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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Statut
Statutarna Odluka o izmjenama i dopunama
Statuta Sisačko-moslavačke županije

4

121

Proračuni
Godišnji obračun Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2005. godinu
Zaključak o izvješću Državnog ureda za
reviziju o obavljenoj reviziji Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za 2005.
godinu

9

11

237

288

Naziv akta
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Broj StraSG nica

Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga

4

133

Odluka o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za statut i poslovnik

4

135

Odluka o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za predstavke i pritužbe

4

135

Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta
za poljoprivredu i ruralni razvitak

4

135

Odluka o proširenju djelatnosti Zavoda
za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke
županije

4A

1

Odluka o donošenju Izvješća o stanju u
prostoru Sisačko-moslavačke županije za
razdoblje 2003. - 2005. godine

5

137

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za razdoblje siječanj - lipanj
2006. godine

11

288

Odluka o kupnji cijelog poslovnog udjela trgovačkog društva SIGMA SISAK d.o.o.

9

265

Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2006. godinu

15

311

Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2006. godinu

20

389

Proračun Sisačko-moslavačke županije
za 2007. godinu

Odluka o pokretanju postupka davanja
koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina koja obuhvaća izgradnju distribucijskog sustava plinovoda na području
Općine Jasenovac koji će se povezati na
postojeći distribucijski sustav

9

266

20

424

Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačkomoslavačke županije za 2007. godinu

20

453

Odluka o proglašenju Odranskog polja
značajnim krajobrazom

11

289

Odluka povodom Prijedloga za Izmjene i
dopune poslovnika Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije

11

290

Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije

11

290

Odluka o osnivanju Osnovne škole »Katarina Zrinska« Mečenčani

12

293

Odluka o proširenju djelatnosti »Lječilišta
Topusko«

15

309

Odluka o utvrđivanju postupka i uvjeta
javnog natječaja za davanje u zakup
zajedničkih lovišta na području Sisačkomoslavačke županije

15

341

Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije
za provedbu javnog natječaja za davanje
u zakup zajedničkih lovišta na području
Sisačko-moslavačke županije

15

343

Odluke
Odluka o osnivanju javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije
Odluka o proširenju djelatnosti Zavoda
za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke
županije

1

3

2

116

Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području
Sisačko-moslavačke županije

4

130

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata

4

131

Odluka o osnivanju i imenovanju Županijske
koordinacije za ljudska prava

4

131

Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog Povjerenstva za ravnopravnost
spolova

4

132
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Odluka o osnivanju i imenovanju povjerenstva za izradu stručne podloge za
reorganizaciju Doma zdravlja Sisačkomoslavačke županije

15

343

Odluka o pokretanju postupka reorganizacije Doma zdravlja Sisačko-moslavačke
županije

20

454

Odluka o dodjeli bespovratne financijske
pomoći Općini Velika Ludina za ublažavanje posljedica elementarne nepogode na
području Županije tijekom 2006. godine
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda Sisačko-moslavačke županije

20

20

4

386

Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju
zaštite i spašavanja na području Sisačkomoslavačke županije

20

455

Program poticanja malog gospodarstva u
Sisačko-moslavačkoj županiji

4

122

Program poticanja razvoja turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji

4

125

Program mjera za unapređenje stanja u
prostoru

5

176

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u školstvu Sisačko-moslavačke
županije za 2006. godinu

15

310

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u sufinanciranju predškolskog odgoja
Sisačko-moslavačke županije za 2006.
godinu

15

310

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke
županije za 2006. godinu

15

311

Odluka o izmjeni Progama javnih potreba
u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke
županije za 2006. godinu

15

311

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u kulturi Sisačko-moslavačke
županije za 2006. godinu

20

386

266

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u školstvu Sisačko-moslavačke
županije za 2006. godinu

20

387

267

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u sufinanciranju predškolskog
odgoja Sisačko-moslavačke županije za
2006. godinu

20.

