zahvate u zaštićenim područjima: 10;  i dr. 
 
Poslovi koji se odnose na nekretnine su sljedeći: izdavanje izvadaka iz baze; obrada 
Procjembenih elaborata; organiziranje i praćenje (izrada zapisnika) sjednica Stručnog 
povjerenstva; a Izvješće o procjeni vrijednosti nekretnina za 2018. godinu je izrađeno 
sukladno Zakonu u prvoj polovici 2019. godine te objavljeno na web stranicama županije. 
Za izdavanje akata prostornog uređenja, gradnje, zaštite okoliša i prirode, e-Nekretnina 
naplaćuju se pristojbe po Zakonu o upravnim pristojbama, te je to prihod županije.  

 
Planirani rashodi Upravnog odjela su se odnosili na programe, a do 31.12. 2019. bili su 
sljedeći: 
program dokumenti prostornog uređenja 0,00 
program zaštite okoliša i prirode 634.038,00 
program zaštite stanovništva 22.954.000,00 
UKUPNO UO: 23.588.038,00 
JU Zavod za prostorno uređenje 2.323.388,53 
JU za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
SMŽ 

2.898.200,00 

 
Realizacija aktivnosti Upravnog odjela se prati kroz realizaciju programa i to: 
Program 1001 – Dokumenti prostornog uređenja 
Program 1002 – Zaštita okoliša i prirode 
Program 1003 – Zaštita i spašavanje 
 

Program 1001 - Dokumenti prostornog uređenja 
Cilj programa je osnažiti  institucionalne kapacitete za strateško i prostorno planiranje, te 
osigurati  zakonske i prostorne  mogućnosti za gospodarski, ekonomski, kulturni  i drugi razvoj 
Županije, sukladno zakonskim propisima i prostorno-planskoj dokumentaciji. 
Program obuhvaća poslove na vođenju postupaka te donošenje rješenja iz područja prostornog 
uređenja i gradnje, predlaganje županu izdavanja suglasnosti na prostorne planove JLS-a,  
vođenje postupaka izrade i donošenja akata prostornog uređenja u nadležnosti županije i dr. 
(Izdavanje akata je propisano zakonom, a provodi se po zahtjevu stranaka.) Pod ovom 
aktivnošću provode se i postupci izrade i donošenja prostornih planova županije, te su tako 
izrađene i donesene III. izmjene i dopune prostornog plana SMŽ. 
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Ovaj program obuhvaća i postupke vođenja registra e-Nekretnina, izdavanja informacija i 
izvadaka, te izradu Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ, a za potrebe 
procjene vrijednosti nekretnina koje se prodaju, unajmljuju i sl. 
Provedba programa prati se kroz broj izdanih akta, izrađenih dokumenata, pa je tako od 1.7. do 
31. 12. 2019. izdano ukupno 1789  akta prostornog uređenja i gradnje .  III. izmjene i dopune 
Prostornog plana SMŽ su donesene na 13. sjednici Županijske skupštine održane 16. 05.2019. 
godine i objavljene u  „Službenom  glasniku SMŽ“ broj 12/19, a do kraja godine je izrađen i 
objavljen pročišćeni tekst Plana. 
 
Aktivnost procjene vrijednosti nekretnina se provodi sukladno zakonu, te se izdaju informacije i 
izvadci o približnim vrijednostima nekretnina za potrebe izrade elaborata prodaje, najma i sl.  
Do 31. 12. 2019. je izdano ukupno 110  izvadaka (59 u drugom dijelu godine), te su ukupno 
obrađena  172 procjembena elaborata ( u drugom dijelu godine 133), te je  održano 5  sjednica 
povjerenstva u razdoblju od 1.7. – 31.12.2019. godine.  
U ovom programu nije izvršeno sljedeće: 

- Nije započela izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina županije. Navedeni 
dokument se  izrađuje na temelju istog dokumenta RH, a budući da država nije donijela 
dokument više razine na temelju kojeg će se izraditi županijski dokument, te su stoga na 
rebalansu ukinuta sredstva namijenjena za ove svrhe, jer ista nisu bila potrebna. 

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

- Povećana je razina kvalitete pruženih usluga – planirano je izdavanje najmanje 63 
građevinske dozvole, a u drugoj polovini godine je izdano 89  građevinskih dozvola (tj. 
ukupno godišnje 156 građevinskih dozvola); 

-  Ukupni broj izdanih akata prostornog uređenja i gradnje u drugoj polovici godine je bio 
1789, a  iz područja zaštite okoliša je izdano 332 akta, što je više od planiranog. 

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

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

 
 Nerealiziran dio programa je izrada Plana približnih vrijednosti nekretnina na području SMŽ, a 
razlog neizvršenja je nepostojanje dokumenta na državnoj razini, koji je osnova za izradu 
Županijskog dokumenta. 
 
Izvješće o stanju nekretnina na području SMŽ u 2018. je doneseno i objavljeno na internetskim 
stranicama SMŽ. 
 
Na temelju navedenih rezultata može se smatrati da se program uspješno provodi, a sredstva 
planirana za provedbu ovog programa su na rebalansu ukinuta, budući da nije bilo potrebe za 
istima, jer je Upravni odjel u sklopu redovitog rada, bez dodatnih troškova odrađivao aktivnosti 
iz ovog programa. 
 

Program 1002 - Zaštita okoliša i prirode 
 
Cilj programa je očuvanje i održivo korištenje prirodnih resursa, unaprjeđenje upravljanje 
okolišem i sprječavanje onečišćenja okoliša, integracija okoliša u druge sektore, uspostava 
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom, te jačanje svijesti i uključivanja javnosti u proces 
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donošenja odluka i provedbu mjera. Posebni ciljevi ovog programa su: 
- osigurati provedbu zakonskih obveza županije po pitanjima zaštite okoliša i prirode 
- voditi registar onečišćivača i osigurati podatke za informacijski sustav zaštite okoliša, te 

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

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

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

otpada na neuređena odlagališta 
 
 
Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti: 

- Za potrebe donošenja odluka i izradu dokumenata iz područja zaštite okoliša i 
prirode, potrebno je pripremiti i izraditi određene stručne elaborate, programe, 
planova i izvješća.  Dokumenti zaštite okoliša i prirode koji su bili planirani u 2019. 
godini su: Izvješće o stanju okoliša za četverogodišnje razdoblje (ne izrađuje se jer je 
isto obrađeno u Programu zaštite okoliša donesenom 2018. godine), Stručna podloga 
za proglašenje zaštite Zrinske gore (izrada  u tijeku) i dr. 

- U postupcima donošenja i izrade dokumenata zaštite okoliša i prirode provode se 
postupci uvida i rasprava o kojima se obavezno obavještava javnost. 

- Važan segment zaštite okoliša i prirode su i projekti koji se provode u suradnji s 
gradovima/općinama, Ministarstvom, javnim ustanovama i dr. 

- Sukladno zakonskim propisima, županija je obvezna osigurati praćenje kakvoće 
sastavnica okoliša i informirati javnost o istima, a isto se provodi kroz vođenje 
registar onečišćavanja okoliša, te osiguranje podataka za informacijski sustav zaštite 
okoliša (način vođenja, metodologija, rokovi, način prikupljanja i dostave podataka 
su određeni zakonom i Pravilnikom o registru onečišćenja okoliša).  

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

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

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

 
Program se uspješno provodi, a potvrda tome je sljedeće: 

- izdano je ukupno 332 dokumenta zaštite okoliša i prirode (za cijelu godinu 666 
dokumenata); 

- započeta je izrada stručne podloge za proglašenje zaštite Zrinske gore, te su do sada 
obrađeni dokumenti i istraživanja koja su dostupna, te je  predložena granica 
obuhvata; 

- provedena je jedna javna rasprave o studiji utjecaja na okoliš sustava zaštite od 
poplava karlovačko-sisačkog područja II faza (13.12-13.1.2020), 

- Na internetskim stranicama županije objavljeno 28 rješenja o prihvatljivosti na 
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ekološku mrežu (3 za prostorne planova, 23 za zahvate, te 2 za programe 
raspolaganja poljoprivrednim zemljištem. Objavljene su 2 informacije o ocjeni o 
potrebi procjene utjecaja na okoliš i 5 elaborata za izdavanje dozvola za 
gospodarenje otpadom (a planirano je objavljivanje najmanje 5 dokumenata zaštite 
okoliša i prirode- što je višestruko realizirano). 

 
Od izrade Izvješća o stanju okoliša za četverogodišnje razdoblje se odustalo, budući da je 
izvješće o stanju okoliša obrađeno u Programu zaštite okoliša donesenom u 2018. godini, a 
obrađeni su svi podaci do kraja 2018. godine. 
Slijedom svega prethodno iznesenog  može se smatrati da se ovaj program uspješno provodi. 
 

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

zajednice SMŽ i njezinih članica 
- Povećanje spremnosti i osiguranje preduvjeta za svrhovito djelovanje operativnih snaga 

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

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

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

Zaštite od požara je propisan Zakonom o vatrogastvu, Zakonom o zaštiti od požara i dr. 
podzakonskim aktima. Aktivnost se provodi kroz financiranje rada Županijske vatrogasne 
zajednice, a na temelju Planu rada i financijskog plana zajednice. Ovaj program i aktivnost 
obuhvaćaju i izradu procjena i planova zaštite od požara i dr. 
U drugoj polovici 2019. godine za županijsku vatrogasnu zajednicu je izdvojeno 500.000,00 kn, 
a sredstva su utrošena sukladno planu rada županijske vatrogasne zajednice.  
Izvješće o radu Županijske vatrogasne zajednice u 2018.  i Financijsko izvješće za 2018. je 
usvojeno na 15. sjednici Županijske skupštine, održanoj 9. listopada 2019. godine. 
Razvoj civilne zaštite je aktivnost propisana Zakonom o sustavu civilne zaštite. Za ovu 
aktivnost su do kraja 2019. godine utrošena sredstva: 
- Za plaćanje članarine u Platformi županija i gradova -3 000 kn 
- Sufinanciranje rada HGSS po sporazumu KLASA: 833-06/19-01/01, URBROJ: 2176/01-

02-19-3  od 23. 01. 2019. utrošeno -  50.000 kn 
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- nabavljena oprema za što je utrošeno: 4.375.00 kn ( nabavljene su čizme i zaštitna odjeća 
; prva polovica 2019. godine); 

- te je nabavljena oprema u iznosu od 17.100,00 kn (prosinac 2019.) 
 
Zaštita od mina i minsko-eksplozivnih sredstava se provodi kroz projekt Razminiranje 
poljoprivrednog zemljišta-  III faza, te je do kraja 2019. razminirano područje: 

- Sisak-Jasenovac-(Bestrma, Mađari, Moščenica i Košutarice) površina od  
577.067m² u vrijednosti 5.679.948,40 kn 

- Sunja-Dvor- (Bobovac, Strmen, Gradusa Posavska, Brđani cesta, Kobiljak, Ostojići 
i Žirovac) površina od 1.656.677m² u vrijednosti od 16.648.949,00 kn. 

- Ukupno je razminirana površina od  2.233.744 m² u vrijednosti od 22.378.897,40 
HRK 

 
Zaštita na radu se provodi kroz edukaciju djelatnika, te kontrolu sustava nužne rasvjete i 
mjerenja emisije onečišćujućih tvari, kako je to propisano zakonom. 
Program se uspješno provodi, a dokaz za isto su sljedeći pokazatelji: 
- Održane 4 sjednice stožera civilne zaštite - dvije redovne sjednice, te dvije izvanredne 

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

razminiranje poljoprivrednog zemljišta - III faze, te je razminirano zemljište na području 
općina Dvor i Sunja, te na području Općine Jasenovac i Grada Siska. 

 
Zbog svega prethodno iznesenog može se smatrati da se program uspješno provodi. 
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ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 

NAZIV  
PROGRAMA: 
 
 
CILJ 
PROGRAMA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1. REDOVITA DJELATNOST ZAVODA ZA PROSTORNO 
UREĐENJE 

     SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

 
Djelatnost Zavoda u obavljanju poslova prostornog uređenja usmjerena je 
prema stvaranju uvjeta za učinkovitiju provedbu sustava prostornog 
uređenja, odnosno racionalno i svrhovito korištenje prostora, uz očuvanje 
svih prirodnih, kulturnih i drugih zaštićenih vrijednosti te uvažavanje 
sveukupnog gospodarskog, društvenog i kulturnog razvitka utemeljenog na 
principu prostorne održivosti. 
 
Glavni i prioritetni cilj redovite djelatnosti  Zavoda za prostorno uređenje 
Sisačko-moslavačke županije (nastavno u tekstu: Zavod) je učinkovito, 
efikasno i kontinuirano izvršavanje poslova iz djelokruga rada Zavoda.  
 
2. PROGRAMI ZAVODA ZA PROSTORNO UREĐENJE 
 
Djelatnost Zavoda određena je člankom 27. Zakona o prostornom uređenju 
(„Narodne novine“, broj 153/13., 65/17., 114/18.,  39/19. i 98/19.) i 
obuhvaća osobito:  

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

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

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

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

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

 
Zavod može izrađivati i prostorni plan područja posebnih obilježja, 
prostorni plan uređenja grada i općine, generalni urbanistički plan, 
urbanistički plan uređenja od značaja za Državu, odnosno županiju te 
obavljati stručne analitičke poslove iz područja prostornog uređenja, ako to 
zatraži Ministarstvo ili Župan. 

Zavod je samostalan u obavljanju svoje djelatnosti i poslovanja. 
Djelatnosti, radi kojih je osnovan, obavlja sukladno važećim  zakonima i 
propisima, kojima je uređen sustav prostornog uređenja, osnivačkom aktu i 
Statutu, te stručnim normama, suvremenim i znanstvenim dostignućima i 
pravilima struke. 

