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Naziv akta

Broj StraSG nica

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Proračuni
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za 2011.
godinu

5

Naziv akta

Stranica 557
Broj StraSG nica

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o upravnim tijelima Sisačko-moslavačke
županije

2

20

Odluka o dopuni Programa javnih potreba
u školstvu Sisačko-moslavačke županije
za 2012. godinu

5

158

Odluka o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu

5

158

62

Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu

5

116

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Sisačko-moslavačke županije
za 2012. godinu

5

157

Odluka o dopuni Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke
županije za 2012. godinu

5

159

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Sisačko-moslavačke županije
za 2012. godinu

7

204

Odluka o izgradnji nove Osnovne škole sa
športskom dvoranom u Popovači

5

159

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke
o izgradnji građevine Zavoda za hitnu
medicinu Sisačko-moslavačke županije

5

159

Odluka o kupnji nekretnine - poslovne
zgrade za potrebe Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije

5

159

Odluka o davanju suglasnosti Domu za
starije i nemoćne osobe Petrinja za kreditno zaduženje

5

160

Odluka o kriterijima za raspodjelu sredstava pomoći općinama i gradovima na
području Sisačko-moslavačke županije
za 2012. godinu

5

160

Odluka o donošenju Plana razvoja poduzetničkih zona na području Sisačkomoslavačke županije za razdoblje 2012.
- 2014. godine

5

161

- Plan razvoja poduzetničkih zona na
području Sisačko-moslavačke županije
za razdoblje 2012. - 2014. godine

5

161

Odluka o promjeni naziva Obrtničke škole
Sisak

5

175

Odluka o raspoređivanju sredstava za
redovito financiranje političkih stranaka i
nezavisnih vijećnika u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za
2012. godinu

5

176

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika

5

178

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
siječanj - lipanj 2012. godine

11

272

Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu

15

338

Odluka o dopuni Odluke o izvršavanju
Proračuna Sisačko-moslavačke županije
za 2012. godinu
Proračun Sisačko-moslavačke županije
za 2013. godinu i Projekcije za 2014. i
2015. godinu
Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačkomoslavačke županije za 2013. godinu

15

15
15

432

435
474

Odluke
Odluka o izboru najpovoljnije ponude za
davanje u zakup zajedničkog otvorenog
lovišta broj III/138 »Žažina«

2

14

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije

2

15

Odluka o izgradnji građevine Zavoda
za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke
županije

2

15

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina o
uređenju prostora za rodilište

2

16

Odluka o stavljanju izvan snage Odluke
o načinu provedbe javnog natječaja i
uvjetima za članove nadzornih, odnosno
upravnih odbora trgovačkih društava u
kojima Sisačko-moslavačka županija ima
dionice ili udjele u vlasništvu

2

16

Stranica 558
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Naziv akta
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu Ludwigu
Baueru za životno djelo
Odluka kojom se posmrtno akademskom
slikaru Ivanu Milatu dodjeljuje Povelja
zahvalnosti Sisačko-moslavačke županije
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi Marici Pernar
iz Siska za doprinos ugledu i promidžbi
Sisačko-moslavačke županije
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije gospođi Ljubici Ivšić
iz Siska za doprinos ugledu i promidžbi
Sisačko-moslavačke županije
Odluka o dodjeli nagrade Sisačko-moslavačke županije gospodinu dr. Vladimiru
Mičetiću iz Kutine za iznimna postignuća
u proteklom jednogodišnjem razdoblju
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Humanitarnom društvu
»Sveti Kvirin« iz Siska za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o pokretanju postupka reprograma kredita
Lječilišta »Topusko«
Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju
sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i nezavisnih vijećnika u
Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke
županije za 2012. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo
Pedišić« Sisak o dislociranju internističkih
kreveta
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju
Zavoda za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije
Odluka o donacijama za poticanje i unapređenje lovstva u lovištima na području
Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini

Broj StraSG nica

7

7

7

7

7

7

8

8

11

204

204

205

205

205

205

215

215

341
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Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o raspoređivanju sredstava za
redovito financiranje političkih stranaka
koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za
2013. godinu

15

518

Odluka o davanju suglasnosti Lječilištu
»Topusko« za odgodu otplate glavnice i
produljenja roka otplate kredita

15

519

Odluka o utvrđivanju liste za dodjelu donacija za poticanje razvoja i unapređenja
lovstva u lovištima na području Sisačkomoslavačke županije u 2012. godini

15

519

Odluka o dodjeli bespovratne financijske
pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje
posljedica elementarnih nepogoda na
području Županije tijekom 2012. godine

15

521

Odluka o preuzimanju osnivačkih prava
nad Domom za psihički bolesne odrasle
osobe Petrinja

15

522

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina o
usklađivanju djelatnosti Doma zdravlja
Kutina

15

523

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Lječilišta »Topusko« o
usklađivanju djelatnosti Lječilišta »Topusko«

15

523

Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta
za socijalnu skrb u Sisačko-moslavačkoj
županiji

15

524

Odluka o utvrđivanju prijedloga za opoziv
i izbor člana Nadzornog odbora Razvojne
agencije Simora d.o.o.