388

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba
u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije
za 2006. godinu

20

388

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke
županije za 2006. godinu

20

388

Program javnih potreba u športu Sisačkomoslavačke županije za 2007. godinu

20

419

456

458

129

4

129

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog eko-stožera za 2005. godinu

4

134

Zaključak povodom razrješenja načelnika
policijske uprave Sisačko-moslavačke

4

134

Zaključak povodom imenovanja načelnika
Policijske uprave Sisačko-moslavačke

4

134

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i
poslovanju domova za starije i nemoćne
osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji za
2005. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Programa rada i Izvješća o izvršenju
financijskog plana za 2005. godinu Zajednice športskih udruga i saveza Sisačkomoslavačke županije
Zaključak o prihvaćanju izvješća o izvršenju financijskog plana za 2005. godinu
Zajednice tehničke kulture Sisačko-moslavačke županije

9

9

9

9

Broj StraSG nica

20

Zaključak povodom rasprave o učincima
sive ekonomije na stanje gospodarstva u
Sisačko-moslavačkoj županiji

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
i poslovanju zdravstvenih ustanova u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2005.
godinu

Naziv akta
Zaključak o prihvaćanju izvješća o stanju
obrta u Sisačko-moslavačkoj županiji za
2006. godinu

Zaključci
Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog
Plana građenja i održavanja županijskih
i lokalnih cesta na području Sisačko-moslavačke županije za 2006. godinu
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20

20

457

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Glini

20

457

Rješenje o imenovanju ravnatelja javne
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke
županije

20

458

422

Rješenje o razrješenju i imenovanju zamjenika voditelja Županijskog eko-stožera

20

459

422

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Županijskog povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga

20

459

423

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Industrijsko-obrtničke
škole Sisak

20

460

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Srednje škole Petrinja

20

460

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Srednje škole Glina

20

460

Rješenje o imenovanju člana Upravnog
vijeća Doma zdravlja Sisačko-moslavačke
županije

20

461

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot«
Popovača

20

461

291

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća »Gradskih ljekarni
- Sisak«

20

461

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Upravnog vijeća »Lječilišta Topusko«
Topusko

20

462

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo
Sisačko-moslavačke županije

20

462

5

138

2

13

20

421

Program javnih potreba u školstvu Sisačkomoslavačke županije za 2007. godinu

20

421

Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2007.
godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Sisačko-moslavačke županije za 2007.
godinu

20

20

20

Rješenja
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Gimnazije Sisak
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Županijske koordinacije za ljudska
prava
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora Glazbene škole u
Novskoj
Rješenje o imenovanju upravnog vijeća
javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije

4

9

11

11

Broj StraSG nica

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
za mladež Općinskog suda u Sisku

420

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
Sisačko-moslavačke županije za 2007.
godinu

Program javnih potreba u sufinanciranju
predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke
županije za 2007. godinu

Naziv akta
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134

267

290

Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Županijskog savjeta za europske
integracije

15

344

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Županijskog eko-stožera

15

344

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Sisku

15

345

Izvješće

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Petrinji

15

345

Izvješće o stanju u prostoru Sisačkomoslavačke županije za razdoblje 2003.
- 2005. godine

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Hrvatskoj Kostajnici

15

346

Plan

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Dvoru

15

346

Plan gospodarenja otpadom u Sisačkomoslavačkoj županiji
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Smjernice
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Sisačkomoslavačke županije

20

455

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
Odluke
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Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o povratu sredstava korisnicima
kredita iz Programa kreditiranja razvitka
poljoprivrede za 2001/2002. godinu u
Sisačko-moslavačkoj županiji

3

107

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provođenje natječaja za
korištenje financijskih sredstava Fonda
za regionalni razvoj Republike Hrvatske
za 2006. godinu

3

110

Odluka o nastavku projekta »Lokalni projekti
razvoja - Poduzetnik« u 2006. godini

1

4

Odluka o imenovanju Radne grupe za
Rome u Sisačko-moslavačkoj županiji

3

111

Odluka o zaključenju kreditne linije »Poduzetnik 2«

1

5

Odluka o davanju suglasnosti na popis
prioriteta pri raspodjeli decentraliziranih
sredstava za zdravstvene ustanove u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2006.
godinu

3

112

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja za subvencioniranje troška projektne
dokumentacije

3

113

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata iz područja poljoprivrede
i ruralnog razvitka u Sisačko-moslavačkoj
županiji za 2006. godinu

3

114

Odluka o davanju na korištenje nekretnina u vlasništvu Sisačko-moslavačke
županije

3

115

Odluka o uvjetima i kriterijima za odabir
najkvalitetnijeg projekta eko-udruge, školske i predškolske eko-udruge/sekcije koji
će se sufinancirati iz sredstava Sisačkomoslavačke županije za 2006. godinu

