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Kazalo za 2010. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj StraSG nica

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA
Izvješća
Izvješće o prestanku mandata vijećnika
i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnika Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije
Izvješće o mirovanju mandata vijećnice
i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnice Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije
Izvješće o prestanku mandata vijećnika
i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnika Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije

2

10

15

22

517

702

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

5

101

Proračuni
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za 2009.
godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
siječanj - lipanj 2009. godine
Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu
Proračun Sisačko-moslavačke županije
za 2011. godinu i projekcije za 2012. i
2013. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu

5

10
15

15
15

67

518
702

730
770

Odluke

Naziv akta

Stranica 835
Broj StraSG nica

Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost
spolova

2

28

Odluka o osnivanju i imenovanju Županijske
koordinacije za ljudska prava

2

29

Odluka o plaći župana i zamjenika župana

5

100

Odluka kojom se dodjeljuje posmrtno dr.
sc. Mirku Tomljanoviću Nagrada Sisačko-moslavačke županije za životno djelo

5

101

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Srednjoj školi Tina Ujevića
Kutina za iznimna postignuća u proteklom
jednogodišnjem razdoblju

5

102

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Vokalno instrumentalnom
ansamblu »Lipe« iz Siska za iznimna
postignuća u proteklom jednogodišnjem
razdoblju

5

102

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Srednjoj školi Viktorovac
Sisak za doprinos ugledu i promidžbi
Sisačko-moslavačke županije

5

102

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije glazbenoj grupi The Bambi
Molesters iz Siska za doprinos ugledu i
promidžbi Sisačko-moslavačke županije

5

102

Odluka o donošenju Plana razvoja poduzetničkih zona na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
2010. - 2014. godine

7

130

- Plan razvoja poduzetničkih zona na
području Sisačko-moslavačke županije
za razdoblje 2010. - 2014. godine

7

130

Odluka o naknadi za rad članovima radnih
tijela župana/ice

7

148

Odluka o donošenju Programa zaštite
okoliša Sisačko-moslavačke županije za
četverogodišnje razdoblje

8

149

Odluka o donošenju projekta »Turistički
projekti u Sisačko-moslavačkoj županiji«

2

22

- Program zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije za četverogodišnje razdoblje

8

150

Odluka o provedbi Projekta »Turistički
projekti u Sisačko-moslavačkoj županiji
u 2010. godini

2

24

Odluka o donošenju Izvješća o stanju u
prostoru Sisačko-moslavačke županije za
razdoblje 2006. - 2010. godine

8

448

- Izvješće o stanju u prostoru Sisačkomoslavačke županije za razdoblje 2006.
- 2010. godine

8

448

Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći općinama i gradovima na
području Sisačko-moslavačke županije
za 2010. godinu

2

25

Stranica 836

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Odluka o izmjenama Odluke o upravnim
tijelima Sisačko-moslavačke županije
Odluka o donošenju Izmjena i dopuna
Prostornog plana Sisačko-moslavačke
županije

Broj StraSG nica
10

12

551

631

Odluka o izmjenama Odluke o upravnim
tijelima Sisačko-moslavačke županije

12

666

Odluka o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim
tijelima Sisačko-moslavačke županije

12

666

Odluka o provođenju postupka prodaje
udjela u trgovačkom društvu Ceste Sisak
d.o.o. Sisak

12

667

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u športu Sisačko-moslavačke
županije za 2010. godinu

15

726

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u kulturi Sisačko-moslavačke
županije za 2010. godinu
Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavčake županije za 2010. godinu
Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u školstvu Sisačko-moslavačke
županije za 2010. godinu

15

15

15

726

727

727

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u sufinanciranju predškolskog
odgoja Sisačko-moslavačke županije za
2010. godinu

15

728

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke
županije za 2010. godinu

15

729

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu
Odluka o utvrđivanju liste subjekata za
dodjelu bespovratnih novčanih potpora
u turizmu za 2010. godinu
Odluka o dodjeli bespovratne financijske
pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje
posljedica elementarnih nepogoda na
području Županije tijekom 2010. godine
Odluka o usklađenju razvitka mreže dječjih
vrtića u Sisačko-moslavačkoj županiji
Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda Sisačko-moslavačke županije

