
SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

s 23. sjednice Odbora za gospodarski razvoj Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 

županije održane telefonskim putem, a izjašnjavanje o pojedinim točkama dnevnog reda 

elektronskim putem preko e-maila: sluzba@smz.hr, 23. studenoga 2020. godine s početkom u 

10,00 sati. 
 

Sjednici su se telefonskim putem javili: Mijo Šepak - predsjednik Odbora, Milivoj 

Tičarić, Adelina Ivković i Branko Jovičić - članovi Odbora.   
 

 Jednoglasno je prihvaćen sljedeći 
 

D N E V N I   R E D 
 

1. Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2020. 

godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-                     

  moslavačke županije za 2020. godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-    

  moslavačke županije za 2020. godinu, 

           - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Sisačko-  

              moslavačke županije za 2020. godinu, 

           - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sufinanciranju  

               predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

           - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi   

               Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

2. Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcije za    

2022. i 2023. godinu, 

           - Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za  

              2021. godinu, 

           - Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za  

              2021. godinu, 

      - Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Sisačko-moslavačke županije za  

          2021. godinu, 

            - Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke  

                županije za 2021. godinu, 

            - Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za                        

                2021. godinu, 

            - Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije   

                za 2021. godinu, 

           - Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke  

                županije za   2021. godinu, 

            - Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske  

                gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2021. godinu, 

 Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

  3. I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke   županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. 

Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2020. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 
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  4. Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke 

županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu - Prijedlog Zaključka 

o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekciju plana za 2022. i 2023. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

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

području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju 

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

lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

  6. Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za poticanje razvoja poljoprivrede u 

Sisačko-moslavačkoj županiji za 2019. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

   7. Prijedlog Odluke o donošenju Plana poticanja razvoja poljoprivrede u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2020. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

   8. Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja 

poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

   9. Prijedlog Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i turizma i Sisačko-

moslavačkoj županiji tijekom 2021. godine, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 10. Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za područja općina i gradova u 

Sisačko-moslavačkoj županiji, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

 11. Razno. 
 

Glasovanje je provedeno u vremenu od 10,47 sati do 12,04 sati. 
 

Jednoglasno je usvojen Skraćeni zapisnik s 22. sjednice Odbora za gospodarski razvoj 

održane 16. listopada 2020. godine. 
 

TOČKA 1. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog III. Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-

moslavačke županije za 2020. godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-                     

  moslavačke županije za 2020. godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-    

  moslavačke županije za 2020. godinu, 

           - Prijedlog Odluke o izmjeni Programa javnih potreba u sportu Sisačko-  

             moslavačke županije za 2020. godinu, 

           - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u sufinanciranju  

             predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, 

           - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi   

        Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. 
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TOČKA 2. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 

2021. godinu i projekcije za    2022. i 2023. godinu, 

           - Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za  

             2021. godinu, 

           - Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za  

             2021. godinu, 

     - Prijedlog Programa javnih potreba u sportu Sisačko-moslavačke županije za  

       2021. godinu, 

          - Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke  

            županije za 2021. godinu, 

           - Prijedlog Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja za                        

            2021. godinu, 

           - Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije   

            za 2021. godinu, 

          - Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke  

            županije za   2021. godinu, 

          - Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske  

      gorske službe spašavanja, Stanice Novska za 2021. godinu.  
 

TOČKA 3. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske 

uprave za ceste Sisačko-moslavačke   županije za 2020. godinu - Prijedlog Zaključka o 

davanju suglasnosti na I. Izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste 

Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu. 
 

TOČKA 4. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. 

godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu i projekciju 

plana za 2022. i 2023. godinu. 
 

TOČKA 5. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

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

županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu - 

Prijedlog Zaključka o davanju pozitivnog mišljenja na Prijedlog Plana građenja, 

održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije 

za 2021. godinu.  
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TOČKA 6. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o utvrđivanju lista za poticanje 

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

 

TOČKA 7. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o donošenju Plana poticanja razvoja 

poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu.  
 

 

TOČKA 8. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog poziva za 

poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu.  
 

 

TOČKA 9. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Operativnog plana poticanja malog 

gospodarstva i turizma i Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2021. godine.  
 

 

TOČKA 10. 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o visini turističke pristojbe za 

područja općina i gradova u Sisačko-moslavačkoj županiji.  
 

 

 

 Pod točkom 11. nije bilo pitanja i prijedloga. 

 

Zapisniku se prilaže: 

- ispis e-mailova o glasovanju članova Odbora po pojedinim točkama dnevnog reda 
 

KLASA: 021-01/17-01/13 

URBROJ: 2176/01-01-20-46 

Sisak, 23. studenoga 2020.   

                                                                                                     PREDSJEDNIK ODBORA 

  

                                                                                                           Mijo Šepak 