Cjelokupna aktivnost Zavoda odvijala se na poslovima i zadacima koji su 
propisani zakonima iz područja prostornog uređenja, ugovornim obvezama 
koje je Zavod sklopio u proteklom razdoblju te povjerenim poslovima na 
temelju odluka Župana. 

Tijekom drugog polugodišta 2019. godine Zavod je nastavio započete 
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POKAZATELJ 
USPJEŠNOSTI: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

poslove na izradi prostorno-planske dokumentacije sukladno Programu 
rada za 2019. godinu. 

2.1.  Izrada dokumenata prostornog uređenja 

 
2.1.1.  III. izmjene i dopune Prostornog plana Sisačko-moslavačke 
županije 
 
Izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije 
provodila se na osnovu  Odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog 
plana Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije“ br. 5/18.), koju je donijela Županijska skupština  Sisačko-
moslavačke županije. 
Županijska skupština je Plan usvojila na svojoj 13. sjednici, 16. svibnja 
2019. godine, te je objavljen u „Službenom glasniku Sisačko-moslavačke 
županije“ br. 12/19. 

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju u drugom polugodištu 2019. 
izrađen je pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Plana i 
objavljen u Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije  br. 23/19. 
 
2.1.2. Izmjene i dopune prostornih planova uređenja jedinica lokalne  

samouprave 
 
III. izmjene i dopune PPUO Lekenik 
Izradu III. izmjena i dopuna PPUO Lekenik Zavod je dovršio u prvom 
polugodištu 2019. godine. Plan je usvojen 20. svibnja 2019. i objavljen u 
„Službenom vjesniku“ br. 29/19. 

Sukladno Zakonu o prostornom uređenju u drugom polugodištu 2019. 
izrađen je pročišćeni tekst odredbi za provedbu i grafičkog dijela Plana i 
objavljen u Službenom vjesniku  br. 44/19. 
 
II. izmjene i dopune PPUG Hrvatska Kostajnica 
II. izmjene i dopune PPUG Hrvatska Kostajnica izrađuju se u svrhu: 

-   usklađenja postojećeg PPUG Hrvatska Kostajnica s donesenim 
zakonima i  

   propisima  koji imaju utjecaj na prostorno planiranje; 
-   usklađenje s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije 

(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br. 4/01, 12/10 i 
10/17); 

- usklađenje sa zahtjevima koje nadležna javnopravna tijela dostavljaju 
na temelju članka 90. Zakona o prostornom uređenju; 

-   izmjene i dopune Plana u skladu s prihvaćenim zahtjevima pravnih i 
fizičkih osoba, a koji su dostavljeni na osnovu obavijesti o izradi 
Plana; 

- izrade grafičkog dijela Plana u službenom projekcijskom 
koordinatnom sustavu Republike Hrvatske (HTRS96/TM); 

-   analize građevinskih područja svih naselja te njihova korekcija nakon 
utvrđivanja neizgrađenih i izgrađenih dijelova građevinskog područja 
naselja; 
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- analize i korekcije svih izdvojenih građevinskih područja izvan 
naselja koja su planirana za sve namjene osim za stambenu 
(gospodarska, sportska i dr.); 

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

-   određivanja lokacije građevinskog otpada.  

Izrađena su polazišta za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana 
uređenja   Grada Hrvatska Kostajnica. Započeta je izrada Nacrta prijedloga 
Plana. 
 
III.  izmjene i dopune PPUO Topusko 
III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine  Topusko izrađuju 
se radi:  

- usklađenja postojećeg PPUO Topusko s donesenim zakonima i 
propisima  koji imaju utjecaj na prostorno planiranje; 

- usklađenja s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije 
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ br. 4/01., 12/10. i 
10/17.); 

- usklađenja sa zahtjevima koje nadležna javnopravna tijela dostavljaju 
na temelju članka 90. Zakona o prostornom uređenju; 

- usklađenja s prihvaćenim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, 
dostavljenih na osnovu obavijesti o izradi III. ID PPUO Topusko. 

 Izrađena su polazišta za izradu III.  izmjena i dopuna PPUO Topusko. 
Započeta je izrada Nacrta prijedloga Plana. 
 
III. izmjene i dopune PPUO Sunja 
Ugovorena je izrada III. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja 
Općine Sunja. Izradi III. ID PPUO Sunja pristupa se radi izmjena i dopuna 
plana u skladu s prihvaćenim zahtjevima pravnih i fizičkih osoba, a koja se 
odnose na prenamjenu i proširenje katastarskih čestica u k.o. Greda Sunjska 
u građevinsko područje gospodarske i opće namjene. 
Izrađena su polazišta za izradu Plana i započeta je  izrada nacrta prijedloga 
Plana. 
 
2.2.  Ostale mjere i aktivnosti u funkciji  izrade i provedbe dokumenata    

prostornog uređenja 

 
2.2.1.  Izrada izvješća o stanju u prostoru 
 
Izrada četverogodišnjih izvješća o stanju u prostoru obveza je jedinica 
lokalne samouprave i područne (regionalne) samouprave prema Zakonu o 
prostornom  uređenju. 
 
Izvješća sadrže polazišta, analizu i ocjenu stanja i trendova prostornog 
razvoja te analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji 
utječu na prostor, kao i prijedloge za unapređenje prostornog razvoja s 
osnovnim preporukama mjera za iduće četverogodišnje razdoblje. 
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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, prikuplja i analizira podatke sudionika u 
prostoru  i izrađuje izvješća o stanju u prostoru za jedinice lokalne 
samouprave koje to od njega zatraže. 

U drugoj polovini 2019. godine Zavod je izradio Izvješće o stanju u 
prostoru za Sisačko-moslavačku županiju, za razdoblje od 2015. do 2018. 
godine. Usvojeno je od strane Županijske skupštine u prosincu 2019. 
godine te je objavljeno u  Službenom glasniku Sisačko-moslavačke 
županije br. 29/19. 
 
2.2.2. Suradnja s jedinicama regionalne i lokalne samouprave 
 
Tijekom 2019. godine, Zavod je nastavio uspješnu suradnju s jedinicama 
lokalne samouprave (gradovima i općinama) i sa susjednim županijama na 
praćenju i provedbi dokumenata prostornog uređenja.  

Zavod je aktivno pratio izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja 
dostavom podataka, sudjelovanjem na prethodnim i javnim raspravama i 
davanjem prijedloga i mišljenja na dokumente prostornog uređenja.  

Tijekom drugog polugodišta 2019. godine praćena je izrada sljedećih 
prostorno planskih dokumenata: 
 izrada i donošenje prostornih planova uređenja gradova/općina: 

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

 
• izrada i donošenje generalnih urbanističkih planova uređenja (GUP), 

urbanističkih planova uređenja (UPU) i detaljnih planova uređenja 
(DPU) u pojedinim jedinicama lokalne samouprave: 

- III. ID DPU Poslovne zone Mošćenica –Poljane 
- ID UPU naselja Gora 

- II. ID DPU Groblja u Kutini 
- stavljanje izvan snage DPU poduzetničke zone „Željezara“ u 

Glini 
- IV. ID GUP grada Petrinje 
- III. ID GUP grada Siska. 

Davanjem zahtjeva, smjernica, sudjelovanjem u prethodnim i javnim 
raspravama tijekom izrade prostornih planova uređenja i ostalih 
dokumenata prostornog uređenja i zaštite okoliša jedinica lokalnih 
samouprava, Zavod je koordinirao i usmjeravao izradu tih dokumenata u 
cilju usklađenosti s Prostornim planom Sisačko-moslavačke županije, 
prostornim planovima susjednih županija te s drugim dokumentima 
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prostornog uređenja od utjecaja na predmetni plan radi učinkovitog 
korištenja i gospodarenja prostorom te u svrhu zaštite okoliša, prirodne i 
kulturne baštine. 

U okviru suradnje s jedinicama lokalne samouprave, Zavod je na temelju 
njihovih zahtjeva za predmetne planove davao mišljenja u postupcima 
ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.  

Zavod je također, na zahtjev jedinica lokalne samouprave, javnopravnih 
tijela i fizičkih osoba davao mišljenja i tumačenja za potrebe provedbe 
prostornih planova. 

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

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

2.2.4. Praćenje stanja u prostoru, uspostava informacijskog sustava 
 
2.2.4.1. Informacijski  sustav  prostornog  uređenja Ministarstva 
              graditeljstva i prostornoga uređenja 
 
Informacijski sustav prostornog uređenja  uspostavlja se i vodi za potrebe 
izrade, donošenja, provedbe i nadzora prostornih planova, trajnog praćenja 
stanja u prostoru i području prostornog uređenja te izrade izvješća o stanju 
u prostoru, u skladu sa Zakonom i drugim propisima. Uspostavlja ga i 
razvija Ministarstvo u suradnji sa zavodima za prostorno uređenje županije, 
odnosno Grada Zagreba. 

Informacijski sustav uspostavlja se i vodi u elektroničkom obliku, kao 
interoperabilni i multi platformni sustav kojim se povezuju informacijski 
sustavi pojedinih javnopravnih tijela, koja temeljem Zakona i posebnih 
propisa izrađuju  i/ili održavaju prostorne podatke i druge podatke značajne 
za prostorno uređenje.  

Prema dostavljenim uputama Ministarstva, Zavod je kontinuirano ažurirao 
sve dostavljene podatke te dopunjavao katalog meta podataka unutar ISPU 
sustava za sve planove na području Sisačko-moslavačke županije. 

U svrhu stručne i organizirane pohrane, čuvanja i lakšeg pretraživanja 
podataka, Zavod je implementirao softwerski program „ArhCoordinator“. 

Programom „ArhCoordinator“ u 2019. godini obuhvaćeni su svi važeći 
planovi na području Sisačko-moslavačke županije, od razine urbanističkih 
(detaljnih) planova uređenja do Prostornog plana SMŽ i PP Lonjsko polje, 
uključujući sve izmjene i dopune. 
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2.2.4.2. Informacijski sustav prostornog uređenja Zavoda 
U svrhu razvoja i modernizacije struke u području prostornog uređenja, 
Zavod je uspostavio Geoportal Sisačko-moslavačke županije koji 
predstavlja aplikaciju kao jedinstveno, odnosno središnje mjesto pristupa 
prostornim podacima za cijelo područje županije.  

Sastoji se od velikog broja kartografskih podloga i slojeva prostornih 
podataka, topografske karte, digitalne orto-foto karte, prostornih planova, 
planova infrastrukturnih sustava, granica građevinskih područja, koji se 
mogu pregledavati samostalno ili kombinirano.  

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 je tijekom razmatranog razdoblja ažuriran i nadopunjavan 
dodatnim informacijama, slojevima prostornih podataka, kartografskim 
podlogama, novim dokumentima (prostornim planovima) te se 
uvažavanjem prijedloga i primjedbi korisnika dograđuje i kontinuirano 
podiže kvaliteta funkcioniranja Geoportala. 

 
2.3. Ostali poslovi i zadaci Zavoda 

Pored svih navedenih aktivnosti, Zavod je tijekom 2019. godine radio i 
stručno-analitičke poslove od značaja za prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša koje je Zavodu povjerilo Ministarstvo prostornog uređenja i 
graditeljstva, odnosno Župan. 
Zavod je  sudjelovao u testiranju editora E-planovi, nove aplikacije MGIPU 
za uređivanje i izradu prostornih planova. 
Po pozivu nadležnog Ministarstva, a temeljem analize, Zavod je dao 
mišljenje i primjedbe na Nacrt pravilnika o prostornim planovima. 
 
Zavod aktivno sudjeluje, putem svojih imenovanih predstavnika, u 
procesima izrade  znanstveno-istraživačkih studija različitih područja, 
strateških i drugih dokumenata za područje Sisačko-moslavačke županije te 
za potrebe istih izrađuje i izdaje potrebne stručne podloge i kartografske 
prikaze te daje primjedbe i mišljenja. U razmatranom razdoblju Zavod je 
sudjelovao pri izradi sljedećih dokumenata: 

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

- Stručna podloga za zaštitu Zrinska gore; 
- Studija o utjecaju zahvata na okoliš Sustav zaštite od poplava 
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karlovačko-sisačkog područja II. faza – sisačko područje. 
 

2.3.1. 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 tijekom druge polovine 2019. godine obradio i ažurirao Prostorni 
plan Sisačko-moslavačke županije i izmijenjene prostorne planove jedinica 
lokalne samouprave Sisačko-moslavačke županije te obrađene podatke 
dostavio Ministarstvu za potrebe izrade Državnog plana prostornog razvoja. 

 
2.3.2. 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 uključio sve jedinice lokalne samouprave s 
područja Sisačko-moslavačke županije radi evidencije klizišta na području 
Županije i izrade karte klizišta. 

Završna korisnička radionica projekta održana je krajem studenog. Tijekom 
izrade projekta je odabrano pet pilot lokacija na području Sisačko-
moslavačke županije (Kutina, Petrinja, Glina, Hrvatska Kostajnica i Dvor) 
za daljnje projektne aktivnosti. 
 