15

15

15
15

15

729

782

782
783

791

Kazalo za 2010. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Zaključci
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
županice Sisačko-moslavačke županije za
razdoblje lipanj - prosinac 2009. godine

2

22

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Sisačkomoslavačke županije

2

26

Zaključak o prihvaćanju Analize stanja
sustava zaštite i spašavanja na području
Sisačko-moslavačke županije u prethodnom razdoblju

2

26

Zaključak povodom rasprave o Slici zdravlja
na području Sisačko-moslavačke županije i
utjecaju ekoloških čimbenika na pojavnosti
pojedinih oboljenja

5

66

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja
na prijedlog Plana građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta na području
Sisačko-moslavačke županije za 2010.
godinu

5

100

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačkomoslavačke županije tijekom 2009. godine

5

103

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Županijskog savjeta za europske integracije
za 2009. godinu

5

103

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o
radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Sisačko-moslavačke županije
u 2009. godini

5

103

Zaključak o primanju na znanje Izvješća
o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije u
2009. godini

5

103

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju
sigurnosti na području Sisačko-moslavačke
županije za 2009. godinu

7

129

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći
zraka u Sisačko-moslavačkoj županiji u
2009. godini

7

145

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći
voda II reda u 2009. godini u Sisačkomoslavačkoj županiji

7

145

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći
tla u zaštićenim područjima Sisačko-moslavačke županije u 2009. godini

7

145

Kazalo za 2010. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o
radu i poslovanju zdravstvenih ustanova
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
I. - XII. 2009. godine
Zaključak o primanju na znanje Izvješća
o radu i poslovanju Domova za starije i
nemoćne osobe u Sisačko-moslavačkoj
županiji za razdoblje I. - XII. 2009. godine
Zaključak o prihvaćanju Analize stanja
sustava zaštite i spašavanja na području
Sisačko-moslavačke županije u 2009. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Županice Sisačko-moslavačke županije
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2010. godine
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
s Izvješćem o financijskom poslovanju
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke
županije u 2009. godini
Zaključak o primanju na znanje Izvješća
o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačkomoslavačke županije za 2009. godinu
Državnog ureda za reviziju - Područni
ured Karlovac

Broj StraSG nica

7

7

7

146

146

146

Broj StraSG nica

Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu

15

769

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Sisačko-moslavačke županije za 2011.
godinu

15

770

12

656

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za provedbu javnog
poziva za dodjelu bespovratnih potpora
u turizmu

2

27

Rješenje o razrješenju i izboru člana
Odbora za predstavke i pritužbe

2

27

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak

2

27

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
doktora medicine i drugih zdravstvenih
djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena
i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje grada Siska

2

28

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
doktora medicine i drugih zdravstvenih
djelatnika za utvrđivanje nastupa vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan
zdravstvenih ustanova za područje općine
Martinska Ves

2

28

Rješenje o imenovanju članova Županijskog
savjeta za europske integracije

2

30

Rješenje o imenovanju predsjednice i
članova Savjeta za zdravlje Sisačko-moslavačke županije

5

104

Rješenje o razrješenju predsjednika i imenovanju predsjednice i člana Županijskog
povjerenstva za ravnopravnost spolova

10

552

Rješenje o razrješenju i izboru člana
Odbora za izbor i imenovanja

10

553

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Savjeta za poljoprivredu i ruralni razvitak

15

792

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
doktora medicine i drugih zdravstvenih
djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan
zdravstvenih ustanova za područje općine
Topusko

15

792

Pravilnik
Pravilnik o ocjenjivanju službenika i namještenika u upravnim tijelima Sisačkomoslavačke županije
Rješenja

10

10

12

551

552

656

Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog
Financijskog plana prihoda i rashoda za
razdoblje 2011. - 2013. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke
županije

15

772

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju
prirode u Sisačko-moslavačkoj županiji za
2007. - 2008. godinu

15

791

Poslovnik
Odluka o izmjenama Poslovnika Županijske
skupštine Sisačko-moslavačke županije

