


                                           PRIJEDLOG 
  

Na temelju članka 28. stavak 1. točka 2. Statuta Sisačko–moslavačke županije 
("Službeni glasnik Sisačko–moslavačke županije" broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) 
Županijska skupština Sisačko–moslavačke županije na ___. sjednici održanoj __________ 
2020. godine, donijela je  

 
 

    O D L U K U 
o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske naknade 

Petrokemije d.d. Kutina 
 
 

Članak 1. 
 

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o načinu plaćanja 
koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije“, broj 7/02). 

 
Članak 2. 

 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije“. 
 

KLASA: 
URBROJ: 
Sisak, 
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
 
 

PREDSJEDNICA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
 

  Ivanka Roksandić, prof. 
  

 
 



OBRAZLOŽENJE 
 

uz prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske naknade 
Petrokemije d.d. Kutina 

 
 

I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE ODLUKE 
 

Pravni temelj za donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu plaćanja 
koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina sadržan je u odredbi članka 28. točka 2. Statuta 
Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 
5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) kojom je utvrđeno da Županijska skupština donosi odluke i druge 
opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga županije. 
 
II. OCJENA STANJA I SVRHA KOJA SE ŽELI POSTIĆI 
 

Županijska skupština  Sisačko-moslavačke županije na 11. sjednici održanoj 22. srpnja 
2002. godine donijela je Odluku o načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. 
Kutina („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 7/02). Točkom III. navedene 
Odluke utvrđeno je da će se 65% sredstava koje Petrokemija d.d., kao korisnik koncesije, 
uplati u Proračun Sisačko-moslavačke županije na ime koncesijske naknade koristiti za 
namjenske programe na području grada Kutine, a na temelju programa kojeg utvrde Grad 
Kutina i Petrokemija d.d. Kutina. 

Odredbom članka 17. stavak 1. Statuta Sisačko-moslavačke županije utvrđeno je da 
Županija usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog, gospodarskog i 
društvenog razvitka gradova i općina u sastavu Županije, te Županije kao cjeline. 

U cilju ostvarivanja navedene zadaće predlaže se donošenje Odluke o prestanku 
važenja Odluke o načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina. 
 
III. TEKST ODLUKE 
 
 U prilogu. 
 



                                  
                                                                  

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU 
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

 
Naziv akta ili dokumenta 
 

Nacrt Prijedloga Odluke o prestanku važenja Odluke o 
načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. 
Kutina 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 
nacrta/provedbu savjetovanja 
 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
Stručna služba za poslove Skupštine i opće poslove 

 
Razlozi za donošenje akta ili 
dokumenta i ciljevi koji se njime žele 
postići 
 

Županijska skupština  Sisačko-moslavačke županije na 11. 
sjednici održanoj 22. srpnja 2002. godine donijela je 
Odluku o načinu plaćanja koncesijske naknade 
Petrokemije d.d. Kutina („Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije“, broj 7/02). Točkom III. navedene 
Odluke utvrđeno je da će se 65% sredstava koje 
Petrokemija d.d., kao korisnik koncesije, uplati u Proračun 
Sisačko-moslavačke županije na ime koncesijske naknade 
koristiti za namjenske programe na području grada Kutine, 
a na temelju programa kojeg utvrde Grad Kutina i 
Petrokemija d.d. Kutina. 
Odredbom članka 17. stavak 1. Statuta Sisačko-
moslavačke županije utvrđeno je da Županija usklađuje 
interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog, 
gospodarskog i društvenog razvitka gradova i općina u 
sastavu Županije, te Županije kao cjeline. 
U cilju ostvarivanja navedene zadaće predlaže se 
donošenje Odluke o prestanku važenja Odluke o načinu 
plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. Kutina. 
 

 
Objava dokumenata za  
savjetovanje /poveznica 
 

Nacrt Prijedloga Odluke o prestanku važenja Odluke o 
načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. 
Kutina objavljen je na internetskoj stranici Sisačko-
moslavačke županije www.smz.hr.  

Razdoblje provedbe savjetovanja 
 

Javno savjetovanje je bilo otvoreno od 31. siječnja 2020. 
godine do 14. veljače 2020. godine. 

 
Predstavnici zainteresirane javnosti 
koji su dostavili svoje primjedbe 
 

Tijekom internetske javne rasprave nije bilo primjedbi na 
Nacrt Prijedloga Odluke o prestanku važenja Odluke o 
načinu plaćanja koncesijske naknade Petrokemije d.d. 
Kutina. 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 
PRIMJEDABA: 
 

Prihvaćene primjedbe 
 

Primjedbe koje nisu prihvaćene i  
obrazloženje razloga za neprihvaćanje 
 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba internetskog savjetovanja nije iskazivala dodatne 
financijske troškove. 

 