2.4.  Administrativni i financijski poslovi Zavoda 
Unutar Odsjeka zajedničkih poslova odrađeni su svi nužni administrativni i 
financijski poslovi nužni za uredno poslovanje Zavoda: 

- izrada godišnjih programa i izvješća sukladno Statutu i posebnim 
propisima (Izrada Izvješća o popisu imovine za 2019., izrada Izvješća 
o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019.god., 
izrada godišnjeg Programa rada Zavoda za 2020. godinu i dr.); 

- provedba postupaka jednostavne nabave roba i usluga (nabava 
uredskog materijala za poslovanje Zavoda u 2019., nabava usluge 
održavanja računalne opreme i dr.); 

- kadrovski poslovi (izrada raznih rješenja i odluka kojima se utvrđuju 
prava i obveze zaposlenika i dr.); 

- priprema materijala za sjednice Upravnog vijeća Zavoda; 
- financijski poslovi (izrada financijskih planova i izvješća sukladno 

Statutu i posebnim propisima, evidencija rashoda i prihoda, obrada 
plaća, obračun i isplate putnih naloga, rad u Lokalnoj riznici (zahtjevi 
za sredstvima, web planiranje, modul RVI i ostalo), evidencija 
dugotrajne imovine, izrada i dostava potrebnih izvješća za nadležni 
Upravni odjel s pripadajućom dokumentacijom i dr.);  

- izrada Izjave o fiskalnoj odgovornosti za 2019. godinu s 
kompletiranjem pripadajućih referenci sukladno Upitniku; 

- ostali pravni poslovi: priprema i dostava ponuda za izradu prostornih 
planova, sklapanje ugovora o izradi prostornih planova, sklapanje 
ugovora za pravnu pomoć pri izradi planova i Statuta Zavoda; 

- ostali administrativni poslovi: vođenje digitalnog urudžbenog 
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JAVNA USTANOVA ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE 
 

Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke 
županije je u drugom polugodištu 2019. godine provodila planirane aktivnosti prema 
Godišnjem programu zaštite, očuvanja, održavanja, promicanja i korištenja prirodnih 
vrijednosti prema principima učinkovitog upravljanja planiranim sredstavima i raspoloživog 
vremena djelatnika. 
 
Aktivnost A100001 Rashodi za Javnu ustanovu 
 
Monitoring, zaštita staništa i zaštićenih vrsta te zbrinjavanje ugroženih vrsta 

U drugom polugodištu provoden je monitoring 7 zaštićenih vrsta  Lucanus cervus, 
jelenak,  Lutra lutra  vidra, Hirundinidae, lastavice/piljci, Coraciiformes – 
vodomari/pčelarice, Chiroptera - šišmiši Myotis emarginatus i Rhinolophus ferrumeguinumul, 
Castor fiber dabar  i nastavljen je monitoring vuka Canis lupus 

Zbrinjavanje ozlijeđenih zaštićenih vrsta provedeno je prema dojavama službe 112 ili 
dojavama građana za 4 jedinke ptica, koje su po dojavi  preuzete ili uzete iz prirode te 
odvežene u ZOO vrt u Zagrebu na pregled i liječenje.  
 
Edukacija i promicanje zaštite prirode i održivog korištenja zaštićenih prirodnih 
vrijednosti 

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

Aktivnosti promocije prirodnih vrijednosti provodila se prikazom provedenih 
radionica na web stranici Ustanove, kao i putem javnih medija.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

zapisnika i arhive Zavoda, vođenje evidencije o radnom vremenu, 
osobnim podacima zaposlenih i drugo. 

 
3. Stručni razvoj Zavoda 

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

 
4. Osiguranje javnosti rada 
 
Zavod ima svoju web stranicu (www.zpusmz.hr) koju je tijekom 2019. 
godine kontinuirano ažurirao i osuvremenjivao.  

Objavom  dokumenata i podataka iz registra podataka, odnosno 
informacijskog sustava Zavoda, kao i objavama informacija o aktivnostima 
Zavoda, omogućena je veća javnost rada Zavoda te jednostavniji i brži 
pristup informacijama o stanju u prostoru, važećoj prostorno-planskoj 
dokumentaciji te planiranim događanjima. 
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Provedene su aktivnosti na usuglašavanju planiranih radova za očuvanje bijele rode 
prema protokolu MZOE/HEP.   
 
Aktivna međusektorska suradnja 

Radni sastanci s predstavnicima HŠ vezano uz stanje poplavnih šuma na području 
Sunjskog i Odranskog polja, širenje gljivičnog oboljenja na jasenu. Nakon razminiranja 
značajnog krajobraza Kotar Stari gaj potrebno je vidjeti ovaj šumski ekosustav u cjelini (od 
nizinskih šuma johe, hrasta lužnjaka, jasena do viših zona hrasta kitnjaka, pitomog kestena i 
bukve)  te se pristupilo pripremi analize stanja šumskih ekosustava. Analiza stanja šumskih 
ekosustava planirana je i za područje  regionalnog parka Moslavačka gora. Za izradu 
planirane analize-inventarizacije  predviđena je suradnja sa Šumarskim fakultetom u Zagrebu 
i HŠI Jastrebarsko. 

Nastavljena je suradnja s MK Konzervatorskim odjelom u Sisku vezano uz aktivnosti 
zaštite Zrinske gore, povezivanje kulturne i prirodne baštine. Provedeno je više radnih 
sastanaka s Interpretacijskim centrom baštine Banovine vezano uz razvijanje suradnje 
naprezentaciji prirodne baštine Banovine. 
  
Razvoj uvjeta za posjećivanje, odmor i razonodu posjetitelja u zaštićenim  područjima i 
na području europske ekološke mreže NATURA 2000  SMŽ-e 

Provedeni su redovni radovi popravka zamjenskih letvica na prilaznoj rampi mosta na 
rijeci Odri. 

Provedene su aktivnosti uređenja(košnja trave) trajnih ploha u botaničkom rezervatu 
Đon-Močvar u Blatuši, te košnja trave na trasi poučne staze na Brdu Djed.  
 
Ojačan sustav upravljanja i nadzor u zaštiti prirode 

U sklopu navedene aktivnosti u izvještajnom razdoblju odrađeno je 45 nadzora 
zaštićenih područja, 76 nadzora područja ekološke mreže i nadzor ostalih područja Županije. 
 
A100002 ZAŠTITA I PROMOCIJA PRIRODNIH VRIJEDNOSTI 
 

Projekti koji provode u 2019. godini u kojima je Ustanova partner, suradnik ili nositelj 
omogućit će kvalitetno upravljanje, zaštitu, prezentaciju i edukaciju posjetitelja i stanovnika u 
zaštićenim područjima o zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže NATURA 2000 
te ostvariti pretpostavke za dugoročno, održivo korištenje prirodnih vrijednosti. 
 
Projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom NATURA 2000“ 

U okviru  projekta „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“ 
Ministarstva zaštite okoliša i energetike koji za ima izradu Planova upravljanja Natura 2000 
područjima (15 za područje Sisačko-moslavačke županije). Završen je postupak javne nabave 
ugovaranja voditelja projekta koju provodi Ministarstvo zaštite okoliša i energetike i nabave 
vozila za javne ustanove u sustavu zaštite prirode. Sudjelovanje na radionicama za izradu 
Prioritetnog akcijskog okvira za finaniranje EM NATURA 2000 financiranje sektora zaštite 
prirode u sljedećem financijskom periodu EU. Za potrebe istog izrađene su analize troškova 
JU prema provedenim aktivnostima za period od 2013.-2019. godine. 
 
Projekt SAVA TIES 

U okviru projekta SAVATIES koji provodi i aktivnosti prezentacije prirodnih značajki 
očuvanja rijeke Save i Posavine za prezentiranje JU na web stranici projekta izrađeni su i 
dostavljeni tekstovi i fotografije područja Odransko i Sunjsko polje.  
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Projekt „Zaštita i očuvanje bijele rode u SMŽ“ 
Projekt se provodi s ciljem očuvanja strogo zaštićene vrste bijele rode kroz očuvanje 

sigurnog gniježđenja i podizanja mladih. Tijekom drugog polugodišta 2019. godine 
provedene su aktivnosti prikupljanja dostavljene dokumentacije, administrativna provjera 
dostavljenih podataka, priprema za isplatu i isplata sredstava pomoći. U 2019. godini naknada 
je odobrena za 156 gnijezda na krovovima objekata. 
 
Aktivnosti na provođenju zaštite Zrinske gore 

Ustanova je u suradnji s UO za prostorno uređenje i graditeljstvo i zaštita okoliša, 
provela radni sastanak s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike u vezi izrade stručne 
studije za zaštitu Zrinske gore u Sisku. Prijedlog MZOE je obuhvatio cca 100.000 ha, 
obuhvaćajući područje od Sunjskog polja zapadno, južno od Petrinje pa sve do Pounja, 
uključujući područja 6 EM NATURA 2000. Prema uputama i komentarima predstavnika MK 
Konzervatorskog odjela u Sisku, Zavoda za prostorno uređenje, SMŽ i JU ZAŠTITA 
PRIRODE SMŽ, predložene su izmjene granica obuhvata budućeg regionalnog parka koje je 
MZOE dostavilo obuhvaćajući važnije sastavnice koje se odnose na kulturnu baštinu te je 
granica obuhvata cca 75000 ha.  Očekivano trajanje postupka izrade studije je 6 mjeseci te se 
očekuje prva verzija u travnju 2020.godine. 
 
Značajni krajobraz Petrova gora – Park tamnog neba 

Značajni krajobraz Petrova gora uvrštena je u svjetsku asocijaciju Park tamnog neba. 
Ovu aktivnost je pokrenulo astronomsko društvo Beskraj iz Zagreba s ciljem ukazivanja na 
potrebu očuvanja okoliša, noćne faune na problematiku svjetlosnog onečišćenja. Aktivnosti 
promoviranja Parka tamnog neba planirana je za 2020. godinu u suradnji s HŠ. UPŠ Karlovac 
i JU NATURA VIVA. 
 
 
A100003 – K100001 PROJEKT ODRŽIVI REGIONALNI RAZVOJ 
UKLJUČIVANJEM PRIRODNE BAŠTINE KROZ OSNIVANJE NATURA SMŽ 
 

Projekt „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje 
edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“ ukupne vrijednost projekta 17.047.297,27 kn 
dok očekivani iznos bespovratnih sredstva iznosi 14.490.202,67 kn.  

U proteklom periodu održani su sastanci projektnog tima i više radnih sastanaka za 
potrebe kvalitetne provedbe projekta, kao i usmena i pismena korespondencija sa voditeljem 
projekta u SAFU. Izrađeni su zahtjevi za naknadu sredstava, kao i više obavijesti o manjim 
izmjenama. 

Ustanova je provela aktivnosti edukacije djelatnika u sklopu  ornitološkog programa 
(trodnevna radionica s predstavnicima HAZU). Odabran je stručni nadzor za gradnju 
vidikovca. Za izgradnju vidikovaca provele su se izmjene lokacije, te su odrađene sve 
potrebne radnje prikupljanje suglasnosti, dobivanje uvjeta i mjera zaštite prirode, izlasci na 
lokaciju i izvođačem radova. Proveden je postupak jednostavne nabave za edukaciju stranih 
jezika, te se provodi nastava (Centar za jezike Vodnikova, 7 učesnika za francuski i 7 za 
njemački jezik, A1 razina). Izrađen je Akcijski plan za posjetitelje i nabavljena je oprema za 
sustav za praćenje posjetitelja.  Provodi se aktivnost izrade edukativnog programa (3 
programa za različite školske uzraste) u skladu s pedagoškim normama. 

Članovi projektnog tima iz JU aktivno sudjeluju u aktivnostima koje su u nadležnosti 
SMŽ, kao što je rekonstrukcija objekta NATURA SMŽ, izgradnja info točki, Prometni 
elaborat, Promocija i vidljivost projekta (digitalna strategija, oglašavanje, promo materijal).  
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Provedeni su postupci javne nabave za koje su djelatnici JU izradili tehničke 
specifikacije (opremanje objekta namještaj, prezentacijsko opremanje objekta-multimedija, 
opremanje info točki i vidikovaca, studijsko putovanje, prometni elaborat). Odrađeno je 
studijsko putovanje u Veliku Britaniju, područje Chambridgea, 4 područja u nadležnosti 
upravljanja RSPB, najstarijom organizacijom takve vrste u svijetu od toga 2 NATURA 2000 
područja. Fokus studijskog putovanja su bili prezentacijsko-edukativni centri, pristupačnost 
sadržaja za invalide,  i volonterski programi.  

Odrađeni su radni sastanci s EuroArtom 93 vezano za izradu vizualnog identiteta 
novog centra, ujedno i loga na promotivnim materijalima projekta, priprema za provođenje 
digitalne straetegije prezentacije NATURA centra preko društvenih mreža. Dostavljeni su 
radni materijali za pripremu tekstova za objavu i fotografije. Odrađena je priprema jumbo 
plakata, city lightova i odabrane su lokacije. 

U srpnju 2019. Odabran je izvođač rekonstrukcije i izgradnje NATURA centra u 
Petrinji. Tijekom drugog polugodišta 2019.godine održani su koordinacijski sastanci (ukupno 
16) s ciljem kvalitetnog provođenja građevinskih radova. Do kraja godine završena je 
pripremna faza rekonstrukcije 1.objekta za provođenje instalacijskih radova i ugradnju 
vanjske stolarije. 
 
A100004  EKOLOŠKI CENTAR – VRATA ZRINSKE GORE 
 

Javna ustanova za upravljanje  zaštićenim dijelovima prirode Sisačko-moslavačke 
županije je partner u projektu „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore“, kojeg je nositelj Grad 
Petrinja. Ustanova je provela planirani edukativni program, odrađene su sve radionice (16 
radionica i 4 okrugla stola) na temu zaštite, očuvanja i promicanja Zrinske gore i područja 
ekološke mreže Petrinjčica. Izrađeno je završno izviješće s dokumentacijom i dostavljeno 
Gradu Petrinji.  
 
SMŽ – UO gospodarstvo i TZ SMŽ – sudjelovanje u pripremi projekta M.turizma 

Javna ustanova je uključila u pripremu projekta SMŽ koji je prijavljen na natječaj 
Ministarstva turizma. Okosnica projekta je inovativan pristup prezentaciji Županije i njenih 
prirodnih vrijednosti na način da se izrade 3 vizualno digitalna sadržaja koji će biti 
prezentirani na VR naočalama (ukupno 90 kom VR naočala). Provedbom ovog projekta 
inovativnim pristupom bit će omogućena prezentacija Županije na sajmovima i 
konferencijama jer će se kroz virtualnu šetnju moći upoznati s prirodnom baštinom i 
osnovnim karakteristikama županije. Drugi programi su namijenjeni senzibilizaciji korisnika 
za zaštitu i očuvanje prirode. Oprema i programi iz ovog projekta koristit će se i u prezentaciji 
NATURA SMŽ centra u Petrinji. 
 
