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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
ODLUKU

79.
Na temelju članka 54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(»Narodne novine«, broj 121/03), članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 8. sjednici održanoj 7. listopada 2005.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o nedavanju suglasnosti »Lječilištu Topusko«
Topusko

o davanju prethodne suglasnosti na statute
osnovnih škola kojih je osnivač Sisačko-moslavačka
županija
I.
Daje se prethodna suglasnost na statute osnovnih
škola kojima je osnivač Sisačko-moslavačka županija
kako slijedi:
1. Osnovnoj školi »Braća Radić«, Martinska Ves
2. Osnovnoj školi »Davorina Trstenjaka«, Hrvatska
Kostajnica
3. Osnovnoj školi »Dragutina Tadijanovića«, Petri-

nja

4. Osnovnoj školi Dvor, Dvor
I.
Ne daje se suglasnost »Lječilištu Topusko« Topusko
za pokretanje postupka ishođenja kreditnih sredstava kod
Hypo Alpe-Adria-Bank Leasing Zagreb za uređenje Blatnih kupki.
II.
Ne daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća »Lječilišta Topusko« Topusko donijetu na 8. sjednici
održanoj 5. travnja 2005. godine, kojom se ovlašćuje
ravnatelj »Lječilišta Topusko« Topusko za poduzimanje
svih potrebnih radnji oko pokretanja ishođenja kreditnih
sredstava kod Hypo Alpe-Adria-Bank Leasing Zagreb za
uređenje Blatnih kupki.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-12/05-01/03
URBROJ: 2176/01-02-05-2
Sisak, 7. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

5. Osnovnoj školi Glina, Glina
6. Osnovnoj školi Gvozd, Gvozd
7. Osnovnoj školi »Ivan Goran Kovačić«, Gora
bica

8. Osnovnoj školi »Ivo Kozarčanin«, Hrvatska Du9. Osnovnoj školi Jabukovac, Jabukovac

10. Osnovnoj školi Jasenovac, Jasenovac
11. Osnovnoj školi »Josipa Kozarca«, Lipovljani
12. Osnovnoj školi Ludina, Velika Ludina
13. Osnovnoj školi »Mate Lovraka«, Petrinja
14. Osnovnoj školi »Mladost», Lekenik
15. Osnovnoj školi Novska, Novska
16. Osnovnoj školi Popovača, Popovača
17. I. Osnovnoj školi, Petrinja
18. Osnovnoj školi Rajić, Rajić
19. Osnovnoj školi Sunja, Sunja
20. Osnovnoj školi »Vladimir Nazor«, Topusko.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-01/05-01/03
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.

80.
Na temelju članka 19. stavak 2. Zakona o osnovnom
školstvu (»Narodne novine«, broj 59/90, 26/93, 27/93,
29/94, 7/96, 59/01, 114/01 i 76/05) i točke 1. Odluke o
davanju ovlaštenja Županijskom poglavarstvu (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 9/05), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 9.
sjednici održanoj 14. listopada 2005. godine, donijelo je

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

81.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župani-
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je«, broj 10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 9. sjednici održanoj 14. listopada
2005. godine, donijelo je
PRAVILNIK
o izmjeni Pravilnika o stipendiranju i drugim
oblicima potpore studentima s područja Sisačkomoslavačke županije
Članak 1.
U Pravilniku o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
1/02), riječi »Upravni odjel za društvene djelatnosti« u
svim člancima u odgovarajućem padežu mijenjaju se i
glase: »Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport«.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 604-02/05-01/06
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 604-02/05-01/07
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

83.
Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 1/02) i članka 10. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo na 9. sjednici održanoj
14. listopada 2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva
za dodjelu stipendija studentima
I.
U Povjerenstvo za dodjelu stipendije studentima, imenuju se:
-

RJEŠENJE
o razrješenju članova Povjerenstva za dodjelu
stipendija studentima
I.
Razrješuju se članovi Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima i to:
1. Velimir Kvesić,
2. Stjepko Rupčić,
3. Ivanka Roksandić,
4. Krunoslav Bušić,
5. Ivan Lugarić.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.

za predsjednika:

1. Marijana Petir,
-

82.
Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 1/02) i članka 10. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo na 9. sjednici održanoj
14. listopada 2005. godine, donijelo je
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za članove:

2. mr.sc. Petar Dimić,
3. Ivan Lovreković,
4. Josip Takač,
5. Krunoslav Bušić.
II.
Zadaće Povjerenstva utvrđene su Pravilnikom o
stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s
područja Sisačko-moslavačke županije.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo
obavljat će Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport
Sisačko-moslavačke županije.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 604-02/05-01/08
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
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84.

