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AKTI ŽUPANICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
108.
Na temelju članka 23. stavka 4. Zakona o udrugama
(»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02), članka 15.

Pravilnika o uvjetima i postupku dodjele financijske
potpore za projekte/programe iz područja zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi i programe udruga proisteklih
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iz Domovinskog i 2. svjetskog rata (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije, broj 19/11), točke I. i
IV. Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/11 i
5/12) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09, 5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke
županije, 5. lipnja 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o dodjeli financijske potpore za projekte/
programe iz područja socijalne skrbi u okviru
raspoloživih sredstava Proračuna Sisačkomoslavačke županije za 2012. godinu

Broj 10/2012.
I.

Ovom Odlukom utvrđuju se iznosi financijskih
potpora za projekte/programe iz područja socijalne
skrbi u okviru raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu, sukladno
prijedlogu Povjerenstva za odabir projekata/programa
iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi.
II.
Financijska sredstva osigurana su u Proračunu
Sisačko-moslavačke županije za 2012. godinu (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/11
i 5/12) u Razdjelu 014 Upravni odjel za socijalnu
skrb, Glavi 02, socijalna skrb i raspoređuju se kako
slijedi:

Projekti civilnih udruga iz područja socijalne skrbi:

RED.
BR.

NAZIV UDRUGE

1

2

IZNOS
FINANCIJSKE
POTPORE (kn)
3

1.

Udruga za promicanje informatike, kulture i suživota –IKS
Turkulinova 9, Petrinja
Projekt: Nezaposlene, ali aktivne!

2.

Udruga za pomoć i prava obiteljima žrtava kriminala Petrinja
Gajeva 40, Petrinja
Projekt: Bogatstvo različitosti za otvoreno društvo

3.

Udruga »OSI« - osoba s invaliditetom Kutina
A. Šenoe 2, Kutina
Projekt: S njima i za njih

20.000,00

4.

Novi svijet, udruga za djecu i mlade
Trg grada Heidenheima bb, Sisak
Projekt: MASLO - mali savjeti za lakši odgoj

5.000,00

5.

IZAZOV- udruga za promicanje prava i resocijalizaciju djece i mladih oboljelih
od HIV-a
A.G. Matoša 64, Kutina
Projekt: Život s AIDS-om - Budi mi prijatelj

8.000,00

6.

Humanitarno društvo »Sveti Kvirin« Sisak
Savska bb, Sisak
Projekt: Pruži ruku pomoći

25.000,00

7.

Udruga slijepih Grada Siska i dijela Sisačko-moslavačke županije
Ivana Meštrovića 32, Sisak
Projekt: Mi smo tu među vama

10.000,00

8.

Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom grada Siska
Trg 22. lipnja 4/b, Sisak
Projekt: Obilježavanje 45. obljetnice udruge i 31. obljetnice Kluba »Žabica«

9.

Društvo za pomoć duševnim bolesnicima, osobama s invaliditetom, ranjivim
skupinama i ovisnicima – DORO
Braće Perković 10, Sisak
Projekt: Kuća Doro -stambena zajednica

7.000,00

10.

Udruga udomitelja Sisačko-moslavačke županije »Život«
Poljska 42 a, Sisak
Projekt: Život za bolji život

7.000,00

11.

Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje »KAS« Sisak
Savska bb, Sisak
Projekt: Terapijsko jahanje za invalidnu djecu, igraonica i savjetovalište za
roditelje

10.000,00

5.000,00

3.000,00

12.000,00
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RED.
BR.

NAZIV UDRUGE

1

2
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IZNOS
FINANCIJSKE
POTPORE (kn)
3

12.

Agencija lokalne demokracije
S. i A. Radića, Sisak
Projekt: Volontiranjem do prekograničnog razvoja lokalnih zajednica

13.