6

189

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu sredstava iz Proračuna Sisačkomoslavačke županije za 2006. godinu
namijenjenih za financiranje projekata
eko-udruga, školskih i predškolskih ekoudruga/sekcija koji se bave zaštitom okoliša
i prirode na području Sisačko-moslavačke
županije

6

192

Odluka o raspodjeli decentraliziranih sredstava za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatnih ulaganja u nefinancijskoj
imovini u osnovnim i srednjim školama
Sisačko-moslavačke županije za 2006.
godinu

6

192

Odluka o financijskoj potpori za rad udruga
iz područja zdravstva, socijalne skrbi i
drugih humanitarnih udruga iz sredstava
Proračuna Sisačko-moslavačke županije
za 2006. godinu

6

193

Odluka o uvjetima za dodjelu novčanih
donacija i pomoći u provođenju projekata
iz područja poljoprivrede i ruralnog razvitka
u Sisačko-moslavačkoj županiji

1

5

Odluka o subvencijama za trošak projektne
dokumentacije

1

7

Odluka o povjeravanju izrade Prostornoplanske dokumentacije Općine Hrvatska
Dubica

1

8

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija za
investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće
održavanje zdravstvenih ustanova, te za
informatizaciju zdravstvene djelatnosti u
2006. godini

1

9

Odluka o davanju suglasnosti na izmjene i
dopune Statuta Doma za starije i nemoćne
osobe Petrinja

1

10

Odluka o davanju suglasnosti »Lječilištu
Topusko« Topusko

1

10

Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova povjerenstva za provođenje projekta »Lokalni projekti razvoja
- Poduzetnik«

1

10

Odluka o dopuni odluke o osnivanju i
imenovanju predsjednika i članova Savjeta
za obrt, malo i srednje poduzetništvo i
turizam

1

11

Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog stožera za koordinaciju u civilnoj
zaštiti

1

11

Odluka o stavljanju na javni uvid Prijedloga
Odluke o proglašenju Odranskog polja
značajnim krajobrazom i stručne podloge
s kartografskom dokumentacijom

3

106
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Odluka o rasporedu sredstava pomoći
općinama i gradovima na području Sisačkomoslavačke županije za 2006. godinu

6

194

Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj
školi »Tina Ujevića« Kutina

6

195

Odluka o davanju suglasnosti ravnatelju Osnovne škole Glina za pokretanje
postupka stavljanja u funkciju Područne
škole Veliki Gradac
Odluka o davanju na korištenje dijela
nekretnine za izgradnju KTS Kuljani
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u zakup poljoprivrednog
zemljišta
Odluka o osnivanju i imenovanju Stožera
Sisačko-moslavačke županije
Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti
skupljanja ambalažnog otpada za područje
gradova i općina unutar Sisačko-moslavačke županije
Odluka o izradi izmjena i dopuna Prostornog
plana Sisačko-moslavačke županije

6

6

6

6

7

7

195

196

196

197

204

205

Odluka o donošenju Projekta »Tradicijski
i umjetnički obrti«

7

205

Odluka o provođenju projekta »Tradicijski
i umjetnički obrti« za 2006. godinu

7

205

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
bespovratnih novčanih sredstava u provođenju Projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« za 2006. godinu

7

207

Odluka o donošenju Projekta »Razvoj
proizvodnih zadruga«

7

207

Odluka o provođenju Projekta »Razvoj
proizvodnih zadruga« za 2006. godinu

7

208

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava u
provođenju Projekta »Razvoj proizvodnih
zadruga« za 2006. godinu

7

209

Odluka o donošenju Projekta »Razvoj
poduzetničkih zona«

7

210

Odluka o provođenju Projekta »Razvoj
poduzetničkih zona« za 2006. godinu

7

210

Naziv akta
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Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
bespovratnih novčanih sredstava u provođenju Projekta »Razvoj poduzetničkih
zoan« za 2006. godinu

7

212

Odluka o donošenju Projekta »Sufinanciranje projekta u turizmu«

7

212

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava u turizmu
u 2006. godini

7

213

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj
školi »Mladost« Lekenik

7

215

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj
školi »Braća Radić« Martinska Ves (izmjena
kosog krovišta Područne škole Mahovo)

7

215

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj
školi »Braća Radić« Martinska Ves (davanje u najam školske zgrade s dvorištem
i oranicom)