I.

Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore studentima s područja Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 1/02), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici održanoj 14.
listopada 2005. godine, donijelo je

OPĆE ODREDBE
Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak dodjele
učeničke stipendije (u daljnjem tekstu: stipendija), uvjeti
i postupak mirovanja i raskida ugovora o učeničkim stipendijama.

ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija
studentima s područja Sisačko-moslavačke županije
I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačkomoslavačke županije za školsku godinu 2005./2006.

Članak 2.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih
škola, državljani Republike Hrvatske, sa stalnim
prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije.
Članak 3.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu
Sisačko-moslavačke županije.

II.
U školskoj godini 2005./2006. dodijelit će se ukupno 25
stipendija za koje se sredstva osiguravaju u Županijskom
proračunu.
Visina stipendije iznosi 700,00 kuna.
III.
Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu stipendija za
provedbu postupka javnog natječaja.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i
šport Sisačko-moslavačke županije.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 604-02/05-01/09
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

85.
Na temelju članka 17. i članka 43. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke
županije
(»Službeni
glasnik
Sisačko-moslavačke
županije«, broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 9. sjednici održanoj 14. listopada
2005. godine, donijelo je

Broj 10/2005.

Članak 4.
Broj stipendija utvrđuje Županijsko poglavarstvo (u
daljnjem tekstu: Poglavarstvo), na prijedlog Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).
II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA
Članak 5.
Uvjeti za dodjelu stipendija su:
a) uspjeh
b) materijalni status
c) posebne obiteljske prilike
d) natjecanja i deficitarnost
a) USPJEH
Prosjek ocjena završnog razreda u osnovnoškolskom
obrazovanju za učenike upisane u 1. razred srednje
škole:
3,51 – 4,00

5 bodova

4,01 – 4,50

10 bodova

4,51 – 5,00

15 bodova

Prosjek ocjena u predhodnim godinama školovanja:
3,01 – 3,50

15 bodova

3,51 – 4,00

20 bodova

4,01 – 4,50

25 bodova

4,51 – 5,00

30 bodova

b) MATERIJALNI STATUS
Primanja po članu domaćinstva mjesečno:
0 –

500,00 kuna

50 bodova

500,00 –

800,00 kuna

45 bodova

800,00 – 1.100,00 kuna

40 bodova

PRAVILNIK

1.101,00 – 1.400,00 kuna

35 bodova

o stipendiranju učenika srednjih škola s područja
Sisačko-moslavačke županije

1.401,00 – 1.700,00 kuna

30 bodova

1.701,00 – 2.000,00 kuna

20 bodova
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c) POSEBNE OBITELJSKE PRILIKE
-

učenik bez jednog roditelja

15 bodova

-

učenik kome je jedan roditelj
poginuo u Domovinskom ratu

20 bodova

-

učenik čiji su roditelji rastavljeni,
a nije primatelj naknade

10 bodova

-

brat ili sestra student

6 bodova

-

brat ili sestra u srednjoj školi

5 bodova

-

brat ili sestra u osnovnoj školi ili
predškolske dobi

4 boda

-

učenik koji pohađa školu
izvan mjesta prebivališta

4 boda

-

15 bodova

međunarodna

2. mjesto

10 bodova

međunarodna

3. mjesto

5 bodova

-

državna natjecanja

1. mjesto

10 bodova

-

državna natjecanja

2. mjesto

8 bodova

-

državna natjecanja

3. mjesto

6 bodova

- Osvojene nagrade za područje vezano uz
školovanje na razini:
Županije

2 boda

- Na temelju izvješća
zapošljavanje Sisak i Kutina:
-

dokaze koje treba priložiti uz pismeni zahtjev.
Članak 9.