Udruga osoba s invaliditetom distrofije, cerebralne i dječje paralize i osoba
s ostalim tjelesnim invaliditetom Grada Siska
Trg 22. lipnja 4/b, Sisak
Projekt: Likovno-kreativne i dramsko-literarne radionice

5.000,00

14.

Društvo multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije
Oktavijana Augusta 3, Sisak
Projekt: Osnaživanje - Sinergija - Integracija

8.000,00

15.

Udruga gluhih i nagluhih Grada Siska
Trg 22. lipnja 4/b, Sisak
Projekt: Tečaj hrvatskog znakovnog jezika – 2. stupanj

8.000,00

U K U P N O:

10.000,00

143.000,00
Programi udruga umirovljenika:

RED.
BR.

NAZIV UDRUGE

1

2

IZNOS
FINANCIJSKE
POTPORE
3

1.

Udruga umirovljenika Sisak
Oktavijana Augusta 3, Sisak
Projekt: Informatička edukacija umirovljenika i osoba starije životne dobi

10.000,00

2.

Zajednica udruga umirovljenika Sisačko-moslavačke županije
Oktavijana Augusta 3, Sisak
Projekt: Koordinacija rada udruga i organizacija manifestacija

40.000,00

U K U P N O:

50.000,00
Projekti izvaninstitucijske skrbi za starije i nemoćne osobe:

RED.
BR.

NAZIV UDRUGE

1

2

IZNOS
FINANCIJSKE
POTPORE
3

1.

Udruga za pomoć i njegu starim i nemoćnim osobama »STAR«
Gajeva 40 a, Petrinja
Projekt: Volim svoj dom

10.000,00

2.

Udruga za razvoj lokalne zajednice »Iskra«
Nikole Tesle 17, Sisak
Projekt: Moj dom

10.000,00

3.

Udruga mladih »Novi svijet«
Lušćani bb, Jabukovac
Projekt: Povećanje dostupnosti socijalnih i zdravstvenih usluga starijim i
osobama s invaliditetom s ciljem prevencije institucionalizacije

25.000,00

4.

Udruga za pomoć starijim osobama »Dnevni boravak«
Kralja P. Krešimira IV. 18, Kutina
Projekt: Pomoć starijim osobama u dnevnom boravku i thermoplush niskotemperaturno grijanje

5.000,00

5.

HCK, Gradsko društvo CK Novska
Trg Đure Szabe 5, Novska
Projekt: Pomoć u kući

5.000,00
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RED.
BR.

NAZIV UDRUGE

1

2

6.
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IZNOS
FINANCIJSKE
POTPORE
3

HCK, Gradsko društvo CK Sisak
Kralja Tomislava 18, Sisak
Projekt: Program pomoći i njege u kući

5.000,00

U K U P N O:

60.000,00

SVEUKUPNO ZA PROJEKTE/ PROGRAME:

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 421-02/12-01/22
URBROJ: 2176/01-02-12-1
Sisak, 5. lipnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing., v. r.
109.
Na temelju članka 31. Zakona o zaštiti zraka (»Narodne novine«, broj 130/11), Programa zaštite okoliša
Sisačko-moslavačke županije za četverogodišnje razdoblje od 2009. do 2013. godine (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 8/10) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije
16. srpnja 2012. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o praćenju kvalitete zraka
na području Sisačko-moslavačke županije za
2011. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o praćenju kvalitete zraka na
području Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 351-01/11-09/1
URBROJ: 2176/01-02-12-74
Sisak, 16. srpnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing., v. r.