Naziv akta

Stranica 837

5

101

Programi
Program javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu

15

767

Program javnih potreba u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu

15

767

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
Sisačko-moslavačke županije za 2011.
godinu

15

768

Program javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu

15

768

Program javnih potreba u sufinanciranju
predškolskog odgoja Sisačako-moslavačke
županije za 2011. godinu

15

769

Stranica 838

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
doktora medicine i drugih zdravstvenih
djelatnika za utvrđivanje nastupa, vremena
i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za područje općine Dvor
Rješenje o imenvoanju ravnateljice javne
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke
županije
Rješenje o razrješenju člana i imenovanju članice Županijskog povjerenstva za
ravnopravnost spolova

Broj StraSG nica

15

15

15

15

7

4

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Tehničke škole Sisak

1

5

793

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Ekonomske škole Sisak

1

5

793

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Industrijsko-obrtničke škole Sisak

1

5

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Obrtničke škole Sisak

1

6

Odluka o provođenju Projekta »Tradicijski
i umjetnički obrti« za 2010. godinu

1

6

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
subvencija o provođenju Projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« za 2010. godinu

1

8

Odluka o donošenju Projekta »Nove investicije u proizvodne obrte«

1

8

Odluka o provođenju Projekta »Nove
investicije u proizvodne obrte« za 2010.
godinu

1

9

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
subvencija u provođenju Projekta »Nove
investicije u proizvodne obrte« za 2010.
godinu

1

10

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja

1

13

Odluka o davanju suglasnosti na odluku o
pokretanju reprograma kreditnog zaduženja
Lječilišta »Topusko« Topusko

1

14

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

1

15

Odluka o davanju suglasnosti na odluku
o izmjenama i dopunama Statuta Doma
za starije i nemoćne osobe Sisak

1

15

Odluka o davanju suglasnosti na Popis
prioriteta pri raspodjeli decentraliziranih
sredstava za zdravstvene ustanove u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2010.
godinu

2

31

Odluka o povjeravanju izrade dokumenata
prostornog uređenja Općine Jasenovac

3

37

793

772

146

AKTI ŽUPANICE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Odluke
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Srednje škole Tina Ujevića Kutina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Tehničke škole Kutina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Srednje škole Novska
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Srednje škole Ivana Trnskog Hrvatska
Kostajnica
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Srednje škole Topusko

1

1

1

1

1

Broj StraSG nica

1

Smjernice
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Sisačkomoslavačke županije za 2010. godinu

Naziv akta
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Srednje škole Glina

Operativni plan
Operativni plan poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih
poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2011. godine

Kazalo za 2010. godinu

2

2

3

3

3

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Srednje škole Petrinja

1

4

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Srednje škole Viktorovac Sisak

1

4

Kazalo za 2010. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene
Statuta Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije
Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće
o provedbi Programa rada Zavoda za
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke
županije za 2009. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o financijsko-materijalnom
poslovanju Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije za 2009.
godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene
i dopune Financijskog plana Zavoda za
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke
županije za 2010. godinu
Odluka o raspisivanju Javnog poziva za
prijavu projekata i programa iz područja
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi za
dodjelu financijske potpore u okviru raspoloživih sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije u 2010. godini
Odluka o dopuni odluke o plaći službenika i namještenika u upravnim tijelima
Sisačko-moslavačke županije
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Osnovne škole Ivan
Goran Kovačić Gora
Odluka o utvrđivanju Prijedloga izmjena i
dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije za ponovnu javnu raspravu
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog/srednjeg školstva i učeničkih
domova u Sisačko-moslavačkoj županiji
u 2010. godini
Odluka o utvrđivanju liste obrtnika s iznosima financijskih sredstava - subvencija
prema Projektu »Tradicijski i umjetnički
obrti« u 2010. godini

Broj StraSG nica

3

3

3

3

3

3

3

4

4

4

38

38

39

39

44

44

44

50

51

53

Odluka o rasporedu sredstava pomoći
općinama i gradovima na području Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu

4

53

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Osnovne škole Jabukovac

4

54

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za odabir projekata/
programa iz područja zdravstvene zaštite
i socijalne skrbi