Zahtjevu za dodjelu stipendije podnositelj je dužan
priložiti sljedeće dokumente:
1. Zamolbu,
2. Uvjerenje o prebivalištu,
3. Uvjerenje o upisu u školu,

o

broju

članova

zajedničkog

6. Dokaz o mjesečnim primanjima
zajedničkog domaćinstva u zadnja 3 mjeseca,

1. mjesto

-

opće uvjete za dodjelu stipendija,

-

5. Izjavu
domaćinstva,

- Za postignut uspjeh na natjecanjima iz predmeta
vezanog za školu:
međunarodna

-

4. Prijepis ocjena razreda srednje škole, odnosno
preslik svjedodžbe završnog razreda osnovne škole, za
učenike koji su upisali prvi razred srednje škole,

d) NATJECANJE

-
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Hrvatskog

deficitarna zanimanja

zavoda

za

5 bodova

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Članak 6.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija donosi Poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela.

članova

7. Uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim
radom (obrt, poljoprivreda i sl.),
8. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
9. Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama,
10. Dokaz na temelju kojeg se ostvaruju dodatni bodovi u skladu s Pravilnikom,
11. Ostalu dokumentaciju sukladno Pravilniku.
Članak 10.
Upravni odjel prikuplja prijave na natječaj, provodi
njihovu stručnu obradu i utvrđuje prijedlog liste reda prvenstva za izbor korisnika stipendije.
Temeljem bodovne liste, Povjerenstvo donosi odluku
o korisnicima stipendije.
S donijetom odlukom upoznaju se svi podnositelji zahtjeva, na koju isti mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana
po primljenoj obavijesti.
Prigovor rješava Poglavarstvo. Odluka po prigovoru
je konačna.
Nakon konačnosti Odluke o dodjeli stipendije pristupa
se sklapanju ugovora o stipendiranju sa svima kojima je
stipendija dodjeljena.
Članak 11.
Ugovor o stipendiranju sadrži:
-

ugovorne strane i adresu prebivališta,

O dodjeli stipendija odlučuje Povjerenstvo za dodjelu
učeničkih stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

-

naziv i mjesto škole,

-

visinu stipendije,

Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i 4 člana koje imenuje Poglavarstvo.

-

vrijeme korištenja stipendije,

Članak 7.

Članak 8.
Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se u dnevnom
tisku. Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave natječaja.
Natječaj sadrži:
-

godinu za koju se raspisuje,

-

rok trajanja natječaja,

-

broj stipendija koje se dodjeljuju,

- odredbe o prestanku davanja stipendije, mirovanju i eventualnom vraćanju i druge odredbe važne za
korištenje stipendije,
-

način rješavanja međusobnih prava i obaveza,

- mjesto i datum sklapanja ugovora, te potpise ugovornih strana.
Članak 12.
Ugovor o stipendiranju sklapa župan s korisnikom stipendije.
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Članak 13.

Stipendije su nepovratne ukoliko korisnik stipendije
ispuni obveze iz ugovora.
Članak 14.
Visina stipendije iznosi 500,00 kuna i uplaćuje se na
račun korisnika stipendije.
Korisnik stipendije dužan je redovno dostavljati uvjerenje o upisu u viši razred odmah po upisu. Učenik mora
upisivati redovno više razrede. Ukoliko ne upiše redovno
viši razred ima pravo na mirovanje stipendije.
Korisnik stipendije dužan je izvijestiti Povjerenstvo
ukoliko je došlo do značajnih promjena u uvjetima za dodjelu stipendija.
Korisnik stipendije dužan je u roku 30 dana od dana
završetka škole dostaviti uvjerenje o završetku.