253.000,00

110.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije 20. srpnja 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza vlakom za studente
s prebivalištem na području Sisačkomoslavačke županije
I.
Sisačko-moslavačka županija sufinancirat će studentima s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije prijevoz vlakom s pola iznosa cijene
mjesečne karte za putnički vlak 2. razreda na relaciji
od najbližeg kolodvora ili stajališta, od mjesta stanovanja do Zagreba.
Sufinanciranje iz stavka 1. ove točke primjenjivat
će se od 1. listopada 2012. godine do 30. lipnja 2013.
godine.
II.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju redovni studenti
koji su se prvi puta upisali na fakultet ili učilište u
akademskoj godini 2012./13., te studenti koji su u
prethodnoj akademskoj godini (2011./12.), ostvarili
najmanje 50 (pedeset) ECTS bodova.
III.
Županica Sisačko-moslavačke županije s Hrvatskim
željeznicama – Putničkim prijevozom d.o.o., potpisat će
ugovor o sufinanciranju prijevoza redovitih studenata
s područja Sisačko-moslavačke županije.
IV.
Uvjeti za stjecanje prava na sufinanciranje prijevoza
sadržani su u Uputama za korištenje subvencije prijevoza željeznicom, koje čine sastavni dio ove Odluke.
V.
Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su
u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2012.
godinu i projekciju Proračuna za 2013. - Usluge prijevoza
učenika osnovnih škola, srednjih škola i studenata.
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VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

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.

KLASA: 402-07/12-01/14
URBROJ: 2176/01-02-12-1
Sisak, 20. srpnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing., v. r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 604-02/12-01/02
URBOJ: 2176/01-02-12-1
Sisak, 20. srpnja 2012.

111.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11) i članka 6. Pravilnika
o stipendiranju učenika srednjih škola s područja
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 15/09), županica
Sisačko-moslavačke županije je 20. srpnja 2012.
godine, donijela
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija učenicima srednjih škola
s područja Sisačko-moslavačke
županije za školsku godinu
2012./2013.
I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu
2012./2013. godinu.
II.
U školskoj godini 2012./2013. dodijelit će se ukupno 50 stipendija za koje se sredstva osiguravaju u
Proračunu Sisačko-moslavačke županije za učenike
četverogodišnjih srednjih škola.
Visina stipendije iznosi 500,00 kuna.

Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing., v. r.
112.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11) i temeljem članka
6. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore
studentima s područja Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 15/09 i 13/11), županica Sisačko-moslavačke
županije, 23. srpnja 2012. godine donijela je
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
studentima s područja Sisačko-moslavačke
županije za akademsku godinu
2012./13.
I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačkomoslavačke županije za školsku godinu 2012./13., za
sljedeće studije

STUDIJ
Farmaceutsko – biokemijski fakultet
Integrirani studij
Prirodoslovno – matematički fakulteti
(biologija, fizika, kemija, matematika, geografija)
preddiplomski, diplomski i integrirani sveučilišni studij
-

nastavnički smjer

Filozofski fakulteti
(pedagogija, anglistika, germanistika) – nastavnički smjer
-

preddiplomski sveučilišni studij

-

diplomski sveučilišni studij
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STUDIJ
Građevinski fakultet
-

preddiplomski sveučilišni studij

-

diplomski sveučilišni studij

Fakulteti elektrotehnike i računarstva
Preddiplomski sveučilišni studij
-

elektrotehnika i informacijska tehnologija

-

računarstvo

Diplomski sveučilišni studij
Fakulteti strojarstva i brodogradnje
-

preddiplomski sveučilišni studij – studij strojarstva

-

diplomski sveučilišni studij - strojarstvo

Medicinski fakulteti (dr. medicine)
Edukacijsko-rehabilitacijski fakulteti
-

logopedija – preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

U K U P N O:

24

Akademije umjetničkog smjera

II.
U školskoj godini 2012./13. dodijelit će se ukupno
25 stipendija. Sredstva su osigurana u županijskom
Proračunu.
Visina stipendije iznosi 700,00 kn.

1

standardima materijalnih i financijskih rashoda centara
za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji
se griju na drva u 2012. godini (»Narodne novine«, broj
52/12) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09, 5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke
županije 6. kolovoza 2012. godine, donijela je

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.

ODLUKU
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

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 604-02/12-01/03
URBROJ: 2176/01-02-12-1
Sisak, 23. srpnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing., v. r.