15

525

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju
sigurnosti na području Sisačko-moslavačke
županije za 2011. godinu

2

14

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
županice Sisačko-moslavačke županije
za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca
2011. godine

2

14

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja
na Prijedlog Plana građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta na području
Sisačko-moslavačke županije za 2012.
godinu

2

18

Zaključci
11

11

341

342

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
za dodjelu donacija za poticanje razvoja
i unapređenja lovstva u lovištima na području Sisačko-moslavačke županije u
2012. godini

11

344

Odluka o utvrđivanju prijedloga za opoziv
i izbor člana Nadzornog odbora Razvojne
agencije Simora d.o.o.

11

346

Kazalo za 2012. godinu
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Naziv akta
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Zaklade »Viktorija« za djecu oboljelu od
zloćudnih i drugih teških bolesti s područja Sisačko-moslavačke županije za
2011. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Županijskog savjeta za europske integracije
za 2011. godinu
Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće o izvršenju Financijskog plana
prihoda i primitaka, rashoda i izdataka za
2011. godinu Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije
Zaključak o prihvaćanju Akcijskog plana
za provedbu mjera Nacionalne politike
za ravnopravnost spolova za razdoblje
od 2011. do 2015. godine
- Akcijski plan za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova
za razdoblje od 2011. do 2015. godine
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
s Izvješćem o financijskom poslovanju
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke
županije u 2011. godini
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke
županije za 2011. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Sisačkomoslavačke županije u 2011. godini
Zaključak o prihvaćanju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša od opasnosti, nastanka
i posljedica katastrofa i velikih nesreća
Sisačko-moslavačke županije
Zaključak o primanju na znanje Izvješća
o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije u
2011. godini
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o
radu Povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga Sisačko-moslavačke županije
u 2011. godini

Broj StraSG nica

2

2

2

5

5

5

7

7

7

7

8

8

18

18

19

116

177

177

206

206

206

206

215

215

Naziv akta

Stranica 559
Broj StraSG nica

Zaključak o davanju suglasnosti na Izvješće
o izvršenju Financijskog plana prihoda
i primitaka, rashoda i izdataka za I.-VI.
2012. godine Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije

11

338

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
županice Sisačko-moslavačke županije
za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja
2012. godine

11

339

Zaključak o davanju mišljenja na prijedlog
Mreže javne zdravstvene službe

11

339

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o
radu i poslovanju zdravstvenih ustanova
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
I.-XII. 2011. godine

11

340

Zaključak o primanju na znanje Izvješća
o radu i poslovanju Doma za starije i
nemoćne osobe Sisak za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

11

341

Zaključak o primanju na znanje Izvješća
o radu i poslovanju Doma za starije i
nemoćne osobe Petrinja za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2011. godine

11

341

Zaključak o primanju na znanje Izvješća
o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačkomoslavačke županije za 2011. godinu
Državnog ureda za reviziju - Područni
ured Sisak

11

342

Zaključak kojim se preporučuje Općini
Popovača da pokrene postupak za promjenu statusa Općine Popovača u Grad
Popovača

11

344

Zaključak povodom imenovanja načelnika
Policijske uprave Sisačko-moslavačke

11

345

Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana prihoda i rashoda
za razdoblje 2013.-2015. godine Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke
županije

15

480

Zaključak o davanju prijedloga za izmjenu
Mreže hitne medicine

15

524

15

432

Programi
Odluka o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu

Stranica 560
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Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o dopuni Programa javnih potreba u
sufinanciranju predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu

15

433

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke
županije za 2012. godinu

15

434

Odluka o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačkomoslavačke županije za 2012. godini
Program javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu
Program javnih potreba u kulturi Sisačkomoslavačke županije za 2013. godinu

15

15

15

435

475

476

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
Sisačko-moslavačke županije za 2013.
godinu

15

476

Program javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu

15

477

Program javnih potreba u sufinanciranju
predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke
županije za 2013. godinu
Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Sisačko-moslavačke županije za 2013.
godinu
Program energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije u Sisačkomoslavačkoj županiji za 2013. godinu