Ukoliko korisnik stipendije ne postupi po odredbi iz
prethodnog stavka dužan je vratiti stipendiju u cijelosti
uz zakonom propisanu kamatu odjednom ili u ratama sukladno dogovoru, time da rok vraćanja iznosa stipendije
ne može biti duži od 50% vremena primanja stipendije.
Korisnik se oslobađa obveze vraćanja stipendije ukoliko se po završetku ne uspije zaposliti u struci na području
Županije u roku od 6 mjeseci od završetka studija.
IV. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Članak 15.
Korisnik stipendije može na vlastiti zahtjev ostvariti
pravo na mirovanje u isplati stipendije ukoliko ne upiše
viši razred iz opravdanih razloga (bolest, gubitak roditelja
kao i drugi opravdani razlozi).

KLASA: 604-02/05-01/10
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.

Za vrijeme mirovanja stipendija se ne isplaćuje. Ponovno pravo na isplatu stipendije stječe se upisom u viši
razred što se dokazuje uvjerenjem o upisu. Stipendija
maksimalno može mirovati godinu dana.
O postojanju okolnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka
odlučuje Povjerenstvo na zahtjev korisnika stipendije uz
predočenje dokaza.
Članak 16.
Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete
obveze Povjerenstvo ima pravo jednostrano raskinuti
ugovor, a isplaćeni iznos stipendije učenik mora vratiti na
način kako to odredi davatelj stipendije.
U iznimnim slučajevima Povjerenstvo može osloboditi
korisnika stipendije povrata stipendije.
Ugovor o stipendiranju će se raskinuti u sljedećim
slučajevima:
- ako korisnik stipendije tijekom obrazovanja ne
upiše viši razred osim u opravdanim slučajevima o čemu
odlučuje Povjerenstvo,
- ako je došlo do značajnih promjena u uvjetima za
dodjelu stipendije,
- ako utvrdi da je korisnik stipendije dao netočne podatke ili dokumente u postupku sklapanja ugovora,
- ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen
za kazneno djelo s izdržavanjem kazne zatvora dužem
od 6 mjeseci,
- ukoliko korisnik stipendije promjeni usmjerenje ili
odustane od školovanja,
- ukoliko korisnik stipendije ne dostavi dokaz o
završetku škole.
Članak 17.
Ukoliko davatelj stipendije ponudi primatelju stipendije posao, ovaj ga je dužan prihvatiti i raditi najmanje
onoliko dugo koliko je primao stipendiju ukoliko ne upiše
studij.

Broj 10/2005.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

86.
Na temelju članka 7. Pravilnika o stipendiranju učenika
srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
10/05) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo na 9. sjednici održanoj 14. listopada 2005.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva
za dodjelu učeničkih stipendija
I.
U Povjerenstvo za dodjelu učeničkih stipendija imenuju se:
-

za predsjednicu:

1. Marijana Petir,
-

za članove:

2. Ljubica Ivšić,
3. Dražen Radić,
4. Ivan Lovreković,
5. Josip Takač.
II.
Zadaće Povjerenstva utvrđene su Pravilnikom o stipendiranju učenika srednjih škola s područja Sisačkomoslavačke županije.

Broj 10/2005.
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Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo
obavljat će Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport
Sisačko-moslavačke županije.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 604-02/05-01/11
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 604-02/05-01/05
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

88.
Na temelju članka 17. i članka 43. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 16.
Poslovnika Županijskog poglavarstva (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici
održanoj 14. listopada 2005. godine, donijelo je
PRAVILNIK

87.
Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju učenika
srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
10/05), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 9. sjednici održanoj 14. listopada 2005. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija
učenicima srednjih škola s područja Sisačkomoslavačke županije
I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja
Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2005./
2006.
II.
U školskoj godini 2005./2006. dodijelit će se ukupno 50
stipendija za koje se sredstva osiguravaju u Županijskom
proračunu.
Visina stipendije iznosi 500,00 kuna.
III.
Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu učeničkih stipendija za provedbu postupka javnog natječaja.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i
šport Sisačko-moslavačke županije.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.

o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim
domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem
na području Sisačko-moslavačke županije
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i kriteriji sufinanciranja smještaja i prehrane u učeničkim domovima
učenicima srednjih škola s prebivalištem na području
Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu:
Županija).
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje imaju redoviti učenici javnih
srednjih škola s prebivalištem na području Županije.
Članak 3.
Sredstva za sufinanciranje
Županijskom proračunu.

