
Z A P I S N I K 
 

 

s 10. sjednice Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša održane 19. prosinca  2018. 

godine u sjedištu Sisačko-moslavačke županije, Stjepana i Antuna Radića 36, s početkom u 

16 sati.   

 

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

Kozarić, Slavko Tepavac i Joco Marković – članovi Odbora. 

 

Ostali prisutni: Blaženka Karakaš – privremena pročelnica Upravnog odjela za 

proračun, financije, javnu nabavu i imovinu, Darjan Vlahov – pročelnik Upravnog odjela za 

prosvjetu, kulturu i sport, Nataša Acs – privremena pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo, 

socijalnu skrb i hrvatske brnaitelje, Blanka Bobetko–Majstorović – pročelnica Upravnog 

odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 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. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu,  

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

moslavačke županije za 2018. godinu, 

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

moslavačke  županije za 2018. godinu, 

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

moslavačke županije za 2018. godinu, 

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

moslavačke županije za 2018. godinu, 

 - Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko- 

moslavačke županije za 2018. godinu, 

 Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

2. Prijedlog Odluke o usvajanju Revizije procjene ugroženosti od požara i tehnoloških    

eksplozija Sisačko-moslavačke županije (revizija 1) i donošenju Plana zaštite od požara    

Sisačko-moslavačke županije,  

 Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

3. Prijedlog Odluke o stjecanju poslovnog udjela u trgovačkom društvu Centar za    

gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. Karlovac, 

 Predlagatelj: Župan Sisačko-moslavačke županije 

4. Razno  

 

 Prije prelaska na rad po točkama dnevnog reda jednoglasno je usvojen Zapisnik s 9. 

sjednice Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 

 

TOČKA 1. 

 

         Nakon uvodnog obrazloženja Blaženke Karakaš, privremene pročelnice Upravnog 

odjela za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu, Darjana Vlahova, pročelnika Upravnog 

odjela za prosvjetu, kulturu i šport i Nataše Acs, privremene pročelnice Upravnog odjela za 



zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, 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 Izmjena i dopuna Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za 2018. godinu,  

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

županije za 2018. godinu, 

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

županije za 2018. godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke 

županije za 2018. godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke 

županije za 2018. godinu, 

- Prijedlog Odluke o izmjenama Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko- 

moslavačke županije za 2018. godinu. 

 

TOČKA 2. 
 

 

 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 usvajanju Revizije procjene 

ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija Sisačko-moslavačke županije (revizija 1) i 

donošenju Plana zaštite od požara Sisačko-moslavačke županije. 

 

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 stjecanju poslovnog udjela u 

trgovačkom društvu Centar za    gospodarenje otpadom Karlovačke županije KODOS d.o.o. 

Karlovac. 

 

 Kako pitanja i prijedloga nije bilo, sjednica je završila u 16.45 sati. 

 

 

KLASA: 021-01/17-01/12 

URBROJ: 2176/01-01-18-20 

Sisak, 19. prosinac 2018. 

 

PREDSJEDNIK  ODBORA 

 

       



              Dubravko Obadić 