15

15

15

15

478

478

479

489

Kazalo za 2012. godinu

Naziv akta
Rješenje o razrješenju i imenovanju predstavnika Upravnog vijeća Javne ustanove
za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije

5

180

Rješenje o razrješenju i izboru predsjednika
i člana Odbora za društvene djelatnosti

5

180

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša

5

181

Rješenje o razrješenju i izboru člana Odbora za Statut, Poslovnik i propise

5

181

Rješenje o imenovanju članice Županijskog
povjerenstva za ravnopravnost spolova

8

216

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata

8

216

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za dodjelu donacija
i poticanje razvoja i unapređenja lovstva u
lovištima na području Sisačko-moslavačke
županije u 2012. godini

11

344

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Županijskog savjeta za europske
integracije

11

345

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

11

345

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
Županijskog suda u Sisku

15

525

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
za mladež Županijskog suda u Sisku

15

526

15

480

2

16

2

17

Rješenja

Operativni plan

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

Operativni plan poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih
poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2013. godine

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Županijskog povjerenstva za
ravnopravnost spolova
Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Savjeta za europske
integracije
Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog odbora Zaklade »Viktorija« za djecu oboljelu od zloćudnih i
drugih teških bolesti s područja Sisačkomoslavačke županije

2

2

5

19

19

179

Broj StraSG nica

Analiza
Zaključak o prihvaćanju Analize stanja
sustava zaštite i spašavanja na području
Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini
Smjernice

5

179

Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
zaštite i spašavanja na području Sisačkomoslavačke županije za 2012. godinu
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Naziv akta

Broj StraSG nica

Plan
Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja
u nefinancijskoj imovini u osnovnim i
srednjim školama Sisačko-moslavačke
županije za 2012. godinu
Plan zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije - Prijedlog Zaključka
o prihvaćanju plana zaštite i spašavanja
Sisačko-moslavačke županije

7

15

207

523

AKTI ŽUPANICE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Odluke
Odluka o davanju suglasnosti na Popis
prioriteta pri raspodjeli decentraliziranih
sredstava za zdravstvene ustanove u
Sisačko-moslavačkoj županiji za I. kvartal
2012. godine

1

3

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o 6. izmjenama i dopunama Statuta Lječilišta »Topusko«

1

4

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji
u prvom tromjesečju 2012 godine
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačkomoslavačkoj županiji u prvom tromjesečju
2012. godine
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Industrijsko-obrtničke
škole Sisak

1

1

1

4

7

10

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja

1

11

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Srednje škole Topusko

2

21

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Tehničke škole Kutina
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sisak o izmjenama i dopunama
Statuta
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Obrtničke škole Sisak

2

2

2

22

23

23

Naziv akta

Stranica 561
Broj StraSG nica

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih
rashoda Zavoda za socijalnu skrb u Sisačko-moslavačkoj županiji i pomoći za
podmirenje troškova stanovanja korisnicima
koji se griju na drva u prvom tromjesečju
2012. godine

3

26

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja domova za starije i nemoćne
osobe u prvom tromjesečju 2012. godine

3

28

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena Statuta Osnovne
škole »Vladimir Nazor« Topusko

3

31

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Srednje škole Topusko

3

31

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

3

32

Odluka o potvrdi imenovanja zamjenika
zapovjednika vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke
županije

3

33

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnina u Hrvatskoj Dubici

3

34

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Sunji

3

34

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Kutini, Tomislavov Trg

3

35

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Krivaju Sunjskom

3

36

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja

4

55

Odluka o dodjeli financijske potpore za programe udruga proisteklih iz Domovinskog
i 2. svjetskog rata u okviru raspoloživih
sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za 2012. godinu

4

57

Odluka o donošenju Projekta »Poduzetnički
krediti - 2012«

6

184

- Projekt »Poduzetnički krediti - 2012«

6

184

Odluka o provedbi Projekta »Poduzetnički
krediti - 2012«

6

187

Odluka o objavi Javnog natječaja za dodjelu
poduzetničkih kredita temeljem Projekta
»Poduzetnički krediti - 2012«

6

188

Stranica 562

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o donošenju Projekta »Nove investicije u proizvodne obrte« za 2012. godinu

6

189

- Projekt »Nove investicije u proizvodne
obrte za 2012. godinu

6

189

Odluka o provedbi Projekta »Nove investicije u proizvodne obrte« za 2012. godinu
Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
subvencija u provedbi Projekta »Nove
investicije u proizvodne obrte« za 2012.
godinu