4

54

Naziv akta

Stranica 839
Broj StraSG nica

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene
popisa prioriteta pri raspodjeli decentraliziranih sredstava za zdravstvene ustanove
u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2010.
godinu

4

55

Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu sredstava za
decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2010. godini

4

58

Odluka o sufinanciranju Programa predškole u djelatnosti predškolskog odgoja u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2010.
godini

4

59

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja
(Osnovna škola Gvozd)

6

106

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja
(Dječji vrtić Petrinjčica)

6

106

Odluka o davanju suglasnosti na Sporazum
o načinu korištenja nekretnina na kojima je
pravo raspolaganja imao bivši Medicinski
centar »Dr. Ivo Pedišić« Sisak

6

106

Odluka o poticajima u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2010. godinu

6

107

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu poticaja u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2010. godinu

6

111

Odluka o poticajima u stočarstvu u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2010. godinu

6

112

Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu poticaja u stočarstvu u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2010. godinu

6

114

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja domova za starije i nemoćne
osobe u 2010. godini

6

115

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima
koji se griju na drva u 2010. godini

6

119

Odluka o davanju suglasnosti na odluku
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo
Pedišić« Sisak

6

121

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Osnovne škole Mladost«
Lekenik

6

121

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Osnovne škole Davorina
Trstenjaka Hrvatska Kostajnica

6

121

Stranica 840

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Odluka o dodjeli pomoći Lovačkom savezu
Sisačko-moslavačke županije za plaćanje
premija osiguranja protiv šteta od divljači
Odluka o dodjeli financijske potpore za
projekte i programe iz područja zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi u okviru raspoloživih
sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za 2010. godinu

Broj StraSG nica

6

6

122

123

Odluka o utvrđivanju nacrta konačnog
prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog
plana Sisačko-moslavačke županije

6

126

Odluka o povjeravanju izrade dokumenata prostornog uređenja Općine Donji
Kukuruzari

6

127

Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području grada Kutine i grada
Novske

7

148

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o V. izmjeni i dopuni Statuta Lječilišta
»Topusko« Topusko

9

506

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo
Pedišić« Sisak

9

506

Odluka o proglašenju elementarne nepogode

9

507

Odluka o davanju suglasnosti na 2. izmjene popisa prioriteta pri raspodjeli decentraliziranih sredstava za zdravstvene
ustanove u Sisačko-moslavačkoj županiji
za 2010. godinu

9

507

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o izmjeni i dopuni na Glavnog projekta
rekonstrukcija Blatnih kupki »ženski« bazen
u Lječilištu »Topusko« Topusko

9

508

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Tehničke škole Kutina

9

509

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Sisku, I. K. Sakcinskog 18

9

509

Odluka o preuzimanju obveza na teret
sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za razdoblje od 2010. do 2014.
godine
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o povećanju cijene gotovog obroka/ručka
u pretplati za vanjske korisnike pomoći i
njege u kući
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o sklapanju ugovora o pružanju usluge
dostave gotovih obroka u kuću korisnicima pomoći i njege u kući na području
Grada Siska

9

9

9

509

510

510

Kazalo za 2010. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o davanju suglasnosti na odluku
Školskog odbora Osnovne škole Popovača

9

510

Odluka o davanju suglasnosti na odluku
Upravnog vijeća Lječilišta »Topusko« Topusko o ovjeri zadužnice »Top-Termama«

9

512

Odluka o utvrđivanju Konačnog prijedloga Izmjena i dopuna Prostornog plana
Sisačko-moslavačke županije

10

553

Odluka o naknadi vlasnicima zemljišta
bez prava lova za zemljišta na kojim su
osnovana lovišta na području Sisačkomoslavačke županije u 2010. godini

11

559

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o ukidanju umanjenja cijene za bračne
parove smještene u Domu za starije i
nemoćne osobe Sisak

11

560

Odluka o financiranju projekata i programa
iz područja prevencije ovisnosti iz sredstava
Proračuna Sisačko-moslavačke županije
u 2010. godini

11

560

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu stipendija učenicima srednjih škola
s područja Sisačko-moslavačke županije
za školsku godinu 2010./2011.