 
PROJEKT U PRIPREMI 
LIFE – European White Storks Roofs/Europski krovovi  roda 
 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je u pripremi razvoja projekta u 
okviru LIFE programa EU koji bi se vezao na promociju i edukaciju zaštićene vrste rode u 
kontekstu njenog suživota s čovjekom. Na primjeru rode bi se vidjelo koliko je pozitivan 
utjecaj čovjeka na prirodu, jer se jedna strogo zaštićena vrsta gnijezdi uz čovjeka, na 
krovovima, te problemi da se očuva ovakav primjer suživota. Projekt bi obuhvatio sve 
županijske JU i PP Lonjsko polje koje su bile obuhvaćene projektom „Zaštita i očuvanje 
bijele rode“ koji se provodio zadnjih 10 godina. Prijava se planira za lipanj 2020. godinu. 
Financijska vrijednost projekta bi bila oko 22 miliona kuna, a učešće JU je prikazan kroz udio 



64 
 

u plaćama i naknadama koje se isplaćuju vlasnicima objekata.  Glavne aktivnosti projekta se 
odnose na edukaciju šire javnosti i škola gdje se kroz odnos zaštićene vrste ptice govori o 
potrebi očuvanja staništa na kojima se ona hrani, tradicijskim vrijednostima koje je potrebno 
očuvati. Projekt obuhvaća izradu medijske kampanje, proaktivnih filmova i video materijala 
koji će se prikazivati putem medija, međunarodne konferencije,  izložbe, promotivni i 
edukativni materijali koji će se koristiti u školama. 
 

VII. PROTOKOLARNE OBVEZE I AKTIVNOSTI ŽUPANA IVE ŽINIĆA OD 
1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2019. GODINE. 

 
 

1. srpnja  
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem nazočio radnom 
sastanku s predstavnicima Ministarstva zaštite okoliša i energetike, na čelu s ministrom 
Tomislavom Ćorićem, Hrvatskih voda, na čelu s generalnim direktorom Zoranom 
Đurokovićem te županom karlovačke županije Damirom Jelićem i suradnicima. Tema radnog 
sastanka bila je projekt obrane od poplave na području Karlovačke i Sisačko-moslavačke 
županije. 
 
2. srpnja  
Župan, uz kojega su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, u prostoru Doma 
za starije i nemoćne osobe Sisak je s predstavnicima udruga potpisao ugovore o dodjeli 
financijskih potpora za projekte udruga iz područja zdravstvene zaštite i područja prevencije 
ovisnosti. Župan je ugovor potpisao s 10 udruga, a za ovu je svrhu iz Proračuna SMŽ 
izdvojeno ukupno 80 000 kuna. 
 
Župan, uz kojega su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, u prostoru Doma 
za starije i nemoćne osobe Sisak je s predstavnicima udruga potpisao ugovore o dodjeli 
financijskih potpora za projekte udruga  proisteklih iz Domovinskog rata. Župan je ugovor 
potpisao s 35 udruga, a za ovu je svrhu iz Proračuna SMŽ izdvojeno ukupno 740 000 kuna. 
 
Župan, uz kojega su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, u prostoru Doma 
za starije i nemoćne osobe Sisak je s predstavnicima udruga potpisao ugovore o dodjeli 
financijskih potpora za projekte civilnih udruga iz područja socijalne skrbi, programa 
umirovljenika, izvaninstitucionalne skrbi za stare i udruga mladih, te udruga proisteklih iz 2. 
svjetskog rata. Župan je ugovore potpisao s 35 udruga, a za ovu je svrhu iz Proračuna SMŽ 
izdvojeno ukupno 355 000 kuna. 
 
Župan, uz kojeg je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, je u poslovnoj zgradi Hrvatskih 
voda, potpisao ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije i radova sanacije klizišta. 
Hrvatske vode sufinanciraju troškove sanacije klizišta i odrona nastalih djelovanjem erozija i 
bujica kojima je ugrožena javna infrastruktura županijskih cesta i nerazvrstanih cesta, a udio u 
sufinanciranju određen je prema indeksu razvijenosti. Potpisivanju su prisustvovali i 
potpredsjednik Vlade RH Predrag Štromar i ministar zaštite okoliša i energetike Tomislav 
Ćorić. 
 
3. srpnja 
Župan je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem u prostoru Općine Sunja 
nazočio 2. sjednici Organizacijskog odbora Državnog natjecanja u oranju 2019. godine. 
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Župan je, uz nazočnost predsjednice Županijske skupštine Ivanke Roksandić i zamjenika 
župana Romana Rosavca, u prostoru Interpretacijskog centra baštine Banovine u Petrinji 
otvorio izložbu slika Želimira Šiška „Predjeli oslikani pastelom“. 
 
5. srpnja  
Župan je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, 
sudjelovao u obilježbi spomendana na Josipu Kožić, prvu žrtvu u Domovinskom ratu s 
petrinjskog područja. 
 
Župan i njegov zamjenik Roman Rosavec obišli su zgradu Sisačko-moslavačke županije u 
Sisku u Rimskoj ulici u Sisku („bivša zgrada Dunavskog Lloyda“) na kojoj traju radovi 
energetske obnove. 
 
8. srpnja  
Župan je nazočio sastanku župana i regionalnih koordinatora s ministricom regionalnog 
razvoja i fondova Europske unije Gabrijelom Žalac u Zagrebu. 
Teme sastanka su bile nacionalna razvojna strategija kao ključan strateški dokument gdje će 
biti jasna vizija razvoja kao i glavni razvojni projekti i ciljevi, zatim sklapanje razvojnih 
sporazuma te provedba tehničke pomoći za regionalne koordinatore. 
 
9. srpnja 
Župan, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak je u prostoru 
Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije u Sisku, s vlasnicima obrta potpisao ugovore 
o dodjeli sredstava prema Projektu „Tradicijski i umjetnički obrti za 2019. godinu“. 
Javni poziv je objavljen 15. ožujka 2019. godine te je zaprimljeno ukupno 36 zahtjeva. 
Odobreno je 35 zahtjeva, a samo jedan zahtjev je odbijen jer ne spada u kategoriju tradicijskih 
obrta. Sisačko-moslavačka županija je dodijelila bespovratna sredstva potpore za 35 
tradicijskih i umjetničkih obrta u iznosu od 296.913,70 kuna. 
 
Župan, uz kojeg su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, u Velikom kabinetu 
sjedišta Sisačko-moslavačke županije potpisao je Ugovore o dodjeli sredstava za 
sufinanciranje poduzetnika s područja Sisačko-moslavačke županije na gospodarskim 
manifestacijama u 2019. godini. 
Za provedbu ovog Projekta iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije izdvojeno je ukupno 
40.000,00 kn. 
 
10. srpnja  
Župan i njegov zamjenik Roman Rosavec su u prostoru Hrvatske gospodarske komore u 
Sisku dodijelili ugovore po Javnom pozivu u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2019. 
godinu. Za provedbu ovog Projekta iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije izdvojeno je 
ukupno 2.400.000,00 kuna za 168 prijavitelja.  
 
Župan i njegov zamjenik Roman Rosavec su u prostoru Hrvatske gospodarske komore u 
Sisku dodijelili nagrade učenicima koji su ostvarili iznimne rezultate na natjecanjima. 
 
12. srpnja 
Župan je nazočio potpisivanju ugovora o sanaciji cesta u naseljima Donji Vukojevac i Žažina 
na području Općine Lekenik. 
Ugovor su potpisali načelnik Općine Lekenik Ivica Perović i zamjenik ravnatelja Županijske 
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije Mario Posavec. U naselju Donji Vukojevac 
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planirano je izvanredno održavanje dijela kolničkog zastora u duljini 1650 metara, a u naselju 
Žažina u duljini od 800 metara. 
 
16. srpnja  
Župan je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u Velikom kabinetu sjedišta 
SMŽ održao prijam predsjednika i članova Udruge Bregovita Hrvatska. 
 
17.srpnja  
Župan je, zajedno sa svojim zamjenikom Ivanom Celjakom, obišao novouređeni prostor 
ljekarne u Sisku. 
Gradske ljekarne Sisak zdravstvena su ljekarnička ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke 
županije. Danas ljekarnička ustanova broji osam ljekarničkih jedinica od kojih se četiri 
jedinice nalaze u gradu Sisku. Ljekarna broj 2 nalazi se u samom centru grada te je za njenu 
obnovu uloženo više od 500.000,00 kuna.  
 
Župan, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, potpisao je s 
direktorom Venka gradnja d.o.o. Mariom Pranjićem ugovor o rekonstrukciji objekta u sklopu 
projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz osnivanje 
edukativno-prezentacijskog centra NATURA SMŽ“. 
 
Župan, uz kojeg je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, u prostorijama Lovačkog društva 
Hrvatski dragovoljac potpisao je i dodijelio ugovore o dodjeli novčanih sredstava za 
sufinanciranje razvoja lovstva na području Sisačko-moslavačke županije. 
 
19. srpnja 
Župan je u vojarni „Pukovnik Predrag Matanović“, u Petrinji, u povodu proslave Dana Vojne 
kapelanije „Sv. Ilije Proroka“, nazočio misnom slavlju koje je predvodio vojni ordinarij mons. 
Jure Bogdan. 
 
Župan je, kao izaslanik predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, zajedno sa svojim 
zamjenikom Romanom Rosavcem i predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić, 
nazočio svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Donji Kukuruzari u povodu Dana Općine. 
 
22. srpnja  
Župan i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić nazočili su obilježavanju Dana 
Općine Sunja. 
 
23. srpnja  
Župan je u Malom kabinetu sjedišta Županije primio počasnog Konzula Republike Moldavije 
Emila Soleničkog. 
 
Župan je u Malom kabinetu sjedišta Županije primio članove Humanitarne udruge „Fra 
Mladen Hrkač“  
 
25. srpnja 
Župan je u prostorijama Grada Gline nazočio potpisivanju ugovora o izvanrednom održavanju 
županijskih cesta na području Grada Gline. 
Ugovori su potpisani za izvanredno održavanje cesta u naselju Donja Bučica ukupne duljine 1 
100 metara te u naselju Mala Solina ukupne duljine 1 050 metara. 
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26. srpnja 
Župan je u crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Gori nazočio svetoj misi u povodu 
obilježavanja blagdana sv. Ane. 
 
Župan je, zajedno sa svojim zamjenikom Ivanom Celjakom nazočio obilježavanju 
28.obljetnice pogibije trinaestorice hrvatskih redarstvenika u Strugi Banskoj. Obilježavanju su 
nazočili potpredsjednik Vlade i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović i ministar 
hrvatskih branitelja Tomo Medved. 
 
28. srpnja 
Župan je nazočio proslavi Dana sela u Donjim Jamama (Grad Glina). 
 
Župan je nazočio proslavi blagdana sv. Marte u Šišincu (Općina Lekenik). 
 
29. srpnja  
Župan i njegov zamjenik Ivan Celjak primili su Branka Šubića, hrvatskog branitelja, koji 
svojim sportskim poduhvatima čuva uspomenu na slavna vremena Domovinskog rata. 
Šubić je najavio svoju hodnju trasom od Knina do Petrinje i nastavak svog petogodišnjeg 
programa odavanja počasti hrvatskim braniteljima. 
 
30. srpnja 
Župan i njegov zamjenik Ivan Celjak su nazočili početku radova na energetskoj obnovi zgrade 
Doma zdravlja Sisak. 
Početak radova na projektu vrijednom ukupno 7 915 159 kuna, što uključuje izradu Glavnog 
projekta, radove, nadzor, upravljanje i administraciju, promidžbu i vidljivost te završni 
energetski certifikat, službeno je označio župan Ivo Žinić. 
 
Župan je u prostoru Općine Lipovljani nazočio potpisivanju Ugovora o zajedničkom 
financiranju radova izvanrednog održavanja kolničkog zastora L33138 u naselju Kraljeva 
Velika na području općine Lipovljani. Ugovor su potpisali načelnik Općine Lipovljani Nikola 
Horvat i ravnatelj Županijske uprave za ceste Stipo Šapina. Njime su se potpisnici obvezali na 
sufinanciranje, u odnosu 50:50, radova vrijednih 1 200 000 kuna.  
 
31.srpnja  
Župan je u Glini nazočio radnom sastanku i obilasku Kaznionice u Glini, zajedno s ministrom 
pravosuđa Republike Hrvatske Draženom Bošnjakovićem.  
 
1. kolovoza  
Župan je primio izaslanstvo Dobrovoljnog vatrogasnog društva Ilova (Grad Kutina), koje je 
predvodio predsjednik DVD-a Krunoslav Gršić. 
Uz informiranje župana o radu ovog društva izaslanstvo je u ovoj prigodi županu uručilo 
poziv na obilježavanje vrijedne obljetnice, 125 godina rada i postojanja Dobrovoljnog 
vatrogasnog društva Ilova. 
 
Župan je kod vanjskih bazena Top Termi Topusko pozdravio četrnaest kandidatkinja finalnog 
izbora za Miss Hrvatske 2019.  
 
Župan je na konferenciji za medije na otvorenom predstavio javnosti novonabavljeni 
električni automobil, pojasnivši i razloge i prednosti ove kupnje. 
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2. kolovoza  
Župan je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, 
na romskom groblju u Uštici (Općina Jasenovac) sudjelovao u središnjem obilježavanju 
Međunarodnog dana sjećanja na romske žrtve genocida u Drugom svjetskom ratu – 
Samudaripen. 
 