6

6

190

192

Odluka o donošenju Projekta »Tradicijski
i umjetnički obrti« za 2012. godinu

6

192

Odluka o provedbi Projekta »Tradicijski i
umjetnički obrti« za 2012. godinu

6

195

Odluka o objavi javnog poziva za dodjelu
subvencija u provedbi Projekta »Tradicijski
i umjetnički obrti« za 2012. godinu

6

196

Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području grada Petrinje, grada
Kutine, općine Velika Ludina, općine Popovača i općine Lekenik

6

196

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena Statuta Osnovne
škole Jabukovac

6

197

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Glazbene škole u Novskoj

6

197

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja
Odluka o proglašenju elementarne nepogode na području grada Novske i općine
Martinska Ves
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak
(davanje poslovnog prostora na korištenje
Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije)
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak (prijenos vozila u vlasništvo Zavoda za hitnu
medicinu Sisačko-moslavačke županije)

6

6

6

6

6

197

199

199

199

200

Kazalo za 2012. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja
(davanje poslovnog prostora na korištenje
Zavodu za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije)

6

200

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja
(prijenos vozila u vlasništvo Zavoda za hitnu
medicinu Sisačko-moslavačke županije)

6

200

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Glazbene škole Frana Lhotke, Sisak

7

209

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena Statuta Osnovne
škole Josipa Kozarca Lipovljani

7

209

Odluka o financiranju projekata i programa
iz područja prevencije ovisnosti iz sredstava
Proračuna Sisačko-moslavačke županije
u 2012. godini

7

209

Odluka o davanju suglasnosti javnoj ustanovi za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima Sisačko-moslavačke županije
za preuzimanje obveza na teret sredstava
Proračuna Sisačko-moslavačke županije
za razdoblje od 2012. do 2016. godine

8

217

Odluka o rasporedu sredstava pomoći
općinama i gradovima na području Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu

8

217

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog izmjena Statuta Obrtničke
škole Sisak

8

218

Odluka o davanju suglasnosti na Popis
prioriteta pri raspodjeli decentraliziranih
sredstava za zdravstvene ustanove u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2012.
godinu

8

218

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Osnovne škole Dvor

8

222

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu
Sisačko-moslavačke županije o dopuni
Statuta

8

222

Odluka o određivanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja i pravnih osoba od
interesa za zaštitu i spašavanje Sisačkomoslavačke županije

8

223

Odluka o osnivanju postrojbi civilne zaštite
specijalističke namjene Sisačko-moslavačke županije

8

224

Kazalo za 2012. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Odluka o osnivanju i imenovanju Radne
grupe za provođenje NAPNAV-a i Plana
navodnjavanja za područje Sisačko-moslavačke županije
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina
Odluka o proglašenju elementarne nepogode 06 - tuča za područje Općine Sunja
Odluka o izmjeni Odluke o preuzimanju
obveza na teret sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
od 2010. - 2014. godine
Odluka o dopuni Zaključka o sufinanciranju nastupa fizičkih i pravnih osoba s
područja Sisačko-moslavačke županije na
sajmovima, manifestacijama i promocijama
tijekom 2012. godine
Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Kutini, Radićeva ulica
Odluka o dodjeli financijske potpore za
projekte iz područja zdravstvene zaštite
u okviru raspoloživih sredstava Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za 2012.
godinu
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Odluku Školskog odbora Glazbene
škole Frana Lhotke Sisak
Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačkomoslavačkoj županiji u 2012. godini

Broj StraSG nica

8

8

8

9

9

9

9

9

9

225

226

232

232

232

233

235

235

9

238

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja domova za starije i nemoćne
osobe u 2012. godini

9

241

Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog
povjerenstva za utvrđivanje ispunjenosti
uvjeta prostora, opreme, stručnih i drugih
radnika pružatelja usluga socijalne skrbi
pri obavljanju socijalnih usluga

9

9

Broj StraSG nica

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu poticaja u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2012. godinu

9

247

Odluka o poticajima u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2012. godinu

9

248

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja

9

254

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina

9

254

Odluka o visini naknade predsjedniku
i članovima Stručnog povjerenstva za
utvrđivanje ispunjenosti uvjeta prostora,
opreme, stručnih i drugih radnika pružatelja usluga socijalne skrbi pri obavljanju
socijalnih usluga

9

255

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Opće Bolnice »Dr. Ivo
Pedišić« Sisak o II. izmjeni i dopuni Statuta

9

256

Odluka o dodjeli financijske potpore za
projekte/programe iz područja socijalne
skrbi u okviru raspoloživih sredstava
Proračuna Sisačko-moslavačke županije
za 2012. godinu

10

259

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

10

262

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu stipendija učenicima srednjih škola
s područja Sisačko-moslavačke županije
za školsku godinu 2012./2013.