11

562

Odluka o sufinanciranju prijevoza vlakom
za studente s prebivalištem na području
Sisačko-moslavačke županije

11

562

Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području općine Sunja

11

563

Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje smještaja i prehrane u
učeničkim domovima učenicima srednjih
škola s prebivalištem na području Sisačkomoslavčake županije za školsku godinu
2010/2011.

11

628

Odluka o utvrđivanju osnovice za obračun
plaće službenika i namještenika Sisačkomoslavačke županije

12

668

Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području općine Martinska Ves
i Lipovljani

13

669

Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog popisnog povjerenstva

13

670

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak

13

678

Odluka o davanju suglasnosti na Program
rada Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu

13

678

Kazalo za 2010. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski
plan Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu
Odluka o stavljanju izvan snage Pravilnika
o ocjenjivanju službenika i namještenika
u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke
županije

Broj StraSG nica

13

13

14

689

Odluka o davanju suglasnosti na 4. izmjeni Popisa prioriteta pri raspodjeli decentraliziranih sredstava za zdravstvene
ustanove u Sisačko-moslavačkoj županiji
za 2010. godinu

14

690

Odluka o donošenju Projekta »Poduzetnički
krediti - 2011«

16

799

projekt »Poduzetnički krediti - 2011«

16

799

Odluka o provedbi Projekta »Poduzetnički
krediti - 2011«

16

802

Odluka o utvrđivanju liste za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja
lovstva u lovištima na području Sisačkomoslavačke županije za 2010. godinu

17

825

Odluka o naknadi šteta od divljači na
poljoprivrednim kulturama u zajedničkom
lovištu broj III/138 »Žažina« u 2010. godini

17

826

Zaključak o sufinanciranju nastupa gospodarstvenika s područja Sisačko-moslavačke županije na sajmovima tijekom
2010. godine

1

11

686

Zaključak o prihvaćanju projektnog prijedloga radnog naziva »Razvoj poduzetništva
mladih u poljoprivredi i turizmu« za sredstva
kroz Program IPA, 4. komponenta - »Mladi
na tržištu rada«

1

15

687

Zaključak o sufinanciranju nastupa fizičkih i pravnih osoba s područja Sisačko-moslavačke županije na sajmovima,
manifestacijama i promocijama tijekom
2010. godine

1

16

Zaključak o prihvaćanju partnerstva na
projektnom prijedlogu radnog naziva »Web
dizajnom do posla« za sredstva kroz
program IPA, 4. komponenta - »Mladi na
tržištu rada«

2

30

3

39

4

60

678

678

13

679

Odluka o povjeravanju izrade dokumenata prostornog uređenja Grada Hrvatska
Kostajnica

13

679

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Sisku, J. J. Strossmayera 58
Odluka o izmjeni i dopuni Plana prijma u
službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke
županije za 2010. godinu
Odluka o određivanju službene osobe za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama
Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu
stipendija studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku
godinu 2010./11.
Odluka o donacijama za poticanje razvoja i unapređenja lovstva u lovištima na
području Sisačko-moslavačke županije
u 2010. godini
Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu donacija za poticanje razvoja
i unapređenje lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u
2010. godini
Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa nekretnine u Hrvatskoj Kostajnici, Trg
Nikole Šubića Zrinskog

13
13

13

13

13

14

14

14

679
680

680

681

681

688

Zaključci

Odluka o davanju suglasnosti na odluku
Upravnog vijeća neuropsihijatrijske bolnice
»Dr. Ivan Barbot« Popovača o darovanju
nekretnina Općini Popovača

14

688

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja

14

689

Zaključak o prihvaćanju suradnje na projektnom prijedlogu »Something old, something new - Youth Co-op« za sredstva
kroz Program IPA, 4. komponenta - »Mladi
na tržištu rada«

689

Zaključak o prihvaćanju partnerstva u
provedbi Projekata »Ljekovito bilje - obrazovanje proizvođača i prerađivača ljekovitog bilja«

Odluka o davanju suglasnosti na odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja
o proglašenju viška poslovnog prostora
u Ispostavi Topusko u Gvozdu

14

Broj StraSG nica

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja
o proglašenju viška poslovnog prostora
u ambulanti Jabukovac

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Osnovne škole Mate
Lovraka Petrinja