Župan je u zgradi Hrvatskog doma u Hrvatskoj Dubici nazočio svečanoj sjednici Općinskog 
vijeća u povodu obilježavanja Dana općine Hrvatska Dubica. 
 
3. kolovoza  
Župan i njegov zamjenik Ivan Celjak su sudjelovali u obilježavanju Dana grada Gline. 
Obilježba je počela polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja „Suza“ u 
povodu Dana grada, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. 
Uslijedila je Svečana sjednica Gradskog vijeća Grada Gline u Hrvatskom domu, gdje se 
sudionicima obilježbe pridružila Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. 
Na ovoj je sjednici generalu Mladenu Markaču uručena povelja počasnog građana Gline. 
Spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu, prvi spomenik pokojnom 
predsjedniku na području Sisačko-moslavačke županije, rad kipara Ivana Fijolića, otkrili su 
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, župan Ivo Žinić, glinski 
gradonačelnik Stjepan Kostanjević i sin pokojnog predsjednika, Miroslav Tuđman. 
 
4. kolovoza  
Župan je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, 
kod spomenika u Kotar šumi (Grad Petrinja) nazočio odavanju počasti i sjećanju na 
zapovjednika 57. brigade Hrvatske vojske „Marijan Celjak“, brigadira Stjepana Grgca. 
 
Župan je kod sportske dvorane Srednje škole Petrinja nazočio svečanosti obilježavanja 28 
godina od ustrojavanja Zbora narodne garde Petrinja. 
 
5. kolovoza  
Župan Ivo Žinić je u Gornjim Mokricama, naselju na području Grada Petrinje, nazočio 
obilježavanju Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. 
 
Župan tijekom boravka u Gornjim Mokricama, naselju na području Grada Petrinje, na poziv 
domaćina obišao cestu kroz Donje i Srednje Mokrice, dionicu u dužini od 2 500 m.  
 
Župan je u Poljani Lekeničkoj, naselju na području Općine Lekenik, nazočio obilježavanju 
Dana pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja. 
 
6. kolovoza  
Župan je u Maloj Solini (Grad Glina) nazočio svečanoj proslavi Dana Male Soline – 
„Preobraženja“. 
Župan je zajedno s brojnim okupljenim građanima, podrijetlom iz ovog danas slabo 
naseljenog mjesta, nazočio svečanom misnom slavlju ispred ruševina crkve Ranjenog Isusa, 
koja je trenutačno u fazi obnove, i pratio nastupe kulturno-umjetničkih društava. 
 
7. kolovoza  
Župan je u društvu ravnatelja Lučke uprave Sisak Ivice Štefičića i ravnatelja Županijske 
uprave za ceste Stipe Šapine obišao gradilište Komunalnog pristaništa na rijeci Kupi u Sisku. 
Razgovaralo se o aktualnim problemima prve faze gradnje i njihovom rješavanju, kao i o 
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potpisivanju novog sporazuma između Sisačko-moslavačke županije, Hrvatskih voda, Grada 
Siska i Lučke uprave Sisak.  
 
8. kolovoza  
Župan je nazočio misnom slavlju u crkvi Svetog Ivana Nepomuka u Glini. 
Nakon misnog slavlja župan je, zajedno sa svojim zamjenikom Ivanom Celjakom, nazočio 
obilježavanju pobjede Oružanih snaga Republike Hrvatske u Domovinskom ratu i predaje 21. 
korpusa neprijateljske vojske kod spomen-obilježja u Gornjem Viduševcu, na području Grada 
Gline. 
 
9. kolovoza  
Župan je u Dvoru sudjelovao u proslavi 24. obljetnice završetka VRO „Oluja“. Pokrovitelji 
ove obilježbe su bili Sisačko-moslavačka županija i Općina Dvor. 
Župan je nazočio misnom slavlju, zajedno s ostalim sudionicima sudjelovao u Mimohodu 
pobjednika, kod spomen obilježja položio vijenac i zapalio svijeću, te sudjelovao u 
komemoraciji poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima. 
 
Župan je, kao izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, 
predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i predsjednika Vlade Republike 
Hrvatske Andreja Plenkovića, u Atriju Pučkog otvorenog učilišta Hrvatski dom Petrinja 
nazočio Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Petrinje, koja je održana u povodu 
obilježavanja Dana grada Petrinje. 
 
10. kolovoza  
Župan i njegov zamjenik Ivan Celjak su kod spomen-obilježja „Slomljeni pejzaž“ na brdu 
Čukur kod Hrvatske Kostajnice nazočili obilježavanju 28. godišnjice pogibije Gordana 
Lederera. Izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske i predsjednika Vlade RH bio je ministar 
hrvatskih branitelja Tomo Medved. 
 
15. kolovoza  
Župan je nazočio svečanom misnom slavlju, koje je na svetkovinu Uznesenja Blažene Djevice 
Marije na nebo, u marijanskom svetištu Majke naših stradanja u Gori, predvodio sisački 
biskup Vlado Košić. 
U Marinbrodu se župan pridružio tradicionalnoj procesiji, koja se nakon blagoslova vjernika u 
crkvi Sv. Ivana Nepomuka u Glini zaputila prema Gori. 
 
16. kolovoza  
Župan Ivo Žinić je u petak, 2019. godine, 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 služena je sveta misa. 
 
20. kolovoza  
Župan je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u prostoru općinske vijećnice 
u Lipovljanima nazočio konferenciji za medije na kojoj je predstavljen program ovogodišnjih 
Lipovljanskih susreta. 
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22. kolovoza  
Župan je sudjelovao u obilježavanju 28. obljetnice akcije „Brđani“ i sudjelovanja „Gromova“ 
u obrani Sunje u Domovinskom ratu. 
Ovu obilježbu tradicionalno organizira Udruga ratnih veterana Druge gardijske brigade 
„Gromovi“. 
 
Župan je u prostorijama Državne geodetske uprave u Glini nazočio radnom sastanku s 
ravnateljem Državne geodetske uprave Damirom Šantekom te njegovim suradnicima. Nakon 
sastanka obilježen je početak radova katastarskih izmjera za dijelove katastarskih općina 
Viduševac i Dvorišće. 
 
23. kolovoza  
Župan, uz kojeg je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, je, kao osobni izaslanik 
Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, na središnjoj pozornici u parku u 
Lipovljanima službeno otvorio 12. državno natjecanje šumarskih radnika sjekača. 
 
24. kolovoza  
Župan je zajedno s ministrom branitelja Tomom Medvedom u Topuskom nazočio 
obilježavanju Dana HVIDR-e Topusko. Nakon okupljanja ispred prostorija HVIDR-e u 
središtu Topuskog, ministar i župan su zajedno s ostalim sudionicima obilježbe u mimohodu 
prošli mjestom i kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima, polaganjem vijenaca i 
paljenjem svijeća kod spomenika, odali počast hrvatskim braniteljima koji su položili živote 
na oltar domovine. 
U restoranu Petrova gora održana je svečanost obilježavanja Dana HVIDR-e Topusko, 
tijekom koje je potpisana i povelja o suradnji HVIDR-e Topusko, Društva medicinskih sestara 
i tehničara Domovinskog rata i Udruge medicinskih sestara. Nakon toga je, na ulazu u Blatne 
kupke Lječilišta Topusko otkrivena spomen-ploča medicinskim sestrama i tehničarima 
Domovinskog rata. 
 
Župan, uz kojeg je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, je uručio priznanja najboljima na 
12. državnom natjecanju šumarskih radnika, koje je održano u Lipovljanima. 
 
Župan je kao izaslanik predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović, svečano otvorio središnju 
manifestaciju nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj pod nazivom „Lipovljanski susreti“. 
Uz Župana bili su i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić te njegov zamjenik 
Roman Rosavec. 
 
25. kolovoza  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana 
Roman Rosavec nazočili su tradicionalnoj kulturno-turističkoj manifestaciji „Letovanić, selo 
pokraj Kupe – Bartolovska nedjelja“. 
Nakon polaganja vijenaca kod spomen-ploče 145. brigade Hrvatske vojske uslijedio je start 
tradicionalne utrke kupskih čamaca Stari Brod-Letovanić, u kojoj je ove godine sudjelovalo 
rekordnih 17 posada, među njima i posada zavičajnog kluba Marinbrod, u kojoj je nastupio i 
župan Ivo Žinić. 
 
28. kolovoza 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana 
Roman Rosavec su u sisačkom naselju Galdovo nazočili memorijalnom malonogometnom 
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turniru „Tomislav Skender“, koji je organizirala Udruga dragovoljaca Domovinskog rata 
Galdovo 1990. 
 
29. kolovoza  
Župan je u prostoru Općine Sunja predsjedao 3. sjednicom Organizacijskog odbora Državnog 
natjecanja u oranju. 
 
30. kolovoza  
Župan je u mjestu Gređani (Općina Topusko) nazočio odavanju počasti Peri Perčeviću, 
pripadniku Specijalne jedinice policije „Alfe“, koji je u Gređanima poginuo 30. kolovoza 
1991. godine. 
 
Župan je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, 
uz nazočnost ministrice poljoprivrede Marije Vučković u voćnjaku Vrtova voća d. o. o. u 
Katoličkom Selišću (Općina Velika Ludina) sudjelovao u15. manifestaciji početka berbe 
jabuka u Moslavini „Jabuka crvenika“. Župan, uz kojeg su bili i predsjednica Županijske 
skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Roman Rosavec, službeno je označio početak 
berbe jabuka u Moslavini. 
 
31. kolovoza  
Župan je u Marinbrodu (Grad Glina) nazočio 10. Seoskoj olimpijadi – Marinbrod 2019. 
Župan je, kao predsjednik kluba organizatora, Zavičajnog kluba Marinbrod, i ove godine 
sudjelovao u ovom prijateljskom nadmetanju. 
 
1. rujna 
Župan je u Gornjem Viduševcu (Grad Glina) nazočio smotri izvornog folklora „Angelska 
nedjelja – Viduševac 2019.“ Domaćini su u ovoj prigodi potpisali povelju bratimljenja s 
KUD-om Sinj.  
 
2. rujna  
Župan je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, u 
Društvenom domu Velika Ludina nazočio Svečanoj sjednici Općinskog vijeća Općine Velika 
Ludina u povodu Dana općine i manifestacije „Jabuka crvenika“. Uz župana su, na Dan 
Općine Velika Ludina bili i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik 
župana Roman Rosavec. 
 
Župan je u Ministarstvu državne imovine nazočio sastanku s ministrom Marijom Banožićem. 
Na dnevnom redu sastanka bio je i popis prioritetnih predmeta po županijama i evidencija 
nekretnina u vlasništvu Republike Hrvatske na području jedinica lokalne i regionalne 
samouprave s ciljem usklađivanja i dopunjavanja registra i rješavanja imovinsko-pravnih 
odnosa. 
 
Župan je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, nazočio sastanku s ministrom 
zaštite okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem u Uredu župana Karlovačke županije u 
Karlovcu. Tema radnog sastanka je bila obrane od poplave sliva rijeke Kupe. Sastanku su 
nazočili i župan Karlovačke županije Damir Jelić sa suradnicima, generalni direktor Hrvatskih 
voda Zoran Đuroković sa suradnicima te predstavnici HEP Proizvodnje d.o.o. 
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3. rujna  
Župan i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Kazalištu Virovitica nazočili svečanoj sjednici 
Županijske skupštine Virovitičko-podravske županije. Svečanoj sjednici, koja je održana u 
povodu dana Virovitičko-podravske županije, nazočili su i Predsjednica Republike Hrvatske 
Kolinda Grabar-Kitarović i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković. 
 
4. rujna  
Župan je u Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku održao radni 
sastanak s ministrom uprave Ivanom Malenicom. Nakon radnog sastanka, ministar, uz kojeg 
je bila i državna tajnica Josipa Rimac te župan, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom 
Rosavcem i Ivanom Celjakom, održali su kratku konferenciju za medije. 
 
Župan je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, u 
Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku primio mažoretkinje 
„Glinske Banice“, koje su uspješno nastupile na nedavno održanom Europskom prvenstvu u 
Francuskoj.  
 
Župan i njegov zamjenik Roman Rosavec su u malom kabinetu sjedišta Županije u Sisku 
održali radni sastanak s voditeljem Uprave šuma Podružnice Sisak Vlatkom Petrovićem. 
Na dnevnom je redu bilo održavanje lokalnih i županijskih cesta, problematika gospodarenja 
državnim i privatnim šumama te neovlaštena eksploatacija šuma. 
 
Župan je na stadionu NK Lekenik u Lekeniku nazočio završetku Nogometnog kampa u 
Lekeniku u sklopu projekta „Nogomet za sve“. Nositelj ove vrijedne aktivnosti kojom se 
nastoji djeci približiti sport je NK Lekenik. 
 
5. rujna  
Župan je, zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić i zamjenikom 
župana Romanom Rosavcem, održao radni sastanak s predstavnicima Unsko-sanskog kantona 
iz Bosne i Hercegovine. Izaslanstvo je predvodio predsjedavajući Skupštine Unsko-sanskog 
kantona Agan Bunić, a s njim su bili i poslanik u Predstavničkom domu Parlamentarne 
skupštine BiH Jasmin Emrić i ministar za građenje, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Adnan 
Alagić, sa suradnicima. 
Tema sastanka, kojem je nazočio i načelnik Općine Dvor Nikola Arbutina, kao i direktor 
Fonda za razgradnju i zbrinjavanje radioaktivnog otpada i istrošenog nuklearnog goriva 
Nuklearne elektrane Krško Hrvoje Prpić, bio je Nacionalni program provedbe Strategije 
zbrinjavanja radioaktivnog otpada, preciznije buduća lokacija skladišta radioaktivnog otpada 
na Trgovskoj gori, u bivšoj vojarni Čerkezovac. 
 