10

263

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu
stipendija studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku
godinu 2012./2013.

10

263

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb u Sisačko-moslavačkoj županiji i pomoći za
stanovanje korisnicima koji se griju na
drva u 2012. godini

10

264

Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje smještaja i prehrane u
učeničkim domovima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke
županije za školsku godinu 2012./2013.

10

266

Odluka o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša za područje Općine Lekenik

10

267

226

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2012. godini

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Odluku Školskog odbora Glazbene
škole u Novskoj

Naziv akta

Stranica 563

246

246

Stranica 564

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Odluka o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša za područje Grada Petrinje, Grada Siska, Općine Velika Ludina i
Općine Lipovljani
Odluka o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša za područje Grada
Novske, Općine Donji Kukuruzari i Općine
Martinska Ves
Odluka o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša za područje Grada Kutine,
Općine Jasenovac, Općine Popovača i
Općine Majur
Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće
o radu i financijskom poslovanju javne
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke
županije za 2011. godinu
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena Statuta Srednje
škole Petrinja

Broj StraSG nica

10

10

10

12

12

267

267

268

347

348

Odluka o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša za područje Općine Dvor
i Općine Gvozd

12

348

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Gradskih ljekarni Sisak

12

348

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Sisku
Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije za 2013.
godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na II. izmjene
i dopune Financijskog plana Zavoda za
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke
županije za 2012. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske bolnice
»Dr. Ivan Barbot« - Popovača o davanju u
zakup poslovnog prostora i opreme

12

12

12

12

349

351

351

351

Kazalo za 2012. godinu

Naziv akta
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne
osobe Petrinja o izmjenama i dopunama
Statuta

13

358

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena Statuta Osnovne
škole Mate Lovraka Petrinja

13

358

Odluka o povjeravanju poslova izrade dokumenata prostornog uređenja i praćenja
stanja u prostoru za Općinu Sunja

13

359

Odluka o davanju suglasnosti na II. izmjene
i dopune Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Zavoda za prostorno
uređenje Sisačko-moslavačke županije

13

359

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije

13

359

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena Statuta Ekonomske
škole Sisak

13

360

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Tehničke škole Kutina

13

360

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Srednje škole Ivana Trnskoga Hrvatska
Kostajnica

13

360

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Gvozd, Gvozd

13

361

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Braća Radić, Martinska Ves

13

361

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Srednje škole Viktorovac Sisak

13

361

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo
Sisačko-moslavačke županije

13

362

13

362

13

362

Odluka o naknadi vlasnicima zemljišta
bez prava lova za zemljišta na kojim su
osnovana lovišta na području Sisačkomoslavačke županije u 2012. godini

12

352

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Sisku

12

353

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta I.
Osnovne škole Petrinja

357

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Srednje škole Tina Ujevića Kutina

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena Statuta Učeničkog
doma Kutina

13

Broj StraSG nica

Kazalo za 2012. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Glazbene škole Frana
Lhotke, Sisak
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Tehničke škole Sisak
Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Međuriću
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Davorina Trstenjaka, Hrvatska Kostajnica
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Katarina Zrinska, Mečenčani
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Industrijsko-obrtničke škole Sisak
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Strukovne škole Sisak
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Srednje škole Topusko, Topusko
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Srednje škole Glina, Glina
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Dragutina Tadijanovića,
Petrinja

Broj StraSG nica

13

13

13

13

13

13

13

13

13

13

Naziv akta

Stranica 565
Broj StraSG nica

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Dvor

13

371

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Sunja, Sunja

13

372

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Ludina, Ludina

13

373

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Srednje škole Novska, Novska

13

373

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Jasenovac, Jasenovac

13

373

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Popovača, Popovača

13

373

Odluka o donošenju Projekta »Donacije
udrugama za zaštitu potrošača« za 2012.
godinu

13

374

369

Odluka o provođenju Projekta »Donacije
udrugama za zaštitu potrošača« za 2012.
godinu

13

374

369

Odluka o objavi Natječaja Projekta »Donacije udrugama za zaštitu potrošača«
za 2012. godinu

13

375

369

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Sisak o izmjenama i dopunama
Statuta

14

379

14

380

363

363

363

364

364

364

364

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Ivan Goran Kovačić, Gora

13

370

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na
Prijedlog Statuta Osnovne škole Vladimir
Nazor, Topusko

13

370

Odluka o raspisivanju javnog poziva za
dodjelu financijskih potpora za sufinanciranje projekata udruga i drugih pravnih
osoba iz područja zdravstvene zaštite i
prevencije ovisnosti u okviru raspoloživih
sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke
županije u 2013. godini

