
IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU  

SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU 

 

Naziv akta ili dokumenta Nacrt prijedloga Proračuna Sisačko-moslavačke županije 

za 2018. godinu  

 

Naziv tijela nadležnog za izradu 

nacrta/provedbu savjetovanja 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

Upravni odjel za proračun, financije, javnu nabavu i 

imovinu 

 

Razlozi za donošenje akta ili 

dokumenta i ciljevi koji se 

njime žele postići 

Sukladno članku 11. Zakona o pravu na pristup 

informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15) 

provedeno je javno savjetovanje o Nacrtu prijedloga 

Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2018. 

godinu. 

 

Proračun Sisačko-moslavačke županije za 2018. godinu 

donosi Županijska skupština Sisačko-moslavačke 

županije sukladno odredbama Zakona o proračunu 

(Narodne novine broj 87/08, 136/12 i 15/15) i Statuta 

Sisačko-moslavačke županije (Službeni glasnik Sisačko-

moslavačke županije broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13). 

 

Proračun je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te 

utvrĎuju rashodi i izdaci Sisačko-moslavačke županije za 

jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom 

donesenom na temelju zakona. 

 

Objava dokumenata za 

savjetovanje/poveznica 

Nacrt prijedloga Proračuna Sisačko-moslavačke županije 

za 2018. godinu objavljen je na internetskoj stranici 

Sisačko-moslavačke županije  www.smz.hr. 

 

Razdoblje provedbe 

savjetovanja 

 

Javno savjetovanje je bilo otvoreno od 27. listopada 

2017. godine do 10. studenoga 2017. godine. 

 

Predstavnici zainteresirane 

javnosti koji su dostavili svoje 

primjedbe 

Tijekom internetske javne rasprave bila je jedna 

primjedba na Nacrt prijedloga Proračuna Sisačko-

moslavačke županije za 2018. godinu i to: 

1. Centar za gospodarenje otpadom Karlovačke 

županije KODOS d.o.o. 

 

ANALIZA DOSTAVLJENIH 

PRIMJEDABA: 

Prihvaćene primjedbe 

Primjedbe koje nisu prihvaćene 

i obrazloženje razloga za 

neprihvaćanje 

Primjedba se odnosi na slijedeće: 

„Nisu predviĎena sredstva za sufinanciranje aktivnosti 

pripreme projekta i izgradnje Centra za gospodarenje 

otpadom Babina gora. 

Odlukom Vlade RH o implementaciji Plana 

gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 

2017.-2022. godine Sisačko-moslavačka županija 

definirana je kao jedan od nositelja aktivnosti pripreme 

projekta i izgradnje CGO Babina gora.“. 

http://www.smz.hr/


 

Primjedba je proslijeđena u Upravni odjel za 

prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša koji 

je dao slijedeći odgovor:  

„Sredstva za sufinanciranje aktivnosti vezanih uz 

uspostavu jedinstvenog sustava gospodarenja otpadom u 

Sisačko-moslavačkoj županiji, kao i sredstva za 

sufinanciranje rada društva (izmeĎu ostalog i društva 

Kodos d.o.o.) sukladno odrednicama Plana gospodarenja 

otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022., 

su osigurana u proračunu Upravnog odjela za prostorno 

ureĎenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u ukupnom 

iznosu od 506.000,00 kuna. 

Planirana sredstva su procijenjena, jer do dana izrade 

nacrta proračuna za 2018. godinu točan iznos nije 

poznat, budući da nije potpisan Društveni ugovor, 

Ugovor o sufinanciranju, ili drugi pravni akt koji bi 

obvezivao Sisačko-moslavačku županiju na planiranje 

odreĎenog iznosa za pripremu projekta i izgradnju CGO 

Babina gora. 

Napominjemo da je 21. rujna 2015. godine potpisan 

Sporazum o uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja 

otpadom korištenjem Centra za gospodarenje otpadom 

„Babina gora“ (sporazum je potpisan izmeĎu Fonda za 

zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, Ličko-senjske, 

Karlovačke i Sisačko-moslavačke županije), po kojem je 

utvrĎena okvirna poslovna suradnja, ali nije utvrĎena 

obveza, niti visina financijskih sredstava za uspostavu 

CGO-a Babina gora, stoga su planirana sredstva u 

proračunu za 2018. godinu procijenjena. 

Ukoliko tijekom 2018. godine doĎe do potpisivanja 

ugovora kojim će biti definirana financijska sredstva za 

izgradnju CGO Babina gora, ista će biti uvrštena u 

rebalans proračuna.“ 

 

Troškovi provedenog 

savjetovanja 

Provedba internetskog  savjetovanja nije iskazivala 

dodatne financijske troškove. 

 

 

 