Odluka o povjeravanju izrade dokumenata
prostornog uređenja Grada Gline

Naziv akta

Stranica 841

Stranica 842

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj StraSG nica

Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri
davanja koncesije za obavljanje javne
zdravstvene službe

5

Zaključak o dodjeli pomoći Udruzi »Sokolarstvo Petrinja« za poticanje razvoja i
unapređenja lovstva u 2010. godini

6

Zaključak o dodjeli pomoći Kinološkom
društvu »Petrinja« za poticanje razvoja i
unapređenja lovstva u 2010. godini
Zaključak o prihvaćanju partnerstva na
trogodišnjem programu »Mala kuća - put
ka ljepšoj svakodnevnici djece s teškoćama
u razvoju« za sredstva prema natječaju
Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
»Razvoj i širenje mreže socijalnih usluga
koje pružaju organizacije civilnog društva«

6

9

11

574

122

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za proračun i financije Sisačkomoslavačke županije

11

577

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za prosvjetu, kulturu i šport Sisačko-moslavačke županije

11

584

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije

11

597

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam

11

602

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo
Sisačko-moslavačke županije

11

606

Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe za poslove Skupštine, župana i opće
poslove Sisačko-moslavačke županije

11

615

Pravilnik o unutarnjem redu Samostalnog
odjela za unutarnju reviziju Sisačko-moslavačke županije

11

624

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno
uređenje i graditeljstvo Sisačko-moslavačke županije

13

670

Pravilnik o kriterijima za utvrđivanje natprosječnih rezultata u radu i načinu isplate
dodatka za uspješnost u radu

16

798

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za provođenje Projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« za
2010. godinu

1

8

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje Projekta
»Nove investicije u proizvodne obrte za
2010. godinu

1

10

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Glazbene škole Fran
Lhotka Sisak

1

13

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Gvozd

1

13

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Glazbene škole u Novskoj

1

14

122

506
511

Zaključak o brisanju prava zaloga (Osnovna
škola Bačuga)

9

511

558

Zaključak o prihvaćanju partnerstva u
provedbi Projekta »PUTOVNICA REGIJE
ZA ISPLATIVO ULAGANJE«

11

558

Zaključak o dodjeli pomoći Lovno kinološkoj
udruzi »Vukojevac« za poticanje razvoja i
unapređenja lovstva u 2010. godini

11

559

Pravilnici
Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela
za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačko-moslavačke županije
Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele
financijske potpore za projekte i programe
iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi u okviru raspoloživih sredstava
Proračuna Sisačko-moslavačke županije
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o
unutarnjem redu Stručne službe za poslove Skupštine, župana i opće poslove
Sisačko-moslavačke županije

Broj StraSG nica

66

9

11

Naziv akta
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za upravljanje pristupnim fondovima
i poticajnim sredstvima Sisačko-moslavačke županije

Zaključak o brisanju prava zaloga (Osnovna
škola Šibine)

Zaključak o prihvaćanju partnerstva na
projektnom prijedlogu radnog naziva »Informiranje mladih o procesu proširenja
EU« za sredstva kroz Program IPA INFO
2009 EU Info Civilno društvo

Kazalo za 2010. godinu

Rješenja
1

3

4

6

40

50

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za zaštitu okoliša i prirode Sisačkomoslavačke županije

11

563

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije

11

568

Kazalo za 2010. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj StraSG nica

Naziv akta

Stranica 843
Broj StraSG nica

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Tehničke škole Sisak

1

14

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Tehničke škole Sisak

2

34

Odluke

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Tehničke škole Kutina

4

61

Odluka o osnivanju Ureda za mirenje pri
Gospodarsko-socijalnom vijeću Sisačkomoslavačke županije

14

694

Odluka o imenovanju tajnice Ureda za
mirenje pri Gospodarsko-socijalnom vijeću
Sisačko-moslavačke županije

14

694

Program rada Gospodarsko-socijalnog
vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji za
2010. godinu

1

16

14

698

14

694

6

127

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

1

17

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

3

45

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

17

826

4

61

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za dodjelu poticaja
u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj
županiji za 2010. godinu