370

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Osnovne škole Ivan
Goran Kovačić iz Gora

14

380

371

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statuta Osnovne škole Mladost, Lekenik

14

381

371

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Osnovne škole Novska, Novska

14

381

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na prijedlog Statuta Osnovne škole Jabukovac, Jabukovac
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena Statuta Osnovne
škole Ivo Kozarčanin, Hrvatska Dubica
Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog izmjena i dopuna Statuta
Osnovne škole Josipa Kozarca Lipovljani

13

13

13

Stranica 566

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Gimnazije Sisak,
Sisak

14

381

Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Rajić, Rajić

14

381

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu
Sisačko-moslavačke županije o izmjeni
Statuta
Odluka o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog Statuta Osnovne škole
Glina, Glina

14

14

382

382

Odluka o ustrojavanju Kataloga informacija
Sisačko-moslavačke županije

14

382

Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za odabir projekata iz
područja zdravstvene zaštite

14

385

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog Statuta Glazbene škole u
Novskoj

14

385

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske bolnice
»Dr. Ivan Barbot« - Popovača o izmjenama
i dopunama Statuta

14

386

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak

14

386

Odluka o utvrđivanju lista za isplatu poticaja u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj
županiji za 2012. godinu
Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2012.
godini

Kazalo za 2012. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o objavi Javnog poziva za prijavu
projekata/programa iz područja socijalne skrbi i programa udruga proisteklih
iz Domovinskog i 2. svjetskog rata za
dodjelu financijske potpore iz sredstava
Proračuna Sisačko-moslavačke županije
u 2013. godini

16

539

Odluka o povjeravanju poslova izrade
dokumenata praćenja stanja u prostoru
za Općinu Popovača

16

540

Odluka o povjeravanju poslova izrade dokumenata prostornog uređenja i praćenja
stanja u prostoru za Općinu Majur

16

540

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Sunji

16

541

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo
Pedišić« - Sisak o stavljanju izvan snage
Odluke o II. izmjeni i dopuni Statuta Opće
bolnice »Dr. Ivo Pedišić« - Sisak

16

541

Odluka o dodjeli pomoći Lovačkom savezu
Sisačko-moslavačke županije za plaćanje
premija osiguranja protiv šteta od divljači
u 2012. godini

17

551

Zaključak o sufinanciranju nastupa gospodarstvenika s područja Sisačko-moslavačke županije na sajmovima tijekom
2012. godine

1

9

Zaključak o prihvaćanju partnerstva u projektu »SOELA - Solarni električni automobil«
/ »SOELA - Solar Electrical Automobile« za
sredstva programa IPA IV. - Razvoj ljudskih
potencijala, Europeaid131231/M/ACT/HR

1

10

Zaključak o brisanju prava zaloga

1

11

Zaključak o sufinanciranju nastupa fizičkih i pravnih osoba s područja Sisačko-moslavačke županije na sajmovima,
manifestacijama i promocijama tijekom
2012. godine

2

21

Zaključak o prihvaćanju partnerstva u
projektu »Integracija školskog obrazovanja i razvoja poljoprivrede - AGRI+«
/ »The integration of school education
and agriculture development - AGRI+« za
sredstva Programa IPA IV. - Razvoj ljudskih
potencijala, Europeaid131231/M/ACT/HR

2

22

Zaključci

16

16

532

532

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog
doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u
2012. godini

16

534

Odluka o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za odabir projekata/programa iz područja socijalne skrbi i programa
udruga proisteklih iz Domovinskog i 2.
svjetskog rata

16

538

Kazalo za 2012. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Zaključak o prihvaćanju partnerstva u
projektu »Zajednički interes« / »Common
interest« za sredstva EU programa »Europa za građane« (Akcija 1., Mjera 1.2.)
Zaključak o prihvaćanju partnerstva u
projektu Dnevni centar za osobe s invaliditetom i njihove obitelji«/»Day social
services for disabled persons and their
families (DayS.S.forDi.P.)« za sredstva
IPA Programa razvoja ljudskih potencijala,
EuropeAid/131524/M/ACT/IPA
Zaključak o prihvaćanju partnerstva u projektu »SAFE LIFE - posebnim uslugama
do sigurnog i neovisnog života«/»SAFE
LIFE - With specialized services to the
safe and independent life« za sredstva
IPA Programa razvoja ljudskih potencijala,
EuropeAid/131524/M/ACT/IPA

Broj StraSG nica

3

3

3

34

35

36

Naziv akta

Stranica 567
Broj StraSG nica

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o praćenju
kvalitete zraka na području Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu

10

262

Zaključak o dodjeli donacije za nabavku
deficitarne sitne vrste divljači

10

268

Zaključak o prihvaćanju partnerstva u
projektu »P4P - Partnerstvom do napretka« / »P4P - Partnership for progress« za
sredstva programa IPA IV. - Razvoj ljudskih
potencijala, EuropeAid/132434/M/ACT/HR

11

346

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i
nemoćne osobe Petrinja

12

349

Zaključak o prihvaćanju partnerstva na
projektnom prijedlogu radnog naziva »Od
jednakih prava ka jednakim mogućnostima«
(From equal rights to equal opportunities)
za sredstva kroz EU Program IPA BGUE 04
06 - Razvoj ljudskih potencijala, Integracija
skupina u nepovoljnom položaju u redoviti
obrazovni sustav, EuropeAid/131319/M/
ACT/IPA

12

352

4

45

Zaključak o prihvaćanju suradništva u
projektu »Izgradnja kapaciteta nevladinih udruga Roma u Sisačko-moslavačkoj
županiji«/»Building Capacity of the Roma
Civil Society Organisations in the SisakMoslavina County« za sredstva Europskog
instrumenta za demokraciju i ljudska prava,
EIDHR - Country Based Support Scheme
(CBSS) 2011, Ref. EuropeAid/132324/L/
ACT/HR

3

36

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

Zaključak o prihvaćanju partnerstva u
projektu »Mreža energetskih točaka«/
»Energy Point Network (EPN)/Epoint

4

56

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

4

49

Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele
financijske potpore za projekte iz područja
zdravstvene zaštite i prevencije ovisnosti

13

365

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

15

527

Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele
financijske potpore za projekte/programe
iz područja socijalne skrbi i programe
udruga proisteklih iz Domovinskog i 2.
svjetskog rata

16

535

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

17

552

Pravilnik o uvjetima i postupku ostvarivanja
prava na jednokratnu novčanu pomoć iz
područja socijalne skrbi

17

553

Zaključak o prihvaćanju partnerstva na
projektu »Potrebitima najpotrebnije« za
sredstva programa IPA IV. - Razvoj ljudskih potrencijala, natječaj »Poboljšanje
pristupa tržištu rada ugroženih skupina«,
EuropeAid/131893/M/ACT/HR
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći
voda II. reda u 2011. godini na području
Sisačko-moslavačke županije
Zaključak o prihvaćanju suradništva u
projektu »Škola ti nudi - poduzetnik budi« /
»Young Entrepreneurs in elementary schools - YEES!« za bespovratna sredstva
Europske unije kroz program »Daljnji
razvoj i provedba Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira« u sklopu IV. komponente IPA
programa - »Razvoj ljudskih potencijala«,
Ref. Europeaid/131254/M/ACT/HR
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći
tla u zaštićenim područjima Sisačko-moslavačke županije u 2011. godini

Pravilnici

8

9

9

9

221

247

255

255

Stranica 568

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj StraSG nica

Program
Odluka o davanju suglasnosti na Program
rada Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu

12

350

Rješenja
Rješenje o imenovanju člana Povjerenstva
za kvalitetu Industrijsko-obrtničke škole
Sisak iz reda dionika na prijedlog osnivača

1

11

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

1

12

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Doma
zdravlja Sisak

3

32

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti
pročelnika Upravnog odjela za socijalnu
skrb Sisačko-moslavačke županije

3

33

Rješenje o imenovanju članova Školskog
odbora Osnovne škole Vladimir Nazor
Topusko

3

33

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Opće bolnice
»Dr. Ivo Pedišić« Sisak

4

56

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

4

56

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja za kreditiranje
poduzetnika po Projektu »Poduzetnički
krediti - 2012«
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Projekta
»Nove investicije u proizvodne obrte« za
2012. godinu

6

6

188

192

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za provedbu Javnog
poziva za dodjelu subvencija po Projektu
»Tradicijski i umjetnički obrti« za 2012.
godinu

6

196

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Srednje škole Glina

6

201

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora osnovne škole Sunja

8

221

Kazalo za 2012. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Rješenje o razrješenju i imenovanju članice
Stručnog povjerenstva za koncesije za
obavljanje javne zdravstvene službe na
primarnoj razini zdravstvene djelatnosti

8

229

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

9

245

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za dodjelu poticaja
u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj
županiji za 2012. godinu

9

253

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Sunja

13

358

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje Projekta
»Donacije udrugama za zaštitu potrošača«
za 2012. godinu

13

375

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
školskog odbora Glazbene škole Frana
Lhotke, Sisak