7

215

Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj
školi Glina

7

216

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o
davanju zgrade Područne škole Prnjavor
Čuntićki na privremeno korištenje

7

216

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj
školi Ludina

7

217

Odluka o donošenju Plana razvoja poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije do kraja 2010. godine

8

222

Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu stipendija poslijediplomskog
studija studentima s područja Sisačkomoslavačke županije

8

225

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja domova za starije i nemoćne
osobe za 2006. godinu u Sisačko-moslavačkoj županiji

8

226

Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i
imenovanju predsjednika i članova Savjeta
za obrt, malo i srednje poduzetništvo i
turizam

8

230

Odluka o subvencijama u poljoprivredi u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2006.
godinu

8

231

Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu subvencija u poljoprivredi u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2006.
godinu

8

234

Stranica 476

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o davanju suglasnosti Glazbenoj
školi »Fran Lhotka« Sisak

8

235

Odluka o darovanju računala

8

235

Odluka o davanju na privremeno korištenje
poslovnog prostora u vlasništvu Sisačkomoslavačke županije

8

235

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih rashoda Centra za socijalnu skrb i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2006. godini
u Sisačko-moslavačkoj županiji

10

270

Odluka o dopuni Odluke o imenovanju
Radne grupe za Rome u Sisačko-moslavačkoj županiji
Odluka o davanju suglasnosti na odluku o
davanju zgrade i okoliša Područne škole
Slavsko polje na privremeno korištenje

10

10

272

272

Odluka u svezi ostvarivanja prava prvokupa nekretnine u Sisku, Trg bana Josipa
Jelačića 2

10

273

Odluka u svezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Sisku, Lađarska ulica 22

10

273

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o davanju suglasnosti na popis prioriteta
pri raspodjeli decentraliziranih sredstava
za zdravstvene ustanove u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2006. godinu
Odluka o utvrđivanju liste za dodjelu pomoći
poljoprivrednim zadrugama i liste za dodjelu
donacija poljoprivrednim udrugama

10

10

274

275

Odluka o utvrđivanju liste zadruga s iznosima bespovratne novčane pomoći

10

275

Odluka o utvrđivanju liste obrtnika s iznosima bespovratne novčane pomoći

10

276

Odluka o utvrđivanju liste poduzetničkih
zona s iznosima bespovratne novčane
pomoći

10

276

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu stipendija studentima s područja
Sisačko-moslavačke županije

10

277

Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu stipendija učenicima srednjih
škola s područja Sisačko-moslavačke
županije

10

279

Kazalo za 2006. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti
distribucije plina koja obuhvaća izgradnju
distribucijskog sustava plinovoda na području Općine Jasenovac koji će se povezati
na postojeći distribucijski sustav

10

280

Odluka o imenovanju Povjerenstva za
provedbu i praćenje javnog natječaja za
dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti
distribucije plina koja obuhvaća izgradnju
distribucijskog sustava plinovoda na području Općine Jasenovac koji će se povezati
na postojeći distribucijski sustav

10

280

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj
školi Gvozd

10

281

Odluka o davanju suglasnosti na odluku
Školskog odbora Osnovne škole Sunja o
prodaji stare školske zgrade

10

281

Odluka o utvrđivanju liste subjekata s
iznosima bespovratne novčane potpore
u turizmu za 2006. godinu

11

286

Odluka o izmjeni Odluke o nastavku projekta
»Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik« u
2006. godini

11

286

Odluka o imenovanju privremenog ravnatelja osnovne škole »Katarina Zrinska«
Mečenčani

11

286

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o subvencijama za trošak projektne dokumentacije

11

287

Odluka o poništenju javnog natječaja
subvencije za trošak projektne dokumentacije

11

287

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
subvencije za trošak projektne dokumentacije

11

287

Odluka o davanju suglasnosti na Statut
»Lječilišta Topusko«

11

288

Odluka o izmjeni Odluke o nastavku projekta
»Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik« u
2006. godini

13

297

Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje smještaja i prehrane u
učeničkim domovima učenicima srednjih
škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije

13

298

Kazalo za 2006. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Privremeni Statut Osnovne škole »Katarina Zrinska« Mečenčani
Odluka o objavljivanju Poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesije za
obavljanje djelatnosti distribucije plina
koja obuhvaća izgradnju distribucijskog
sustava plinovoda na području Općine
Jasenovac koji će se povezati na postojeći
distribucijski sustav
Odluka o imenovanju Povjerenstva za
provedbu i objavu poziva za podnošenje
zahtjeva za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije plina koja
obuhvaća izgradnju distribucijskog sustava
plinovoda na području Općine Jasenovac
koji će se povezati na postojeći distribucijski sustav

Broj StraSG nica

13

14

14

299

302

302

Naziv akta

Stranica 477

Broj StraSG nica

Odluka o donošenju Projekta »Usvajanje
ISO standarda«

16

350

Odluka o provođenju Projekta »Usvajanje
ISO standarda« za 2006. godinu

16

350

Odluka o objavljivanju javnog poziva za
dodjelu bespovratnih novčanih sredstava
u provođenju Projekta »Usvajanje ISO
standarda« za 2006. godinu

16

351

Odluka o subvenciji u stočarstvu u Sisačkomoslavačkoj županiji za 2006. godinu

16

352

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu subvencije u stočarstvu u Sisačkomoslavačkoj županiji za 2006. godinu

16

353

Odluka o davanju suglasnosti na Statut
javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije

16

353

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje
djelatnosti sakupljanja ambalažnog otpada za područje gradova i općina unutar
Sisačko-moslavačke županije

14

303

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Lječilišta
»Topusko«

16

353

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o darovanju školske imovine Osnovne
škole Glina

14

303

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o izmjenama i dopunama Statuta Opće
bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak

16

354

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj
školi Novska

14

303

Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici
»Dr. Ivo Pedišić« Sisak

16

354

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj
školi »Josip Kozarac« Lipovljani

14

304

Odluka o davanju suglasnosti za kreditno
zaduženje

16

354

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj
školi »Josip Kozarac« Lipovljani

14

304

Odluka o darovanju mobilnog telefona

14

304

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Izmjene i dopune Statuta Osnovne
škole Dvor

16

355

305

Odluka o raspisivanju Javnog poziva
za prijavu programa udruga iz područja
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi radi
financijske potpore iz sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije u
2007. godini

16

356

306

Odluka o naknadi predsjedniku i članovima
Upravnog vijeća javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Sisačko-moslavačke županije

16

356

Odluka o darovanju računala

16

357

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o davanju suglasnosti na popis prioriteta
pri raspodjeli decentraliziranih sredstava
za zdravstvene ustanove u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2006. godinu

17

365

Odluka o kriterijima za odabir udruga iz
područja zdravstvene zaštite i socijalne
skrbi radi financijske potpore iz sredstava
Proračuna Sisačko-moslavačke županije
u 2007. godini
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za odabir programa
udruga iz područja zdravstvene zaštite i
socijalne skrbi

14

14

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Izmjene i dopune Statuta Gimnazije
Sisak

14

306

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Izmjene i dopune Statuta Srednje
škole Glina

14

307

Stranica 478

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o raspodjeli decentraliziranih sredstava za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatnih ulaganja u nefinancijskoj imovini
u osnovnim i srednjim školama Sisačkomoslavačke županije za 2006. godinu

Broj StraSG nica

17

366

Odluka o utvrđivanju operativnih snaga
i pravnih osoba od interesa za zaštitu i
spašavanje na području Sisačko-moslavačke županije

17

367

Odluka o sklapanju Ugovora o korištenju
Ureda hrvatskih županija u Bruxellesu

17

370

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o davanju zgrade područne škole Mala
Solina na privremeno korištenje

17

370

Odluka vezano uz ponudu tvrtke »Montcogim-Plinara« d.o.o. Sveta Nedjelja

17

370

Odluka o utvrđivanju liste poduzetnika s
iznosima subvencija

18

374

Odluka u svezi ostvarivanja prava prvokupa nekretnine u Hrvatskoj Kostajnici,
Ulica Vladimira Nazora 1

18

377

Odluka o naknadi štete počinjene od
divljači na osobnom vozilu

19

381

Odluka o naknadi šteta koju je počinila
divljač (divlje svinje) na poljoprivrednim
kulturama u zajedničkim lovištima III/102
»Letovanički lug« i III/103 »Golo brdo«