osiguravaju

se

u

Članak 4.
Sufinanciranje se odnosi na razdoblje od 1. listopada
do 30. lipnja u tekućoj školskoj godini.
Članak 5.
Postupak utvrđivanja prava na sufinanciranje
smještaja i prehrane u učeničkim domovima provodi se
putem javnog natječaja.
Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 14 dana od
dana objave natječaja.
Odluku o raspisivanju natječaja donosi Županijsko
poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu i šport (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).
Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Zamolba,
2. Uvjerenje ili Potvrda o upisu u srednju školu u
tekućoj školskoj godini,
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3. Uvjerenje ili Potvrda o upisu u učenički dom u
tekućoj školskoj godini,
4. Izjava
domaćinstva,

o

broju

članova

zajedničkog

5. Potvrda o prihodima članova zajedničkog
domaćinstva za posljednja 3 mjeseca (plaća, mirovina ili
socijalna pomoć),
6. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za
prethodnu godinu,
7. Potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,
8. Potvrda za braću ili sestre o pohađanju srednje
škole ili fakulteta,
9. Preslik osobne iskaznice,
10. Uvjerenje o prebivalištu učenika,
11. Svjedodžba posljednjeg razreda.
Članak 6.
Upravni odjel prikuplja prijave na natječaj, provodi
njihovu stručnu obradu i utvrđuje prijedlog liste reda prvenstva za sufinanciranje koju dostavlja Povjerenstvu za
sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
vo.

Odluku o pravu na sufinanciranje donosi Povjerenst-

Članak 7.
Pravo na sufinanciranje ne ostvaruje učenik koji:
-

ponavlja razred

-

pohađa privatnu školu s pravom javnosti

-

pohađa glazbenu školu

- pohađa školu za zanimanja koja postoje na
Županiji, osim u slučajevima kada je to opravdano zbog
neorganiziranog javnog prijevoza i nemogućnosti putovanja.

Broj 10/2005.

Članak 11.
Na odluku Povjerenstva kojom se ne odobrava pravo
na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane može se
podnijeti prigovor Županijskom poglavarstvu.
Prigovor se podnosi u roku 8 dana od dana primitka
obavijesti.
Odluka Županijskog poglavarstva o prigovoru je
konačna.
Članak 12.
Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje dostavlja se učeniku i učeničkom domu u koji je učenik
smješten.
Članak 13.
Sredstva za sufinanciranje dostavljaju se učeničkom
domu jednom mjesečno po ispostavljenom računu.
Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s
prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
9/02 i 9/03).
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-11/05-01/06
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

Članak 8.
Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane
ostvaruje se na temelju materijalnog statusa u obitelji, a
koji se utvrđuje temeljem prihoda svih zaposlenih članova
u obitelji i broja članova zajedničkog domaćinstva.
Članak 9.
Županija sufinancira smještaj i prehranu u učeničkim
domovima za 100 učenika.
Od toga 50 učenika sufinancira u iznosu 100%, a
50 učenika u iznosu 50% cijene smještaja i prehrane u
učeničkim domovima.
Sufinanciranje ostvaruju učenici bez primanja u obitelji i učenici s najnižim primanjima po članu u obitelji.
Članak 10.
Povjerenstvo iz članka 6. ovog Pravilnika imenuje
Županijsko poglavarstvo.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

89.
Na temelju članka 10. Pravilnika o sufinanciranju
smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima
srednjih škola s prebivalištem na području Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 10/05), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici
održanoj 14. listopada 2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju članova Povjerenstva za sufinanciranje
smještaja i prehrane u učeničkim domovima
učenicima srednjih škola s prebivalištem na
području Sisačko-moslavačke županije
I.
Razrješuju se članovi Povjerenstva za sufinanciranje
smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima

Broj 10/2005.
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srednjih škola s prebivalištem na području Sisačkomoslavačke županije i to:
1. Velimir Kvesić,
2. Davorka Jakir,

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.

