
SKRAĆENI ZAPISNIK 
 

s 24. 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, 22. veljače 2021. 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. Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za ceste Sisačko-

moslavačke županije za I – XII mjesec 2020. godine -  Prijedlog Zaključka o davanju 

suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana Županijske uprave za 

ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2020. godine, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

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

moslavačke županije za 2021. godinu - Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na I. 

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

županije za 2021. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

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

2020. godini - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i 

rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2020. godini, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

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

prosinca 2020. godine – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

5. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. 

Ivo Pedišić“ Sisak (izgradnja nove zgrade bolničke kuhinje), 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

6. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. 

Ivo Pedišić“ Sisak (pokretanje postupka obnove odnosno uklanjanja zgrada Opće 

bolnice oštećenih potresom), 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

7. Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje zakupnine poslovnih prostora za 

preseljene ambulante (timove) domova zdravlja Sisačko-moslavačke županije uslijed 

proglašenja katastrofe, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje Ugovora o sufinanciranju rada 

Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. u 2021. godini, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

9. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspisivanju Javnog poziva za poticanje razvoja 

poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

10. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o visini turističke pristojbe na području 

Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  
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11. Prijedlog Odluke o poništenju Odluke o izmjeni Odluke o visini turističke pristojbe na 

području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

12. Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-

moslavačke županije za 2019. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o 

radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke 

županije za 2019. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije  

13. Razno. 
 

 

Jednoglasno je usvojen Skraćeni zapisnik s 23. sjednice Odbora za gospodarski razvoj 

održane 23. studenoga 2020. godine. 
 

TOČKA 1. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

 Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog 

plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I – XII mjesec 2020. 

godine. 

 

TOČKA 2. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

 Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana 

Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu – Prijedlog 

Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana 

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

 

TOČKA 3. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

 Prihvaća se Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-

moslavačke u 2020. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i 

rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2020. godini. 

 

TOČKA 4. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

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

razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2020. godine  – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

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

2020. godine. 
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TOČKA 5. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

 Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku 

Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak. (izgradnja nove zgrade bolničke kuhinje) 

 

TOČKA 6. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

 Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluku 

Upravnog vijeća Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak. (pokretanje postupka obnove odnosno 

uklanjanja zgrada Opće bolnice oštećenih potresom) 

 
 

TOČKA 7. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 
 

 Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o kriterijima za određivanje 

zakupnine poslovnih prostora za preseljene ambulante (timove) domova zdravlja Sisačko-

moslavačke županije uslijed proglašenja katastrofe. 

 

 

TOČKA 8. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

 Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za sklapanje 

Ugovora o sufinanciranju rada Centra za gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS 

d.o.o. u 2021. godini. 

 

 

TOČKA 9. 
 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

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

Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. 

godinu. 
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TOČKA 10. 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 
 

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

Javnog poziva za poticanje razvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2020. 

godinu. 

 

TOČKA 11. 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

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

o visini turističke pristojbe na području Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu. 

TOČKA 12. 

Jednoglasno je donijet sljedeći 

Z a k l j u č a k 

 

 Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu – Prijedlog Zaključka o 

prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-

moslavačke županije za 2020. godinu. 

 
 

 

 Pod točkom 13. nije bilo pitanja i prijedloga. 

 

 

Zapisniku se prilaže: 

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

 
 

KLASA: 021-01/17-01/10 

URBROJ: 2176/01-01-21-48 

Sisak, 22. veljače 2021.   

 

                                                                                                  

                           PREDSJEDNIK ODBORA 

  

 

                                                                                                           Mijo Šepak 