6

111

AKTI GOSPODARSKO-SOCIJALNOG
VIJEĆA SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za dodjelu poticaja u
stočarstvu u Sisačko-moslavačkoj županiji
za 2010. godinu

6

115

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Sunja

6

127

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Sunja

9

507

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak

Program rada Gospodarsko-socijalnog
vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji za
2011. godinu

10

554

Pravilnik

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne
osobe Petrinja

10

554

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije

Programi

10

554

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Stručne komisije za utvrđivanje stanja
lovišta i provođenje lovnogospodarske
osnove u zajedničkom otvorenom lovištu
broj: III/138 »Žažina«

11

561

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Tehničke škole Sisak

11

561

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za dodjelu donacija
za poticanje razvoja i unapređenja lovstva
u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije

14

687

14

690

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Obrtničke škole Sisak

14

693

16

799

Odluka
Odluka, KLASA: 021-05/10-01/10, URBROJ: 2176-01-01/01-10-3 od 24. svibnja
2010. godine

AKTI ŽUPANIJSKIH VIJEĆA
NACIONALNIH MANJINA
Financijsko izvješće

Plan
Plan prijma u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Rješenja

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora I. Osnovne škole Petrinja

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

Pravilnik o mirenju u individualnim radnim
sporovima

1

12

Financijsko izvješće Vijeća albanske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke
županije za 2009. godinu

Stranica 844

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Financijsko izvješće Vijeća bošnjačke
nacionalne manjine Sisačko-moslavačke
županije za 2009. godinu
Financijsko izvješće Vijeća češke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije
za 2009. godinu

Broj StraSG nica

Naziv akta

Broj StraSG nica

Suglasnost
4

4

62

Suglasnost za povjeravanje obavljanja
poslova iz samoupravnog djelokruga Sisačko-moslavačke županije Gradu Petrinji

12

629

Rješenje o imenovanju članova Popisnog
povjerenstva Ispostave Sisak

16

803

Rješenje o imenovanju članova popisnog
povjerenstva Ispostave Petrinja

16

804

Rješenje o imenovanju članova Popisnog
povjerenstva Ispostave Novska

16

804

62
AKTI ŽUPANIJSKOG POPISNOG
POVJERENSTVA

Financijsko izvješće Vijeća romske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke
županije za 2009. godinu

4

63

Financijsko izvješće Vijeća srpske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke
županije za 2009. godinu

4

64

Financijski plan
Financijski plan Vijeća romske nacionalne
manjine Sisačko-moslavačke županije za
2011. godinu

Kazalo za 2010. godinu

16

806

Rješenja

Financijski plan Vijeća češke nacionalne
manjine Sisačko-moslavačke županije za
2011. godinu

16

807

Rješenje o imenovanju članova Popisnog
povjerenstva Ispostave Kutina

16

805

Financijski plan Vijeća albanske nacionalne
manjine Sisačko-moslavačke županije za
2011. godinu

16

808

Rješenje o imenovanju članova Popisnog
povjerenstva Ispostave Hrvatska Kostajnica

16

805

809

Rješenje o imenovanju članova Popisnog
povjerenstva Ispostave Glina

16

805

Rješenje o imenovanju članova Popisnog
povjerenstva Ispostave Dvor

16

806

16

810

Financijski plan Županijskog vijeća srpske
nacionalne manjine Sisačko-moslavačke
županije za 2010. godinu
Financijski plan Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije
za 2011. godinu

16

16

809

AKTI SINDIKATA SLUŽBENIKA
I NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM
TIJELIMA SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE

AKTI MINISTARSTVA UPRAVE
Odluke
Odluka Ministarstva uprave, KLASA: 04301/09-01/0025, URBROJ: 515-02-03/2-10-7
od 8. lipnja 2010. godine
Odluka o povjeravanju poslova izdavanja
akta vezanih za gradnju iz članka 26. stavka
2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji

9

12

512

630

Kolektivni ugovor
Kolektivni ugovor za službenike i namještenike u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije

»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - Vesna Krnjaić, dip. iur., pročelnica Stručne službe za
poslove Skupštine, župana i opće poslove - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi.
Pretplata za 2010. godinu iznosi 123,00 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,
fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