Župan je u Vinskoj kući Kašner u Kutinskoj Lipi proglasio Vinsku kraljicu Sisačko-
moslavačke županije, Anamariju Weiser iz Volodera, kao i njene dvije pratilje, Viktoriju 
Pomahač iz Velike Ludine i Barbaru Zejnić iz Siska. 
Njih je, nakon pisanog i „praktičnog“ dijela odabrao ocjenjivački sud, čiji je predsjednik bio 
zamjenik župana Roman Rosavec. 
 
8. rujna  
Župan je u Pešćenici (Općina Lekenik) otvorio prvi Festival bakinih kolača. Program je 
održan u mjesnom Vatrogasnom domu, a njegov „sportski“ dio na igralištu Područne osnovne 
škole Pešćenica. Domaćini, Klub žena Pešćenice, su naime, osim izložbenog i natjecateljskog 
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dijela Festivala bakinih kolača, organizirali i natjecanje u zabavnim disciplinama, u kojima su 
sudjelovali i njihovi gosti iz Josipdola, Bjelovara i Vukojevca. 
 
9. rujna  
Župan je posjetio OŠ Ivan Goran Kovačić Gora i OŠ Sunja te na početku školske godine 
pozdravio učenike prvih razreda. 
 
Župan je predsjedao 4. sjednicom Organizacijskog odbora Državnog natjecanja u oranju. 
Sudionici sjednice, kojoj je nazočio i zamjenik župana Roman Rosavec kao i državni tajnik u 
Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, utvrdili su daljnje aktivnosti radnih skupina za 
pripremu Državnog natjecanja u oranju. 
 
10. rujna  
Župan i njegov zamjenik Roman Rosavec nazočili su konferenciji za novinare u Vinariji 
Trdenić na kojoj je predstavljen program ovogodišnje, 52. Voloderske jeseni, najznačajnije 
berbene svečanosti u Sisačko-moslavačkoj županiji. 
 
Župan, uz kojega je bio i njegov zamjenik Roman Rosavec, svečano je uručio Zvjezdani 
Martinec, ravnateljici Osnovne škole Zorke Sever Popovača ključeve vozila namijenjenog 
dostavi obroka pripremljenih u školskoj kuhinji u područne škole i ostalim potrebama škole. 
 
Župan i njegov zamjenik Roman Rosavec obišli su Područnu školu u Donjoj Gračenici, gdje 
su dovršeni radovi na kompletnom uređenju zbornice, kuhinje i blagovaonice, sanitarnog 
čvora za učitelje, sanitarnog čvora za učenike, hodnika i prostora za odlaganje. 
 
Župan, uz kojega je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, potpisao je u upravnoj zgradi 
Neuropsihijatrijske bolnice „Dr. Ivan Barbot“ u Popovači ugovor s izvođačima radova na 
energetskoj obnovi zgrada bolnice. 
Bolnica je uspješno aplicirala na natječaj “Energetske obnove i korištenja obnovljivih izvora 
energije u zgradama javnog sektora” i nakon provedenog postupka javne nabave kreće u 
energetsku obnovu četiri objekta, a uskoro i petog - kuhinje. 
Bit će obnovljena tri bolnička odjela: odjel za biologijsku psihijatriju-hitni ženski (VI), odjel 
za gerontopsihijatriju (VII) i odjel za socijalnu psihijatriju (IX) u ukupnoj vrijednosti od 3 657 
350 kn.  
 
12. rujna  
Župan Ivo Žinić je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-
Kitarović i predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, u crkvi Sv. Antuna 
Padovanskog u Hrvatskoj Kostajnici nazočio Svetoj misi za poginule i nestale hrvatske 
branitelje, u prigodi obilježavanja 28. obljetnice proboja iz opkoljene Hrvatske Kostajnice. 
Nakon Svete mise izaslanstva su polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća odala počast 
poginulim i nestalim hrvatskim braniteljima kod Spomen-ploče proboja, mjesta odakle su 
prije 28 godina hrvatski branitelji poveli civile prema Hrvatskoj Dubici i spas u iz grada koji 
je bio opkoljen sa sve četiri strane. 
 
Župan je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem te s generalnim direktorom 
Hrvatskih voda Zoranom Đurokovićem obišao područje jezera u Topuskom, gdje traju završni 
radovi na uređenju jezera. 
Nakon obilaska radova, u prostoru Lječilišta Topusko nazočili su potpisivanju Ugovora o 
izgradnji vodovoda „Gređani“, kojeg su potpisali Općina Topusko i Hrvatske vode.  
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14. rujna  
Župan je, kao osobni izaslanik predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, u 
Zrinu (Općina Dvor) nazočio misnom slavlju i blagoslovu novoizgrađene spomen-crkve 
Našašća Svetoga Križa. 
 
Župan je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i 
predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, uz nazočnost predsjednice 
Županijske skupštine Ivanke Roksandić i zamjenika župana Romana Rosavca, na glavnoj 
pozornici u središtu Volodera (Grad Popovača) svečano otvorio 52. Volodersku jesen. Župan 
je obišao štandove tradicionalne gospodarske izložbe, koja već godinama prati Volodersku 
jesen, a na glavnoj je pozornici okrunio novoizabranu Vinsku kraljicu, Anamariju Weiser iz 
Volodera. 
 
16. rujna  
Župan i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u Petrinji nazočili Središnjoj 
manifestaciji „Dana sjećanja 1991.-2019.“ Nakon Svete mise zadušnice za sve poginule, 
nestale i umrle hrvatske branitelje i civilne žrtve iz Domovinskog rata grada Petrinje u crkvi 
Sv. Lovre pošla je Kolona sjećanja iz Strossmayerovog šetališta do spomenika pukovniku 
Predragu Matanoviću i suborcima, gdje je održana Komemoracija – prigodni program tijekom 
kojeg su iščitana imena svih žrtava, vojnih i civilnih s petrinjskog područja u Domovinskom 
ratu. 
 
Župan je, kao osobni izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović i 
predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, nazočio obilježavanju obljetnice 
pogibije operativnog zapovjednika 57. SAMB-a Marijana Celjaka. 
Ovom okupljanju suboraca, prijatelja i poštovatelja Marijana Celjaka nazočili su i članovi 
njegove obitelji. 
 
17. rujna  
Župan, uz kojega su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, potpisao je u 
Velikom kabinetu sjedišta Sisačko-moslavačke županije u Sisku ugovore s izvođačima radova 
na energetskoj obnovi i korištenju obnovljivih izvora energije na zgradama javnog sektora. 
 
Župan je na stadionu NK Lekenik pratio prijateljsku nogometnu utakmicu NK Lekenik-HNK 
Gorica, koja je odigrana u povodu obilježavanja 90 godina postojanja NK Lekenik. 
 
18. rujna  
Župan je u malom kabinetu sjedišta Županije u Sisku, održao radni sastanak s predstavnicima 
tvrtke Schwarzl d. o. o. Glina. Razgovaralo se o nastavku rudarskih radova na lokalitetu 
kamenoloma Bojna u Glini. 
 
Župan je nazočio polaganju vijenaca i paljenju svijeća za poginule u akciji „Una 95“ kod 
spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Dvoru, u sklopu programa obilježavanja 24. 
godišnjice akcije „Una 95“, koje tradicionalno organizira Udruga ratnih veterana 2. gardijske 
brigade „Gromovi“. 
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19. rujna  
Župan i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u velikoj dvorani Županijske 
komore Sisak nazočili svečanoj sjednici Gospodarskog vijeća HGK-Županijske komore Sisak 
u povodu uručivanja plakete Zlatna kuna. 
 
Župan je u Domu za starije i nemoćne osobe Sisak nazočio obilježavanju 30 godina rada ovog 
doma. 
 
20. rujna  
Župan je u Domu kulture u Dvoru nazočio svečanoj sjednici, koja je održana u povodu Dana 
Općine Dvor – Međunarodnog dana mira. Sjednici je nazočila i veleposlanica Srbije u 
Hrvatskoj Mira Nikolić, kao i generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković i državni 
tajnik u Ministarstvu zaštite okoliša i energetike Mile Horvat. 
 
Župan je u prostoru Općine Dvor nazočio potpisivanju ugovora o nastavku izgradnje 
vodovoda Dvor-Kozibrod-Hrvatska Kostajnica. 
 
Župan i njegov zamjenik Roman Rosavec su u prostoru Repušničke kleti nazočili izvlačenju 
startnih brojeva za sudionike Državnog natjecanja u oranju i oranju s konjima, koje će biti 
održano na poljoprivrednoj površini Bečko zvono u Općini Sunja. Uz natjecatelje i suce, 
ovom su izvlačenju nazočili i Draženka Grah, predsjednica udruge za organiziranje natjecanja 
orača, tajnik u Ministarstvu poljoprivrede Tugomir Majdak, pomoćnik ministrice 
poljoprivrede Zdravko Tušek, načelnik Općine Sunja Grga Dragičević i njegov zamjenik 
Ivica Kozarić. 
 
21. rujna  
Župan, uz kojeg su bili i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik 
župana Roman Rosavec, nazočio je u Krapju – Selu graditeljske baštine u Općini Jasenovac, 
svečanoj obilježbi Dana graditeljske baštine u Krapju. Manifestacija je održana u povodu 
obilježavanja Dana europske baštine u Hrvatskoj. 
 
Župan Ivo Žinić je, kao predsjednik Organizacijskog odbora, svečano otvorio 17. državno 
natjecanje u oranju i 8. natjecanje u oranju konjima, koje je održano na poljoprivrednoj 
površini Bečko zvono u Općini Sunja. Uz župana su bili i predsjednica Županijske skupštine 
Ivanka Roksandić i zamjenik župana Roman Rosavec, kao i ostali ugledni gosti natjecanja 
koje je i ovaj put održano pod visokim pokroviteljstvom Predsjednice Republike Hrvatske 
Kolinde Grabar-Kitarović. 
 
26. rujna  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak, nazočili su svečanoj obilježbi Dana policije, koju je 
organizirala Policijska uprava sisačko-moslavačka. 
Obilježba je počela okupljanjem uzvanika u prostorijama Interventne jedinice policije u 
Sisku, gdje se župan Ivo Žinić obratio svim nazočnim policijskim službenicima i njihovim 
gostima. 
Kod središnjeg križa na Gradskom groblju Viktorovac župan je predvodio izaslanstvo 
Sisačko-moslavačke županije u odavanju počasti hrvatskim braniteljima polaganjem vijenaca 
i paljenjem svijeća. Zajedničku je molitvu predvodio kapelan PU sisačko-moslavačke don Ivo 
Borić. 
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Svetu misu zadušnicu za sve poginule, nestale i umrle pripadnike PU sisačko-moslavačke u 
katedrali Uzvišenja Svetog Križa u Sisku predvodio je sisački biskup mons. Vlado Košić. 
 
28. rujna  
Župan je kod spomenika u Glinskoj Poljani, naselju na području Grada Petrinje, zajedno s 
predstavnicima Vijeća mjesnog odbora, Grada Petrinje, udruga proisteklih iz Domovinskog 
rata i političkih stranaka polaganjem vijenaca, paljenjem svijeća i zajedničkom molitvom 
sudjelovao u odavanju počasti poginulim hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama iz 
Domovinskog rata. 
Na mjestu stradanja mještana triju naselja: Glinska Poljana, Slana i Vratečko, župan se 
prisjetio svih žrtava koje je stanovništvo Sisačko-moslavačke županije dalo za Hrvatsku, 560 
hrvatskih branitelja i preko 1 600 civila dalo je živote za hrvatsku slobodu. 
 
30. rujna  
Župan je sudjelovao u obilježavanju 28. obljetnice progona hrvatskog stanovništva s područja 
grada Gline. 
Odana je počast hrvatskim braniteljima i civilnim žrtvama iz Domovinskog rata polaganjem 
vijenaca i paljenjem svijeća kod spomenika hrvatskim braniteljima u Glini, kao i kod spomen-
obilježja u Gornjem Viduševcu, nakon čega je održana Sveta misa u župnoj crkvi u Gornjem 
Viduševcu. 
 
1. listopada  
Župan je u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije nazočio svečanom potpisivanju 
Ugovora za usluge izrade studijsko-projektne dokumentacije za potrebe provedbe cjelovitog 
sustava gospodarenja komunalnim otpadom na području Brodsko-posavske, Požeško-
slavonske i dijela Sisačko-moslavačke županije kroz projekt Regionalnog centra za 
gospodarenje otpadom Šagulje u svrhu sufinanciranja sredstvima EU. 
 
Župan je na ŠRC-u Banovac u Glini nazočio prijateljskom nogometnom susretu. U utakmici, 
koja je odigrana u sklopu proslave 106 godina Banovca, sastali su se domaćin ŠNK Banovac i 
gosti iz Velike Gorice, prvoligaš HNK Gorica. 
 
2. listopada  
Župan, uz kojeg je bio i njegov zamjenik Ivan Celjak, predao je voditelju voznog parka 
županijskog Zavoda za hitnu medicinu ključeve novonabavljenih vozila za potrebe Zavoda. 
 
Župan Ivo Žinić je u Muzeju grada Iloka sudjelovao u potpisivanju ugovora o sufinanciranju 
sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. 
godini. Za Ministarstvo turizma ugovore je potpisao ministar Gari Capelli. 
Sisačko-moslavačkoj županiji je dodijeljena potpora za dva prijavljena projekta u okviru 
Programa razvoja javne turističke infrastrukture u 2019. godini financiranog sredstvima 
Ministarstva turizma: Razvoj edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ putem VR 
tehnologije i Izrada studije upravljanja kvalitetom u turizmu Sisačko-moslavačke županije, 
ukupne vrijednosti sufinanciranja od preko pola milijuna kuna. 
 