113.
Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu
izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave za 2012. godinu (»Narodne novine«, broj
52/12), točke III. i IV. Odluke o minimalnim financijskim

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i način
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.
II.
Sisačko-moslavačka županija za centre za socijalnu
skrb osigurava sredstva za materijalne i financijske
rashode.
Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb su:
-

naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, rad na terenu i odvojeni život, stručno
usavršavanje zaposlenika),

-

rashodi za materijal i energiju (uredski materijal
i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine,
energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar)

-

rashodi za usluge (usluge telefona, pošte
i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog
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održavanja, komunalne usluge, zakupnine i
najamnine (izuzev najma vozila), zdravstvene
usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne
usluge i ostale usluge),
-

ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade
za rad povjerenstava i slično, premije osiguranja,
reprezentacija, članarine, pristojbe i naknade i
ostali nespomenuti rashodi poslovanja).

Financijski rashodi su:
-

ostali financijski rashodi (bankarske usluge
i usluge platnog prometa, negativne tečajne

Centar za socijalnu skrb

Broj
zaposlenih
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razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i
ostali nespomenuti financijski rashodi).
III.
Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj
radnika zaposlenih u centru.
Mjerilo za raspored sredstava je prosječni mjesečni
iznos po radniku.
Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2012. godini,
sukladno stavcima 1. i 2. ove točke iznosi:

Prosječni mjesečni
izdatak po radniku

Materijalni i financijski
rashodi u 2011. godini (kn)

SISAK

34

3.122,00

1.273.900,00

PETRINJA

14

2.820,00

473.700,00

KUTINA

19

1.834,00

418.100,00

NOVSKA

14

2.502,00

420.400,00

GLINA

16

2.526,00

485.000,00

HRVATSKA KOSTAJNICA

10

3.291,00

394.900,00

107

2.699,00

3.466.000,00

Ukupno:

IV.
Sisačko-moslavačka županija osigurava sredstva za
pomoć za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.
Kriterij za izdatke pomoći za stanovanje korisnicima
koji se griju na drva je broj korisnika planiran u 2011.
godini umanjen za 3,8%, sukladno broju korisnika
utvrđenom u točki IV. Odluke o minimalnim financijskim
standardima materijalnih i financijskih rashoda centara

Redni
broj

Jedinica lokalne samouprave

za socijalnu skrb i pomoći za stanovanje korisnicima
koji se griju na drva u 2012. godini.
Mjerilo je iznos od 950,00 kn po korisniku pomoći
za stanovanje korisnicima koji se griju na drva.
Minimalni financijski standard izdataka pomoći za
stanovanje korisnicima koji se griju na drva u 2012.
godini, sukladno stavcima 1., 2. i 3. ove točke, po
jedinicama lokalne samouprave iznosi:

Broj korisnika

Iznos u 2012. godini
(kn)

1.

GRAD SISAK

743

705.850,00

2.

GRAD GLINA

251

238.450,00

3.

GRAD HRVATSKA KOSTAJNICA

106

100.700,00

4.

GRAD PETRINJA

660

627.000,00

5.

GRAD NOVSKA

169

160.550,00

6.

GRAD KUTINA

255

242.250,00

7.

OPĆINA LIPOVLJANI

8.

OPĆINA GVOZD

9.

OPĆINA LEKENIK

25

23.750,00

239

227.057,00

54

51.300,00

10.

OPĆINA DVOR

146

138.700,00

11.

OPĆINA SUNJA

327

310.650,00

12.

OPĆINA POPOVAČA

204

193.800,00

13.

OPĆINA HRVATSKA DUBICA

147

139.650,00

14.

OPĆINA DONJI KUKURUZARI

258

245.100,00

15.

OPĆINA MAJUR

77

73.150,00

16.

OPĆINA MARTINSKA VES

37

35.150,00
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Jedinica lokalne samouprave

17.