17

554

Plan prijma u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu

1

1

Plan prijma na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
upravna tijela Sisačko-moslavačke županije
za 2012. godinu

4

54

Plan operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku za
područje Sisačko-moslavačke županije
u 2012. godini

6

198

Odluka o izmjenama i dopunama Plana
prijma u službu u upravna tijela Sisačkomoslavačke županije za 2012. godini

6

201

Odluka o izmjenama Plana prijma u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke
županije za 2012. godinu

12

349

Odluka o izmjeni Plana prijma na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa u upravna tijela Sisačkomoslavačke županije za 2012. godinu

13

365

Odluka o izmjeni Plana prijma u službu u
upravna tijela Sisačko-moslavačke županije
za 2012. godinu

13

372

Plan

Kazalo za 2012. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Odluka o dopuni Plana prijma na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa u upravna tijela Sisačkomoslavačke županije za 2012. godinu

Broj StraSG nica

Naziv akta

Stranica 569
Broj StraSG nica

AKTI ŽUPANIJSKIH VIJEĆA
NACIONALNIH MANJINA
16

539

Financijsko izvješće
Financijsko izvješće Vijeća albanske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke
županije za 2011. godinu

3

39

Financijsko izvješće Vijeća bošnjačke
nacionalne manjine Sisačko-moslavačke
županije za 2011. godinu

3

40

Rješenja

Financijsko izvješće Vijeća češke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije
za 2011. godinu

3

41

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

12

Financijsko izvješće Vijeća romske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke
županije za 2011. godinu

3

41

545

Financijsko izvješće Vijeća srpske nacionalne manjine Sisačko-moslavačke
županije za 2011. godinu

3

42

Financijski plan Vijeća romske nacionalne
manjine Sisačko-moslavačke županije za
2013. godinu

16

541

Financijski plan Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke županije
za 2013. godinu

16

542

Financijski plan Vijeća albanske nacionalne
manjine Sisačko-moslavačke županije za
2013. godinu

16

543

Financijski plan Vijeća srpske nacionalne
manjine Sisačko-moslavačke županije za
2013. godinu

16

544

Financijski plan Vijeća češke nacionalne
manjine Sisačko-moslavačke županije za
2013. godinu

16

545

6

202

Provedbeni plan
Provedbeni plan unapređenja zaštite od
požara za područje Sisačko-moslavačke
županije za 2012. godinu

8

227

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

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

1

16

Financijski plan

AKTI ZAVODA ZA PROSTORNO
UREĐENJE SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE
Odluke
Odluka o davanju suglasnosti na Godišnje izvješće o financijsko-materijalnom
poslovanju Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije za 2011.
godinu
Odluka o davanju suglasnosti na usvajanje
Izvješća o provedbi Programa rada Zavoda
za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke
županije za 2011. godinu
Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene
i dopune Financijskog plana Zavoda za
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke
županije za 2012. godinu

3

3

3

37

37

38

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I
GRADITELJSTVO SISAČKOMOSLAVAČKE ŽUPANIJE

AKTI GOSPODARSKO-SOCIJALNOG
VIJEĆA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ
ŽUPANIJI
Program

Rješenje

Program rada Gospodarsko-socijalnog
vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji za
2012. godinu

Rješenje o obustavi postupka za izdavanje
Rješenja o uvjetima gradnje za stambenu
građevinu u Podgorju 75, Gvozd

3

38

Stranica 570

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj StraSG nica

AKTI MINISTARSTVA ZDRAVLJA

Naziv akta

8

213

Suglasnost Ministarstva financija: KLASA:
403-01/12-01/3, URBROJ: 513-05-01/12-3
od 28. svibnja 2012. godine

8

213

Odluka o davanju suglasnosti Sisačko-moslavačkoj županiji za zaduženje kod Privredne banke Zagreb d.d.,
Zagreb

13

356

Odluka o kreditnom zaduženju Sisačkomoslavačke županije

13

357

Rješenje

AKTI VLADE REPUBLIKE HRVATSKE

Rješenje Ministarstva zdravlja, KLASA:
UP/I-510-03/11-01/49, URBROJ: 534-072-2/4-12-11 od 17. svibnja 2012. godine

Odluke
8

212

AKTI MINISTARSTVA FINANCIJA
Odluka
Odluka o davanju suglasnosti i jamstva
Županijskoj upravi za ceste Sisačko-moslavačke županije za dugoročno zaduživanje

Broj StraSG nica

Suglasnost

Odluka
Odluka o proširenju djelatnosti Zavoda
za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke
županije

Kazalo za 2012. godinu

8

214

»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 2012. godinu iznosi 100,00 kuna + PDV 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.