3. Zrinka Štajdohar.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.

KLASA: 602-11/05-01/08
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-11/05-01/07
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

90.
Na temelju članka 10. Pravilnika o sufinanciranju
smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima
srednjih škola s prebivalištem na području Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 10/05), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici
održanoj 14. listopada 2005. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva
za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim
domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem
na području Sisačko-moslavačke županije
I.
U Povjerenstvo za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s
prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
-

za predsjednika:

1. Marijana Petir, zamjenica županice Sisačkomoslavačke županije,
-
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91.
Na temelju članka 5. stavak 4. Pravilnika o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim domovima
učenicima srednjih škola s prebivalištem na području
Sisačko- moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 10/05) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 9. sjednici održanoj 14. listopada 2005. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje
smještaja i prehrane u učeničkim domovima
učenicima srednjih škola s prebivalištem na
području Sisačko-moslavačke županije
I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području
Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu 2005/
2006.
II.
Sredstva za sufinanciranje smještaja i prehrane u
učeničkim domovima osiguravaju se u Županijskom
proračunu Sisačko-moslavačke županije.
III.

za članove:

2. Ivan Lovreković, pročelnik Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu i šport,
3. Željko Marjanović, član Županijskog poglavarstva.
II.
Zadaće Povjerenstva utvrđene su Pravilnikom o
sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području
Sisačko-moslavačke županije.

U školskoj godini 2005/2006. sufinancirat će se
troškovi smještaja i prehrane u učeničkim domovima za
100 učenika srednjih škola i to za učenike bez primanja
u obitelji i učenike s najnižim primanjima po članu u obitelji.
IV.
Zadužuje se Povjerenstvo za sufinanciranje smještaja
i prehrane u učeničkim domovima za provedbu postupka
javnog natječaja.
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5. Miroslav Petračić, predstavnik Grada Petrinje,

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

6. Darinko Dumbović, predstavnik Grada Petrinje,
7. Damir Pešut, predstavnik Energetskog instituta
»Hrvoje Požar« Zagreb,
IV.
U radu Županijskog povjerenstva po potrebi i odluci
Županijskog poglavarstva mogu sudjelovati i druge osobe
potrebnih stručnih znanja.

KLASA: 602-11/05-01/09
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.

V.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

Stručne i administrativne poslove za potrebe
Županijskog povjerenstva obavljat će Upravni odjel za infrastrukturu i komunalne poslove.
VI.

92.
Na temelju članka 10. Zakona o tržištu plina (»Narodne novine«, broj 68/01) i članka 10. i članka 12. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 9. sjednici održanoj 14. listopada 2005. godine, donijelo je

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog nadmetanja za dodjelu
koncesije plinofikacije dijela Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
1/04).

ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.

o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva
za pripremu i provedbu javnog nadmetanja za
dodjelu koncesije plinofikacije Grada Petrinje

I.
Ovom Odlukom osniva se Županijsko povjerenstvo
za pripremu i provedbu javnog nadmetanja za dodjelu
koncesije plinofikacije Grada Petrinje (u daljnjem tekstu:
Županijsko povjerenstvo).

VII.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 310-05/05-01/05
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

II.
Županijsko povjerenstvo usklađuje aktivnosti na pripremi dokumentacije i provedbi javnog nadmetanja za
dodjelu koncesije za obavljanje distribucije prirodnog plina na području Grada Petrinje.
III.
Županijsko
članova.

povjerenstvo

ima

predsjednika

i

6

U Županijsko povjerenstvo imenuju se:
-

za predsjednika:

1. Rajko Mladenović, zamjenik županice Sisačkomoslavačke županije,
-

za članove:

2. Drago Martinac, predstavnik Sisačko-moslavačke
županije,
3. Vesna Krnjaić, predstavnik Sisačko-moslavačke
županije,
4. Franjo Glušac, predstavnik Sisačko-moslavačke
županije,

93.
Na temelju članka 14. i članka 43. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke
županije
(»Službeni
glasnik
Sisačko-moslavačke
županije«, broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 9. sjednici održanoj 14. listopada
2005. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o odobrenju korištenja rezultata projekta
»Agroekološka studija i program razvitka
poljoprivrede na području Sisačko-moslavačke
županije«
I.
Odobrava
se
korištenje
rezultata
projekta
»Agroekološka studija i program razvitka poljoprivrede na
području Sisačko-moslavačke županije«, izrađen od strane Agronomskog fakulteta Sveuličišta u Zagrebu.