19

382

Odluka o davanju suglasnosti na Statut
Doma za starije i nemoćne osobe Sisak

19

383

Odluka o davanju suglasnosti »Lječilištu
Topusko«

19

383

Zaključci
Zaključak o prihvaćanju partnerstva u
projektu »Regionalni klasteri - pokretači
rasta i zapošljavanja u regiji, Hrvatski
klaster brodograditelja«
Zaključak o prihvaćanju partnerstva na
projektu radnog naziva »Watercycle« za
sredstva kroz Jadranski program za susjedstvo INTERREG III A Europske unije
Zaključak o prihvaćanju partnerstva na
projektu »Kompetentan šumarski tehničar
- najbolji čuvar eko-sustava« za sredstva iz
Programa CARDS 2003. GRANT SHEMA
»Unapređenje strukovnog obrazovanja i
osposobljavanja«

1

1

3

4

10

107

Kazalo za 2006. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Zaključak o prihvaćanju partnerstva na
Projektu »Školski praktikum od sadnje
do sušenog voća« za sredstva iz Programa CARDS 2003. GRANT SHEMA
»Unapređenje strukovnog obrazovanja i
osposobljavanja«

3

108

Zaključak o prihvaćanju partnerstva na
Projektu radnog naziva »Partnerstvom i
znanjem do zapošljavanja« iz sredstava
kroz Program CARDS 2003. GRANT SHEMA »Unapređenje strukovnog obrazovanja
i osposobljavanja«

3

108

Zaključak o prihvaćanju partnerstva na
Projektu radnog naziva »Unapređenje
strukovnog obrazovanja i izobrazbe za
upravljanje lokalnim turističkim resursima
Sisačko-moslavačke županije« za sredstva
kroz Program CARDS 2003. GRANT SHEMA »Unapređenje strukovnog obrazovanja
i osposobljavanja

3

108

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
o izmjenama i dopunama Programa zakupa Doma zdravlja Sisačko-moslavačke
županije

3

109

Zaključak o davanju suglasnosti na odluku o izmjenama i dopunama odluke o
početku davanja jedinica zakupa Doma
zdravlja Sisačko-moslavačke županije
koje se daju u zakup

3

109

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
o izmjenama i dopunama Programa zakupa Doma zdravlja Sisačko-moslavačke
županije

3

110

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
početku davanja jedinica zakupa Doma
zdravlja Sisačko-moslavačke županije
koje se daju u zakup

3

110

Zaključak o prijedlogu razrješenja člana
i o utvrđivanju prijedloga novog člana
Upravnog vijeća javne ustanove »Park
prirode Lonjsko polje«

3

112

Zaključak o sufinanciranju projekta unapređenja proizvodnje kravljeg mlijeka na
obiteljskim gospodarstvima na području
Sisačko-moslavačke županije

6

188

Zaključak o sufinanciranju nastupa gospodarstvenika s područja Sisačko-moslavačke
županije na sajmovima

6

189

Kazalo za 2006. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene
i dopune Pravilnika o radu, sistematizaciji
i unutarnjem ustrojstvu Doma za starije i
nemoćne osobe Petrinja
Zaključak o davanju suglasnosti Općoj
bolnici »Dr. Ivo Pedišić« Sisak

Broj StraSG nica

6

6

196

197

Zaključak o odabiru projekata u Sisačko-moslavačkoj županiji koji se predlažu
za financiranje iz sredstava Fonda za
regionalni razvoj Republike Hrvatske za
2006. godinu

7

202

Zaključak povodom situacije nastale vezano
za otkup mlijeka na području Sisačkomoslavačke županije

7

203

Zaključak o prihvaćanju partnerstva u
projektu »Strategija razvoja turizma na
području Sisačko-moslavačke županije
Zaključak o prihvaćanju Izvješća s javnog
uvida u Prijedlog Odluke o proglašenju
Odranskog polja značajnim krajobrazom
i stručne podloge s kartografskom dokumentacijom

7

7

214

214

Naziv akta

Stranica 479

Broj StraSG nica

Zaključak o prihvaćanju pokroviteljstva
Sajma zadrugarstva, obrta i turizma

8

231

Zaključak o prihvaćanju supokroviteljstva
Dana obrtničke komore 2006. godine

8

231

Zaključak o davanju suglasnosti HEP
ESCO-u d.o.o. na Projektni zadatak za
izradu Investicijske studije za Projekt
energetske učinkovitosti u Općoj bolnici
»Dr. Ivo Pedišić« Sisak