Župan je u prostoru dvorca Eltz u Vukovaru nazočio svečanom otvorenju manifestacije „Dani 
hrvatskog turizma 2019.“ 
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4. listopada  
Župan je u prostoru Gradske uprave Grada Gline održao radni sastanak s državnim tajnikom 
Središnjeg državnog ureda za obnovu i stambeno zbrinjavanje Nikolom Mažarom i glinskim 
gradonačelnikom Stjepanom Kostanjevićem sa suradnicima. Tema sastanka bilo je stambeno 
zbrinjavanje na području grada Gline. 
 
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su u vijećnici Općine 
Gvozd nazočili svečanoj sjednici Općinskog vijeća u povodu Dana općine Gvozd. 
 
9. listopada  
Župan, uz kojeg su bili njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, i načelnik općine 
Velika Ludina Dražen Pavlović su u dvorani „Vilingaj“ Lovačkog doma Moslavačka priča, na 
samom početku sjednice Županijske skupštine, koja je tamo održana, potpisali ugovor o 
zajedničkom financiranju izrade projektne dokumentacije športske dvorane Osnovne škole u 
Velikoj Ludini. 
 
10. listopada  
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom 
održao radni sastanak s gradonačelnicima i načelnicima s područja Sisačko-moslavačke 
županije. Teme radnog sastanka bile su razvoj cestovne infrastrukture, zatim prioritetni 
predmeti pri Ministarstvu državne imovine, projekti poljoprivredne proizvodnje te proces 
spajanja Ureda državne uprave i Županije. 
 
11. listopada  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak su u Domu kulture „Kristalna kocka vedrine“ u Sisku nazočili 
Svečanoj akademiji koja je održana u povodu 100. obljetnice rada Gimnazije Sisak. Na ovoj 
je svečanosti predstavljena i monografija „100 GODINA GIMNAZIJE SISAK“, u kratkom 
programu pokazani su i kreativni dosezi učenika Gimnazije, a dodijeljena su i priznanja 
profesorima ove škole. 
 
12. listopada  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i saborski zastupnik 
Stipo Šapina su u Hrvatskoj Kostajnici, u središnjem šatoru nazočili svečanom otvorenju 
tradicionalne „Kestenijade“. 
 
Župan je posjetio udruge hrvatskih branitelja i kulturnih društava s područja Općine 
Strahoninec u Selištu Kostajničkom. 
Članovi udruga branitelja i kulturnih društava s područja Općine Strahoninec, posjetili su 
program poznate „Kestenijade“ u Hrvatskoj Kostajnici. 
 
13.listopada  
Župan Ivo Žinić je kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i 
predsjednika Vlade Andreja Plenkovića, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom 
Rosavcem, u nedjelju, 2019. godine, nazočio programu državne i svehrvatske smotre „Dani 
kruha- Dani zahvalnosti za plodove zemlje“ u Kutini. 
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14. listopada  
Župan, uz kojega su bili i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak, kao i ravnatelj OB 
„Dr. Ivo Pedišić“ dr. Tomislav Dujmenović, uručio je odluke o stipendiranju za 
poslijediplomsko usavršavanje – doktorski studij za zdravstvene radnike. Stipendije u 
ukupnom iznosu od 60 000 kuna za trogodišnji poslijediplomski studij primat će dr. Andrea 
Lončar i dr. Goran Kuzmec. 
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
pred novinare u Velikom kabinetu sjedišta Županije u Sisku iznio tri životne priče, odnosno 
pozvao aktere da ih sami iznesu, a sve vezano za ostajanje ili i dolazak kvalificiranih kadrova 
u Sisačko-moslavačku županiju, preciznije u njenu Opću bolnicu „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak. 
Javnosti su se tako obratile dvije medicinske sestre, koje su nakratko potražile posao u 
inozemstvu, Senka Pulek u Njemačkoj, a Ivana Bužančić u Austriji i vratile se u Hrvatsku, 
gdje im je bolnica u kojoj su prije odlaska radile nije zatvorila vrata povratka. 
Možda je još i zanimljivija priča Ane Blaženka Zorić, doktorice medicine iz Kanade, koja je 
završila medicinski fakultet u Zagrebu, a želi ostati raditi u Hrvatskoj, i koja je u sisačkoj 
bolnici dobila specijalizaciju iz oftalmologije. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su, sudjelovali u programu „NITKO 
PRIJE NAS“, obilježavanju 28. obljetnice oslobođenja Bujavice, prvog oslobođenog mjesta u 
Domovinskom ratu. 
Nakon okupljanja sudionika obilježbe ispred Doma branitelja u Kutini, kolona sjećanja je 
rutom Kutina-Banova Jaruga-Jamarice-Janja Lipa došla do Bujavice. 
Kod spomen-ploče su položeni vijenci i zapaljene svijeće, a počast hrvatskim braniteljima 
odana je i paljenjem svijeća kod spomen-obilježja u Janja Lipi. 
 
15. listopada  
Župan je u prostoru izletišta „Korablja Tišinić“ u Taborištu pokraj Petrinje nazočio početnoj 
konferenciji projekta „Održivi regionalni razvoj uključivanjem prirodne baštine kroz 
osnivanje Edukativno-prezentacijskog centra Natura SMŽ“. 
 
Župan je u Bučici, naselju na području Grada Gline, nazočio svečanosti predavanja na 
uporabu novouređenog, asfaltiranog vatrogasnog vježbališta.  
 
16. listopada  
Župan je u Hotelu Hilton Garden Inn u Zagrebu nazočio radnom sastanku koji je Ministarstvo 
turizma organiziralo u vezi s primjenom nove pravne regulative koja se odnosi na sustav 
turističkih zajednica. 
 
17. listopada  
Župan Ivo Žinić je svečano otvorio novi odsjek fangoterapije Blatnih kupki u Lječilištu 
Topusko. 
 
18. listopada  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak su sudjelovali u odavanju počasti poginulim, nestalim i umrlim 
hrvatskim braniteljima, na Dan hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije. 
 
Župan Ivo Žinić je, kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića, 
sudjelovao u programu obilježbe Dana hrvatskih branitelja Sisačko-moslavačke županije. 
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Ovogodišnjoj obilježbi Dana hrvatskih branitelja SMŽ u Novom Farkašiću nazočila je 
Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, izaslanik predsjednika Vlade RH 
Andreja Plenkovića bio je ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved, a izaslanik 
potpredsjednika Vlade i ministra obrane Damira Krstičevića i Glavnog stožera Oružanih 
snaga general-pukovnik Drago Matanović. 
 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenici župana 
Roman Rosavec i Ivan Celjak pratili su Predsjednicu Republike Hrvatske Kolindu Grabar-
Kitarović, koja je posjetila Udrugu za terapijsko i rekreacijsko jahanje KAS. 
 
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su Gradskom kinu u 
Novskoj nazočili Svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Novske u povodu Dana grada 
Novske i blagdana svetog Luke Evanđelista. 
 
21. listopada  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana 
Roman Rosavec su sudjelovali u obilježavanju godišnjice stradavanja nevinih civila u Baćinu, 
naselju na području Općine Hrvatska Dubica. 
Kod spomen-obilježja na mjestu masovne grobnice u Baćinu počast su, polaganjem 
zajedničkog vijenca odali izaslanik Predsjednice RH Ante Deur, izaslanica predsjednika 
Hrvatskog sabora Željka Josić i izaslanik predsjednika Vlade RH, ministar branitelja Tomo 
Medved, zajedno s članovima Hrvatskog generalskog zbora.  
 
22. listopada  
Župan Ivo Žinić je u prostoru Općine Lekenik, zajedno s čelništvom Općine Lekenik i 
predstavnicima HGK - Županijske komore Sisak, nazočio radnom sastanku s predstavnicima 
tvrtke iz Malezije, koja je putem pisma namjere iskazala interes za poslovnu suradnju 
kupnjom zemljišta u Poslovnoj zoni Marof u Lekeniku. 
 
Župan je u prostoru Hrvatske zajednice županija u Zagrebu sudjelovao u radu 53. sjednice 
Izvršnog odbora Hrvatske zajednice županija. 
 
23. listopada  
Župan je nazočio radnom sastanku s pomoćnikom ministrice znanosti i obrazovanja Vladom 
Prskalom na temu regionalnih centara kompetentnosti. 
 
Župan Ivo Žinić, uz kojega je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, najavio je, zajedno s 
Valentinom Dačnik, stručnom suradnicom za plesnu kulturu Hrvatskog sabora kulture i 
Ivanom Mužekom, predsjednikom Koordinacije kulturno-umjetničkih udruga Sisačko-
moslavačke županije, 26. susret hrvatskih folklornih ansambala i izvornih skupina. 
 
24. listopada  
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u prostoru Grada 
Popovače svečano otvorio Ispostavu Razvojne agencije SI-MO-RA u Popovači. 
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u Popovači, u 
dvorištu OŠ Zorke Sever Popovača nazočio sadnji drveća u sklopu projekta “Zasadi drvo, ne 
budi panj“. 
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28. listopada  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg su bili ravnatelj Tehničke škole Sisak Davor Malović i nastavnik te 
škole Stevče Arsovski, je u prostoru Ministarstva zaštite okoliša i energetike ministru 
Tomislavu Ćoriću uručio Zahvalnicu za pokroviteljstvo 7. utrke solarnih automobila SOELA-
e 2019. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u prostoru DVD-a Mladost Sisak 
nazočili sastanku predsjednika i zapovjednika vatrogasnih zajednica, načelnika policijske 
uprave i policijskih postaja, te predstavnika žurnih službi Sisačko-moslavačke županije. Bit 
sastanka je traženje načina da se dodatno poboljša djelovanje ovih službi, smanji vrijeme 
reakcije i osigura još kvalitetnije djelovanje. 
 
29. listopada  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, nazočio je, na spomen-
području Trokut u Novskoj Komemoraciji poginulim hrvatskim braniteljima Domovinskog 
rata 1991.-1995. godine na zapadno-slavonskom ratištu. 
 
30. listopada  
Župan Ivo Žinić je u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu nazočio konferenciji 
posvećenoj predstavljanju političkih prioriteta hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske 
unije, kojoj je nazočila i Predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović. 
Predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej Plenković u ovoj je prigodi javno predstavio 
slogan i vizualni identitet hrvatskog predsjedanja Vijećem Europske unije u prvoj polovici 
2020. godine. 
 
1. studenoga  
Župan Ivo Žinić je, u Glini, kod spomenika „Suza“, odao počast poginulim hrvatskim 
braniteljima i civilima u Domovinskom ratu. 
 
3. studenoga  
Župan Ivo Žinić je, kao izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Gordana Jandrokovića i 
predsjednika Vlade Republike Hrvatske Andreja Plenkovića, kod središnjeg križa na groblju 
Svetog Benedikta u Petrinji sudjelovao u polaganju vijenaca, paljenju svijeća i zajedničkoj 
molitvi, u povodu svečanog obilježavanja 27 godina od ustrojavanja 12. domobranske 
pukovnije Petrinja. 
 
Župan Ivo Žinić, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, nazočio je 1.Lovačkoj 
likovnoj koloniji održanoj u Donjoj Jelenskoj. 
 
4. studenoga  
Župan je u prostoru HGK-Županijske komore Sisak predstavio potencijale Sisačko-
moslavačke županije diplomatima akreditiranim u Hrvatskoj, koje su na tradicionalni obilazak 
jedne od hrvatskih županija doveli predstavnici Ministarstva vanjskih i europskih poslova. 
Predstavnici dvadesetak veleposlanstava pratili su prezentacije predsjednika županijske 
Gospodarske komore Borisa Mesarića, predsjednika Obrtničke komore SMŽ Adolfa 
Cvancigera i župana Ive Žinića. 
Župan je gostima predočio realizirane projekte, projekte koji su u tijeku, ali i planove za 
budućnost. 
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5. studenoga  
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, u prostorijama Grada 
Novske potpisao je s gradonačelnikom Novske Marinom Piletićem sporazum o zajedničkom 
financiranju projekta „Topli obrok-obrok zdravlja“, obnova školske kuhinje u OŠ Rajić. 
Sisačko-moslavačka županija kroz provedbu projekta „Topli obrok - obrok zdravlja IV. faza 
obnove školskih kuhinja“ osigurala je sredstva za rekonstrukciju i adaptaciju školske kuhinje 
u OŠ Rajić. 
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u Velikoj vijećnici 
grada Novske sudjelovao u svečanoj podjeli diploma polaznicima edukacije za razvoj video-
igara iz projekta „Sisačko-moslavačka županija središte gaming industrije“.  
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, nazočio posjetu 
Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović jednom od najznačajnijih 
poslovnih subjekata u Hrvatskoj, poduzeću Vatropromet. 
 
7. studenoga  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec primili su u Velikom kabinetu sjedišta 
Sisačko-moslavačke županije predstavnike Športsko-ribolovne udruge „Bjelka“ Sunja, 
vjerojatno najtrofejnije športaše u Sisačko-moslavačkoj županiji. 
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
održao sastanak s gradonačelnicima i načelnicima općina, odnosno njihovim ovlaštenim 
predstavnicima. 
Prva tema ovog sastanka bile su obveze županija, gradova i općina sukladno Zakonu o zaštiti 
pučanstva od zaraznih bolesti , vezane su za provođenje mjera dezinsekcije, dezinfekcije i 
deratizacije, kao i propisanog stručnog nadzora.  
 
8. studenoga  
Župan Ivo Žinić je u sportskoj dvorani OŠ Ljudevita Modeca u Križevcima nazočio otvorenju 
22. obrtničkog i gospodarskog sajma Koprivničko-križevačke županije. 
 
9. studenoga  
Župan Ivo Žinić, kao izaslanik Predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović, je 
zajedno s Predsjednicom županijske Skupštine Sisačko-moslavačke županije Ivankom 
Roksandić, nazočio obilježavanju 763. obljetnice Grada Kutine u Domu kulture u Kutini. 
 