Broj 10/2005.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 320-01/05-01/06
URBROJ: 2176/01-02-05-2
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
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95.
Na temelju članka 36. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01 i 59/01), članka 69. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93) i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01 i 4/03),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 9. sjednici održanoj 14. listopada 2005. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne
osobe Sisak
I.

94.
Na temelju članka 9. i članka 54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 121/03), članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01 i
4/03) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici
održanoj 14. listopada 2005. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK

Daje se suglasnost Domu za starije i nemoćne osobe Sisak na Odluku o potrebi izmjene prozora prema
prioritetu iz sredstava za potrebe tekućeg i investicijskog
održavanja zgrade do iznosa od 250.000,00 kuna, koju je
Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Sisak
donijelo na sjednici održanoj 15. lipnja 2005. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.

o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Popisa
prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava za
zdravstvene ustanove u 2005. godini
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava za 2005.
godinu Općoj bolnici »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, koji čini sastavni dio ovog Zaključka.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 551-08/05-01/03
URBROJ: 2176/01-02-05-2
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

II.
Daje se suglasnost na zbirne izmjene i dopune
računskog plana Popisa prioriteta za raspored decentraliziranih sredstava u 2005. godini Sisačko-moslavačke
županije, koji čini sastavni dio ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.

96.
Na temelju članka 6. Zakona o srednjem školstvu
(»Narodne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95,
59/01, 114/01 i 81/05) i točke 1. Odluke o davanju
ovlaštenja Županijskom poglavarstvu (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 9/05), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici
održanoj 14. listopada 2005. godine, donijelo je
ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 500-01/05-01/06
URBROJ: 2176/01-02-05-2
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

o davanju prethodne suglasnosti na statute srednjih
škola i učeničkog doma kojih je osnivač Sisačkomoslavačka županija
I.
Daje se prethodna suglasnost na statute srednjih škola
i učeničkog doma kojima je osnivač Sisačko-moslavačka
županija kako slijedi:
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
97.

1. Gimnaziji Sisak, Sisak

Na temelju članka 18. i članka 43. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke
županije
(»Službeni
glasnik
Sisačko-moslavačke
županije«, broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 9. sjednici održanoj 14. listopada
2005. godine, donijelo je

2. Ekonomskoj školi Sisak, Sisak
3. Industrijsko-obrtničkoj školi Sisak, Sisak
4. Tehničkoj školi Sisak, Sisak
5. Srednjoj školi Viktorovac, Sisak
6. Obrtničkoj školi Sisak, Sisak
7. Srednjoj školi Petrinja, Petrinja
8. Srednjoj školi Novska, Novska
9. Srednjoj školi Glina, Glina

ZAKLJUČAK

10. Tehničkoj školi Kutina, Kutina

o prihvaćanju partnerstva u projektu »Edukacija
poduzetnika«

11. Srednjoj školi »Tina Ujevića«, Kutina
12. Srednjoj školi Topusko, Topusko
13. Srednjoj
Kostajnica

školi

»Ivana

Broj 10/2005.

Trnskog«,

Hrvatska

14. Glazbenoj školi »Fran Lhotka«, Sisak
15. Glazbenoj školi u Novskoj, Novska
16. Učeničkom domu Kutina, Kutina

I.
Prihvaća se partnerstvo na realizaciji projekta »Edukacija poduzetnika« u organizaciji Udruge - Agencije za
lokalni gospodarski razvoj (LEDA).
Prihvaćanjem partnerstva na realizaciji projekta iz stavka 1. ovog Zaključka, Sisačko-moslavačka županija ne
preuzima nikakve financijske obveze.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-01/05-01/04
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 311-01/05-01/10
URBROJ: 2176/01-02-05-1
Sisak, 14. listopada 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

»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
2005. godinu iznosi 100,00 kuna 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.