10

271

Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana
suzbijanja zlouporabe opojnih droga za
razdoblje 2006. - 2009. godine u Sisačkomoslavačkoj županiji

10

272

Zaključak o davanju suglasnosti na odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisačkomoslavačke županije

10

274

Zaključak o prihvaćanju projektnog prijedloga »Pred vratima Europske unije« za
sredstva Europske unije prema natječaju
PHARE 2005. - Mali projekti potpore

10

281

Zaključak o sufinanciranju gospodarskih
manifestacija i promocija fizičkih i pravnih
osoba s područja Sisačko-moslavačke
županije

10

282

10

282

Zaključak o davanju suglasnosti na odluku
o utvrđivanju potrebe posebnog dežurstva
u djelatnosti opće/obiteljske medicine za
područje Sisačko-moslavačke županije

7

217

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Županijskog povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga za 2005. godinu

7

217

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
o izmjenama i dopunama Statuta Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot«
Popovača

225

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisačkomoslavačke županije

10

282

Zaključak u svezi statusa Visoke učiteljske
škole u Petrinji

13

298

Zaključak o pokretanju postupka zaštite
Nikolinog brda u Topuskom

13

298

Zaključak o davanju suglasnosti na odluku
o davanju na korištenje viška poslovnog
prostora Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije Udruzi za roditeljsko i
obiteljsko savjetovalište »ROSA« iz Hrvatske Kostajnice

14

307

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
o izmjenama i dopunama programa zakupa Doma zdravlja Sisačko-moslavačke
županije

16

355

Zaključak o prihvaćanju liste za sufinanciranje projekata školskih i predškolskih
eko-udruga/sekcija i eko-udruga
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika
o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Doma zdravlja Sisačkomoslavačke županije

8

8

226

Zaključak o prihvaćanju programa rada
Županijskog povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga za 2006. godinu

8

226

Zaključak o davanju suglasnosti Domu
za starije i nemoćne osobe Sisak za
zapošljavanje

8

230

Zaključak o davanju suglasnosti Domu
za starije i nemoćne osobe Petrinja za
zapošljavanje

8

230

Stranica 480

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o
početku davanja jedinica zakupa Doma
zdravlja Sisačko-moslavačke županije
koje se daju u zakup

Broj StraSG nica

16

355

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći
zraka Sisačko-moslavačke županije za
razdoblje 2002. - 2005. godine

17

371

Zaključak o brisanju prava zaloga

17

371

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
i poslovanju zdravstvenih ustanova u Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje
I-IX 2006. godine

18

373

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i
poslovanju domova za starije i nemoćne
osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji za
razdoblje I-IX 2006. godine

18

374

Zaključak o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije

18

374

Zaključak o davanju suglasnosti Domu za
starije i nemoćne osobe Sisak

18

376

Zaključak o davanju suglasnosti Domu za
starije i nemoćne osobe Petrinja

18

376

Zaključak o prijedlogu za imenovanje člana
Komisije za ocjenu procjene utjecaja na
okoliš za zahvat u prostoru »Rekonstrukcija - dogradnja rezervoarskog prostora
Terminala Sisak, JANAF d.d u Sisku«
Zaključak o prihvaćanju Idejne studije
»Tradicijski proizvodi Sisačko-moslavačke
županije«
Zaključak o davanju suglasnosti Domu
zdravlja Sisačko-moslavačke županije za
prodaju stambenog prostora

18

19

19

377

382

383

Program
Program aktivnosti u provedbi posebnih
mjera zaštite od požara od interesa za
Republiku Hrvatsku u Sisačko-moslavačkoj
županiji za 2006. godinu

6

186

Pravilnici
Pravilnik o stipendiranju poslijediplomskog
studija studentima s područja Sisačkomoslavačke županije

8

222

Kazalo za 2006. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o
stipendiranju i drugim oblicima potpore
studentima s područja Sisačko-moslavačke županije

10

277

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o stipendiranju učenika srednjih
škola s područja Sisačko-moslavačke
županije

10

277

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim
domovima učenicima srednjih škola s
prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije

10

279

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o
unutarnjem redu Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva Sisačko-moslavačke županije

13

299

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika
o unutarnjem redu Upravnog odjela za
upravljanje pristupnim fondovima i poticajnim sredstvima

18

375

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o
unutarnjem redu Stručne službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva Sisačko-moslavačke županije