OPĆINA VELIKA LUDINA

18.

OPĆINA JASENOVAC

19.

OPĆINA TOPUSKO

Broj korisnika

U K U P N O:

V.
Minimalni financijski standardi utvrđeni u točkama
III. i IV. ove Odluke čine osnovicu za izračun pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinicama područne (regionalne) samouprave u skladu sa Zakonom
o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave.

Broj 10/2012.
Iznos u 2012. godini
(kn)

47

44.650,00

122

115.900,00

88

83.600,00

3.955

3.757.250,00

mirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju
na drva u prvom tromjesečju 2012. godine (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 3/12)
uključena su pri utvrđivanju minimalnih financijskih
standarda koji su predmet ove Odluke.
XI.
Rok za provedbu ove Odluke je 31.12.2012. godine.

VI.
Sredstva iz točke III. ove Odluke rasporedit će
se centrima za socijalnu skrb, a sredstva iz točke IV.
ove Odluke rasporedit će se jedinicama lokalne samouprave.

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

VII.
Sredstva za materijalne i financijske rashode za
razdoblje od 01.04. do 31.05 2012. godine doznačit
će se Zavodu za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke
županije na temelju dostavljenog zahtjeva i mjesečnog
izvještaja ustanove o stvarno nastalim rashodima za
protekli mjesec.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 402-08/12-01/109
URBROJ: 2176/01-02-12-1
Sisak, 6. kolovoza 2012.

Sredstva za materijalne i financijske rashode za
razdoblje 01.06. do 31.12.2012. doznačivat će se
centrima za socijalnu skrb na temelju dostavljenog
zahtjeva i mjesečnog izvještaja ustanove o stvarno
nastalim rashodima za protekli mjesec.

Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing., v. r.

114.
VIII.
Sredstva za pomoć za stanovanje korisnicima koji
se griju na drva, doznačivat će se jedinicama lokalne
samouprave na temelju dostavljenih zahtjeva i popisa
korisnika.
IX.
Centri za socijalnu skrb i jedinice lokalne samouprave dužni su na zahtjev Upravnog odjela za socijalnu skrb dostaviti izvješće o utrošenim sredstvima, a
Upravni odjel za socijalnu skrb ih objediniti i dostaviti
Ministarstvu socijalne politike i mladih sukladno točki
VII. Odluke o minimalnim financijskim standardima
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu
skrb i pomoći za stanovanje korisnicima koji se griju
na drva u 2012. godini.
X.
Sredstva za decentralizirane funkcije utvrđena u
Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
materijalnih i financijskih rashoda Zavoda za socijalnu
skrb u Sisačko-moslavačkoj županiji i pomoći za pod-

Na temelju članka 5. stavka 2. Pravilnika o sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim domovima
učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 12/09) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije
20. kolovoza 2012. godine, donijela je
ODLUKU
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 2012/2013.
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 2012/2013.

Broj 10/2012.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
II.

II.
Sredstva za sufinanciranje smještaja i prehrane u
učeničkim domovima osiguravaju se u Županijskom
proračunu Sisačko-moslavačke županije.

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

III.
U školskoj godini 2012/2013. sufinancirat će se
troškovi smještaja i prehrane u učeničkim domovima
za 100 učenika srednjih škola.
Od toga 50 učenika sufinancira se 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 čiji prihod ne prelazi iznos od 1.663,00
kuna po članu obitelji.
IV.
Zadužuje se Povjerenstvo za sufinanciranje smještaja
i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih
škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke
županije za provedbu postupka javnog natječaja.

KLASA: 361-07/12-01/07
URBROJ: 2176/01-02-12-1
Sisak, 20. kolovoza 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing., v. r.

116.
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije,
21. kolovoza 2012. godine, donijela je

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 602-01/12-01/21
URBROJ: 2176/01-02-12-1
Sisak, 20. kolovoza 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing., v. r.

