
Z A P I S N I K 
 

 

s 11. sjednice Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša održane 11. ožujka  2019. godine 

u sjedištu Sisačko-moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 36, s početkom u 15 sati.   
 

Sjednici su bili prisutni: Dubravko Obadić – predsjednik Odbora, Alija Avdić, Sanja 

Kozarić, Slavko Tepavac i Joco Marković – članovi Odbora. 
 

Ostali prisutni: Blanka Bobetko–Majstorović – pročelnica Upravnog odjela za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Danijel Cvetić - Upravni odjel za prostorno 

uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Stjepko Zelić – privremeni pročelnik Ureda župana, 

Ivanka Roksandić – predsjednica Županijske skupštine i Ivona Nemeth Novak – Stručna 

služba za poslove Skupštine i opće poslove. 
 

Sjednicom je predsjedao predsjednik Odbora Dubravko Obadić koji je predložio, a 

prisutni članovi Odbora, jednoglasno prihvatili sljedeći 
 

  

D N E V N I   R E D 
 

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

2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju sigurnosti i 

rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

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

prosinca 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu župana 

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 2018. godine, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

3. Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara na području Sisačko-

moslavačke županije, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

4. Analiza stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu - 

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne zaštite Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

5. Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite Sisačko-

moslavačke županije za 2019. godinu s financijskim učincima za trogodišnje 

razdoblje, 

Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

      6. Razno. 
 

 Prije prelaska na rad po točkama dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zapisnik s 10. 

sjednice Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 

 

TOČKA 1. 
 

         Nakon uvodnog obrazloženja predsjednice Županijske skupštine Ivanke Roksandić, te 

rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donijet je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Izvješće o stanju sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave 

Sisačko-moslavačke u 2018. godini – Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju 

sigurnosti i rezultatima rada Policijske uprave Sisačko-moslavačke u 2018. godini. 

 

TOČKA 2. 
 

 Nakon uvodnog obrazloženja Stjepka Zelića, privremenog pročelnika Ureda župana, te 

rasprave u kojoj su sudjelovali svi prisutni, donijet je 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 2018. godine - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju 

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

2018. godine. 
 

TOČKA 3. 
 

 Nakon uvodnog obrazloženja Blanke Bobetko–Majstorović, pročelnice Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi 

prisutni, donijet je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o posebnim mjerama zaštite od požara 

na području Sisačko-moslavačke županije. 
 

TOČKA 4. 
 

 Nakon uvodnog obrazloženja Blanke Bobetko–Majstorović, pročelnice Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi 

prisutni, donijet je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

Daje se pozitivno mišljenje na Analiza stanja sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke 

županije za 2018. godinu - Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Analize stanja sustava civilne 

zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu. 
 

TOČKA 5. 
 

 Nakon uvodnog obrazloženja Blanke Bobetko–Majstorović, pročelnice Upravnog odjela 

za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, te rasprave u kojoj su sudjelovali svi 

prisutni, donijet je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 

 

Daje se pozitivno mišljenje na Prijedlog Odluke o donošenju Godišnjeg plana razvoja 

sustava civilne zaštite Sisačko-moslavačke županije za 2019. godinu s financijskim učincima za 

trogodišnje razdoblje. 
 

 

 Kako pitanja i prijedloga nije bilo, sjednica je završila u 15.30 sati. 

 

 

KLASA: 021-01/17-01/12 

URBROJ: 2176/01-01-19-22 

Sisak, 11. ožujak 2019. 

 

PREDSJEDNIK  ODBORA 

 

       

              Dubravko Obadić 