18

376

Rješenje o imenovanju predstavnika Sisačko-moslavačke županije u Povjerenstvo
za provedbu postupka nabave

1

12

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Jabukovac

3

112

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za subvencioniranje
troška projektne dokumentacije

3

114

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Stručnog povjerenstva za dodjelu
novčanih donacija i pomoći u poljoprivredi

3

115

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja za sufinanciranje
projekata zaštite okoliša i prirode

6

191

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za provođenje Projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« za
2006. godinu

7

207

Rješenja

Kazalo za 2006. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova povjerenstva za provođenje Projekta »Razvoj proizvodnih zadruga« za
2006. godinu
Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za provođenje projekta »Razvoj poduzetničkih zona« za
2006. godinu
Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova povjerenstva za provođenje natječaja za dodjelu bespovratnih potpora
u turizmu za 2006. godinu
Rješenje o imenovanju koordinatora Županijskog partnerstva Županijske razvojne
strategije Sisačko-moslavačke županije
Rješenje o imenovanju zamjenika koordinatora Županijskog partnerstva Županijske
razvojne strategije Sisačko-moslavačke
županije
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole »Mate
Lovraka« Petrinja
Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova povjerenstva za provedbu natječajnog postupka za dodjelu koncesije za
obavljanje djelatnosti skupljanja ambalažnog otpada za područje gradova i općina
unutar Sisačko-moslavačke županije

Broj StraSG nica

7

7

209

212

7

7

213

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole »Josipa
Kozarca« Lipovljani

18

378

Rješenje o imenovanju Školskog odbora
Osnovne škole »Katarina Zrinska« Mečenčani

19

384

1

3

Odluka o imenovanju Zapovjedništva zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke
županije

3

116

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke
o osnivanju i imenovanju predsjednika i
članova Županijskog kriznog stožera za
prevenciju ptičje gripe

6

198

20

462

Dopunsko Rješenje o utvrđivanju brojčanih
oznaka stvaralaca i primalaca akata na
području Sisačko-moslavačke županije

3

117

Dopunsko Rješenje o utvrđivanju brojčanih
oznaka stvaralaca i primalaca akata na
području Sisačko-moslavačke županije

14

308

Rješenje

3

117

Rješenje

4A

2

AKTI MINISTARSTVA KULTURE

Rješenje o ocjeni sukladnosti sa zakonom
odluke o osnivanju javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije

218

AKTI ŽUPANICE
Odluke

7

7

7

218

218

219

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
Rješenje

8

234

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za dodjelu stipendija
studentima

14

307

16

351

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Jabukovac

16

356

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Popovača

18

377

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole »Vladimir
Nazor« Topusko

Broj StraSG nica

Rješenje

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu subvencija
u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj
županiji za 2006. godinu

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova povjerenstva za provođenje Projekta »Usvajanje ISO standarda« za 2006.
godinu

Naziv akta

Stranica 481

18

378

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka
stvaralaca i primalaca akata na području
Sisačko-moslavačke županije
Dopunska Rješenja

AKTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I
SOCIJALNE SKRBI
Rješenja

Stranica 482

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj StraSG nica

AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA

Broj StraSG nica

Rješenje
6

186

Izvješće o prestanku mandata vijećnika
i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnika Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije

9

268

Izvješće o prestanku mandatnog vijećnika
i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnika Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije

11

291

Izvješće o prestanku mandata vijećnika
i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnika Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije

Naziv akta
AKTI MINISTARSTVA ZNANOSTI,
OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Izvješća
Izvješće o prestanku mandata zamjenika
vijećnika i početku obnašanja dužnosti
zamjenika vijećnika Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije

Kazalo za 2006. godinu

18

378

Rješenje o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju Osnovne škole »Katarina
Zrinska« Mečenčani

12

295

16

357

AKTI JAVNE USTANOVE ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM
PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Statut
Statut Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije

Kazalo za 2006. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Stranica 483

Stranica 484

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Kazalo za 2006. godinu

»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - tajnik Sisačko-moslavačke županije Vesna
Krnjaić, dipl. pravnik - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi. Pretplata za
2006. godinu iznosi 122,00 kune i uplaćuje se na žiro-račun 2340009-1110011107 »Glasila« d.o.o. Petrinja,
D. Careka 2/1. Tehnički uređuje, izdaje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138,
tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu:
www.glasila.hr.