11. studenoga  
Župan je, zajedno s ravnateljem Državne geodetske uprave Damirom Šantekom i načelnikom 
općine Lekenik Ivicom Perovićem, svečano na zidu zgrade općinske uprave u Lekeniku otkrio 
kartozid. Kartozidi su topografske karte koje prekrivaju jednu ili više teritorijalnih jedinica 
povezanih u jedinstvenu cjelinu i prezentiranih u krupnijem mjerilu prikazivanja. 
 
Župan Ivo Žinić je nazočio svečanom obilježavanju Dana općine Martinska Ves i blagdana 
sv. Martina biskupa. 
Nakon polaganja vijenaca i paljenje svijeća kod središnjeg križa na groblju u Martinskoj Vesi 
i kod spomenika poginulim hrvatskim braniteljima u Martinskoj Vesi, i Svete mise u crkvi 
Svetog Martina biskupa, u Martinskoj Vesi, u sportskoj dvorani Osnove škole Braća Radić u 
Martinskoj Vesi održana je Svečana sjednica Općinskog vijeća. 
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12. studenoga  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Uredu župana Karlovačke županije 
Damira Jelića sudjelovali u radu redovnog koordinacijskog sastanka s ministrom zaštite 
okoliša i energetike Tomislavom Ćorićem. 
Uz ostale točke na dnevnom redu sastanka, kojem je nazočio i generalni direktor Hrvatskih 
voda Zoran Đuroković, bilo je i izvješće i rasprava o Projektu sustava zaštite od poplave 
karlovačkog i sisačkog područja. 
 
14. studenoga  
Župan Ivo Žinić i njegovi zamjenici Roman Rosavec i Ivan Celjak primili su učenike trećih 
razreda OŠ Stjepana Kefelje iz Kutine, koji su u sklopu obrazovnog programa sa svojim 
učiteljicama došli u posjet županijskoj upravi. 
 
Župan Ivo Žinić je u Lekeniku nazočio susretu, koji je u povodu Dana poduzetništva općine 
Lekenik održan u prostoru nogometnog kluba „Lekenik“. 
Glavna tema susreta je bilo Poduzetništvo na području općine Lekenik, prezentacija poslovne 
zone i upoznavanje s poduzetnicima i gospodarstvenim djelatnostima u njoj. 
 
Župan Ivo Žinić je u naselju Žažina (Općina Lekenik)obišao radove na cesti, duljine 800 
metara. 
 
15. studenog  
Župan je nazočio obilježavanju Dana sjećanja na žrtve iz Domovinskog rata s područja 
Općine Majur. 
Obilježavanje je započelo polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća kod Spomen obilježja u 
Majuru, a nastavilo se kod spomen obilježja u Stublju i Kostrićima uz prigodna obraćanja i 
svetu misu.  
 
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Ivanom Celjakom, u Velikom kabinetu 
sjedišta Županije primio nadbiskupa metropolita vrhbosanskog, kardinala Vinka Puljića sa 
suradnicima. 
 
Župan je, zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić, nazočio javnoj 
tribini na temu položaja Hrvata u Bosni i Hercegovini održanoj u prostorijama Županijske 
komore Sisak u Sisku. 
Javnu tribinu uz prezentaciju vodio je Hrvatski bosanskohercegovački kardinal i nadbiskup 
metropolit Vrhbosanske nadbiskupije Vinko Puljić. 
 
18. studenoga  
Župan Ivo Žinić je u Škabrnji nazočio obilježavanju 28. obljetnice stradanja Škabrnje. 
 
19. studenoga  
Župan Ivo Žinić je nazočio 2. okruglom stolu na temu fiskalne decentralizacije i regionalnog 
razvoja Republike Hrvatske održanom u Uredu Predsjednice Republike Hrvatske. 
Na navedenom okruglom stolu Predsjednica Republike Hrvatske je izložila Prijedlog 
smjernica i preporuka za daljnju fiskalnu decentralizaciju i područni, regionalni razvoj države. 
 
 
 
 



83 
 

20. studenoga  
Župan Ivo Žinić je, uz nazočnost zamjenika župana Romana Rosavca, u prostoru Hrvatske 
gospodarske komore – Županijske komore Sisak javnosti predstavio Proračun Sisačko-
moslavačke županije za 2020. godinu. 
 
22. studenoga  
Župan je, kao izaslanik Predsjednika Hrvatskog Sabora Gordana Jandrokovića, zajedno s 
predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić te svojim zamjenikom Romanom 
Rosavcem, nazočio svečanosti otkrivanja spomen-obilježja mjesta masovne grobnice žrtava iz 
Domovinskog rata u spomen na mještane Male Soline pogubljene 1991. godine u 
velikosrpskoj agresiji na Republiku Hrvatsku. 
 
25. studenoga  
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
u zagrebačkom hotelu International nazočio Izbornoj sjednici Skupštine Hrvatske zajednice 
županija. Na sjednici, kojoj je nazočio i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Andrej 
Plenković, za predsjednika je ponovno izabran šibensko-kninski župan Goran Pauk, a za 
potpredsjednika koprivničko-križevački župan Darko Koren. 
 
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su nazočili Svetoj 
misi u crkvi Svete Katarine u Komarevu, naselju na području Grada Siska. 
Misno slavlje u povodu proslave Svete Katarine, zaštitnice župe i mjesta Komarevo i početka 
obilježavanja 230 godina postojanja župe predvodio je sisački biskup mons. Vlado Košić. 
 
27. studenog  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u Petrinji nazočili svečanom otvorenju 
Studentskog boravka u zgradi Učiteljskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu – Odsjeka u 
Petrinji. 
Nakon službenog dijela programa, koji je održan u velikoj dvorani Učiteljskog fakulteta, 
uzvanici su se uputili prema prostoru Studentskog boravka, koji su simbolički, presijecanjem 
vrpce, otvorili župan Ivo Žinić i rektor Sveučilišta u Zagrebu, prof. dr. sc. Damir Boras. 
 
Župan je predsjedao sjednicom Turističkog vijeća Sisačko-moslavačke županije, koja je 
održana u Velikom kabinetu sjedišta Županije u Sisku. 
Na održanoj sjednici donesena je Odluka o objavi Javnog poziva za manifestacije i događanja 
u 2020. godini za sustav turističkih zajednica. 
 
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, nazočio prvom 
punjenju boca vina, zajedničkog škrleta moslavačkih vinara u Popovači. 
U sjedištu Proizvođačke organizacije „Škrlet“ svečano je obilježeno povijesno prvo punjenje 
vina u boce zajedničkoga „Škrleta“ sedam najvećih moslavačkih vinarija: Florijanović, 
Ilovčak, Jaram, Miklaužić, Mikša, Trdenić i Voštinić-Klasnić. 
 
2. prosinca  
Župan Ivo Žinić, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem je u prostoru Lječilišta 
Topusko nazočio obilježbi Dana umirovljenika Sisačko-moslavačke županije. 
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4. prosinca  
Župan Ivo Žinić je zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
te direktorom SI-MO-RA-e Marijom Čelanom, u zgradi Sisačko-moslavačke županije u 
Rimskoj ulici nazočio potpisivanju i dodjeli ugovora i potpora po projektima „Poticanje 
startupova u gaming industriji“, „Poticanje razvoja i komercijalizacije inovacija u SMŽ“ i 
„Inovativnim pristupom do zapošljavanja u SMŽ“. 
 
5. prosinca  
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
nazočio Svečanoj sjednici Fakultetskog vijeća u povodu 59. obljetnice Metalurškog fakulteta 
Sveučilišta u Zagrebu. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u prostoru Hrvatske gospodarske 
komore – Županijske komore Sisak nazočili potpisivanju i uručivanju ugovora o dodjeli 
bespovratnih nacionalnih i EU sredstava. 
 
6. prosinca  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u povodu blagdana Svetog Nikole 
posjetili Odjel pedijatrije Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak. 
Obilaskom malih pacijenata i dijeljenjem darova, u čemu su im društvo pravili i motoristi, 
župan i njegov zamjenik su nastavili tradiciju darivanja djece u županijskoj bolnici na blagdan 
Svetog Nikole. 
 
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Ivan 
Celjak su u prostoru Obrtničke komore Sisačko-moslavačke županije nazočili promociji 
romana „Rođen u incestu“ sisačkog novinara Željka Maljevca. 
 
7. prosinca  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana Ivan 
Celjak su nazočili proslavi desete obljetnice uspostave Sisačke biskupije. 
 
9. prosinca  
Župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenicima Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, 
kao i direktorom SI-MO-RA-e Marijom Čelanom, u prostorijama Razvojne agencije SI-MO-
RA nazočio konferenciji za novinare na kojoj su predstavljeni rezultati korištenja sredstava iz 
Programa ruralnog razvoja 2014.-2020. i prva milijarda kuna prijavljenih projekata. 
 
10. prosinca  
Župan Ivo Žinić, predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić i zamjenik župana 
Roman Rosavec su u Glini kod spomenika dr. Franji Tuđmanu položili cvijeće i zapalili 
svijeće odajući tako počast prvom hrvatskom predsjedniku, dr. Franji Tuđmanu, na dan 
dvadesete obljetnice njegove smrti. 
 
11. prosinca  
Župan Ivo Žinić je u Slavonskom Brodu, u sjedištu društva, nazočio sjednici Skupštine 
Društva Regionalnog centra za gospodarenje otpadom – ŠAGULJE d. o. o. 
 
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su u mjestu Kraljeva Velika na području 
Općine Lipovljani, zajedno s načelnikom ove općine Nikolom Horvatom obišli cestu na kojoj 
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su izvedeni radovi izvanrednog održavanja po modelu sufinanciranja 50:50, Općina 
Lipovljani i Županijska Uprava za ceste Sisačko-moslavačke županije. 
 
Župan Ivo Žinić, uz kojeg je bio njegov zamjenik Roman Rosavec, je u velikoj vijećnici 
gradske uprave u Novskoj potpisao i zajedno sa zamjenikom Rosavcem i novljanskim 
gradonačelnikom Marinom Piletićem uručio korisnicima ugovore o dodjeli potpora za 
promidžbu, organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama s područja poljoprivrede u 2019. 
godini. 
 
12. prosinca  
Župan je nazočio 11. sjednici Skupštine Zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije 
– zadruge, koja se održala u prostorijama Razvojne agencije SI-MO-RA u Sisku. 
 
14. prosinca  
Župan Ivo Žinić je u Šišincu (Općina Lekenik) nazočio obilježavanju 28. godišnjice VRO 
„Vihor“, u kojoj je i sam sudjelovao.  
 
Župan Ivo Žinić je nazočio redovnoj skupštini Dobrovoljno vatrogasnog društva Dužica.     
 
16. prosinca  
Župan Ivo Žinić je nazočio sedmom sastanku Vlade Republike Hrvatske sa županima, 
predstavnicima Udruge gradova u republici Hrvatskoj i Hrvatske zajednice općina te 
predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu u Hrvatskom saboru, 
održanom u Koprivnici. 
Teme sastanka bile su informacije o četvrtom krugu poreznog rasterećenja, predsjedanje 
Republike Hrvatske Vijećem Europske unije te informacije o statusu pripreme Nacionalne 
razvojne strategije 2030. godine. Nakon održanog radnog dijela, potpisani su Sporazumi o 
preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od 
mjesno nadležnih ureda državne uprave u županijama.       
 
17. prosinca  
Župan je u prostoru Lječilišta Topusko nazočio sjednici Upravnog odbora županijskih uprava 
za ceste Hrvatske. Uz prijedloge Programa rada i Financijskog plana za 2020. godinu, 
Upravni odbor je raspravljao i o aktivnostima na uspostavljanju održivog sustava financiranja 
županijskih i lokalnih cesta. 
 
Župan je, zajedno sa svojim zamjenikom Ivanom Celjakom, u prostoru Pučke kuhinje 
Caritasa Sisačke biskupije u Sisku nazočio tradicionalnom Božićnom ručku s korisnicima. 
 
18. prosinca  
Župan Ivo Žinić je, zajedno s predsjednicom Županijske skupštine Ivankom Roksandić i 
zamjenicima župana Romanom Rosavcem i Ivanom Celjakom, u sisačkom hotelu „Panonija“ 
održao tradicionalni predblagdanski prijam. 
 
20. prosinca 
Župan Ivo Žinić i predsjednica Županijske skupštine Ivanka Roksandić su nazočili svečanosti 
kojom je obilježen dovršetak grubih građevinskih radova na rekonstrukciji kompleksa Opće 
bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, izgradnja Središnjeg paviljona - Objedinjeni hitni bolnički 
prijem i Dnevna bolnica. 
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Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su se u sisačkom restoranu Cocktail 
pridružili članstvu sindikata zaposlenika Sisačko-moslavačke županije na njihovom 
tradicionalnom blagdanskom okupljanju. 
 
23. prosinca  
Župan Ivo Žinić je obišao nekoliko domaćinstava na području Gline, Glinskog Novog Sela, 
Dumača (Grad Petrinja) i Komareva i obiteljima kojima je bilo potrebno, uz dobre želje za 
blagdane, donio poklon pakete, nastavljajući tako tradiciju darivanja u božićno vrijeme. 
 
24. prosinca  
Župan je u Lekeniku, ispred zgrade Općine, nazočio tradicionalnoj podjeli ribica na Badnjak. 
 
30. prosinca  
Župan Ivo Žinić i njegov zamjenik Roman Rosavec su sudjelovali u „Županovom lovu“, 
humanitarno-lovačkoj manifestaciji, koja je ove godine održana po drugi put.  
                               
 
         
 
 
 
                                                                                                                    Ž U P A N  
 
 
                                                                                                       Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r. 

 
 
 