115.
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije,
20. kolovoza 2012. godine, donijela je

ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša
za područje Grada Petrinje, Grada Siska,
Općine Velika Ludina i Općine Lipovljani
I.
Zbog šteta nastalih na poljoprivrednim usjevima
proljetne sjetve, krmnim kulturama i povrću te višegodišnjim nasadima, radi nadprosječno visokih temperatura i nedostatka padalina tjekom srpnja i kolovoza
2012. godine, proglašava se elementarna nepogoda
05 - suša, za područje Grada Petrinje, Grada Siska,
Općine Velika Ludina i Općine Lipovljani.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 361-07/12-01/07
URBROJ: 2176/01-02-12-2
Sisak, 21. kolovoza 2012.

ODLUKU

Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing., v. r.

o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša
za područje Općine Lekenik
I.
Zbog šteta nastalih na poljoprivrednim usjevima
proljetne sjetve, krmnim kulturama i povrću te višegodišnjim nasadima, radi nadprosječno visokih temperatura i nedostatka padalina tjekom srpnja i kolovoza
2012. godine, proglašava se elementarna nepogoda
05 - suša, za područje Općine Lekenik.
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117.
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije,
24. kolovoza 2012. godine, donijela je
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ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša
za područje Grada Novska, Općine Donji
Kukuruzari i Općine Martinska Ves
I.
Zbog šteta nastalih na poljoprivrednim usjevima
proljetne sjetve, krmnim kulturama i povrću te višegodišnjim nasadima, radi nadprosječno visokih temperatura i nedostatka padalina tjekom srpnja i kolovoza
2012. godine, proglašava se elementarna nepogoda
05 - suša, za područje Grada Novska, Općine Donji
Kukuruzari i Općine Martinska Ves.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

vodno gospodarstvo dostaviti dokumentaciju o utrošku
sredstava iz točke I. ovog Zaključka najkasnije do 31.
prosinca 2012. godine.
V.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni
odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo,
Sisačko-moslavačke županije.
VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 323-02/12-01/04
URBROJ: 2176/01-02-12-1
Sisak, 24. kolovoza 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing., v. r.

KLASA: 361-07/12-01/07
URBROJ: 2176/01-02-12-3
Sisak, 24. kolovoza 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing., v. r.
118.
Na temelju članka 27. i 36. Zakona o lovstvu
(»Narodne novine«, broj 140/05 i 75/09) i članka 44.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10
i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije, 24.
kolovoza 2012. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o dodjeli donacije za nabavku
deficitarne sitne divljači

Broj 10/2012.

119.
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije,
30. kolovoza 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša
za područje Grada Kutine, Općine Jasenovac,
Općine Popovača i Općine Majur
I.

I.
Lovačkom savezu Sisačko-moslavačke županije
odobrava se bespovratna donacija za sufinanciranje
nabavke deficitarnih vrsta sitne divljači (fazan obični
i zec obični) u iznosu od 96.750,00 kuna (devedesetšesttisućasedamstopedeset kuna).

Zbog šteta nastalih na poljoprivrednim usjevima
proljetne sjetve, krmnim kulturama i povrću te višegodišnjim nasadima, radi nadprosječno visokih temperatura
i nedostatka padalina tjekom srpnja i kolovoza 2012.
godine, proglašava se elementarna nepogoda 05 suša, za područje Grada Kutine, Općine Jasenovac,
Općine Popovača i Općine Majur.

II.
Sredstva donacije imaju se potrošiti za navedenu
namjenu na način da u ukupnom iznosu troškova nbave,
donirana sredstva čine maksimalno 30%.

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

III.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se
iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2012.
godinu, Razdjel 7, pozicija 936.
IV.
Lovački savez Sisačko-moslavačke županije dužan je Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i

II.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 361-07/12-01/07
URBROJ: 2176/01-02-12-4
Sisak, 30. kolovoza 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl.ing., v. r.
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»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.

