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7

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
I. OPĆE ODREDBE

1.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 9. sjednici održanoj 5. veljače
2002. godine, donijelo je
PRAVILNIK
o stipendiranju i drugim oblicima potpore
studentima s područja Sisačko-moslavačke
županije

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvruju se uvjeti i postupak
dodjele stipendije, mirovanja stipendije, raskida Ugovora
o stipendiranju i drugih oblika potpore studentima s
prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije
(u daljnjem tekstu: Županija).
Članak 2.
Pravo na stipendiju i druge oblike potpore mogu
ostvariti redovni studenti koji su državljani Republike
Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Županije.
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c) MATERIJALNI STATUS

Sredstva za stipendije i druge oblike potpore
osiguravaju se u Proračunu Županije.

Primanja po članu domaćinstva mjesečno:

Članak 4.
Pojedinačni iznos stipendije, broj stipendista te
visinu drugih oblika potpore odreuje Županijsko
poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela za društvene
djelatnosti.

0 -

350 kn

40 bodova

351 -

700 kn

35 bodova

701 - 1.000 kn

30 bodova

1.001 - 1.350 kn

20 bodova

1.351 - 1.700 kn

15 bodova

1.701 - 2.000 kn

05 bodova

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA
d) DEFICITARNOST ZANIMANJA U SISAČKOMOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Članak 5.
Uvjeti na temelju kojih se dodjeljuju stipendije
su:

-

a) uspjeh
b) postignuća na natjecanjima

Prema pokazateljima stručnih
službi Zavoda za zapošljavanje
Sisak i Kutina

5 bodova.

c) materijalni status
d) deficitarnost zanimanja u Županiji

a) POSEBNE OBITELJSKE PRILIKE

e) posebne obiteljske prilike
a) USPJEH
1. Prosjek
ocjena
završnog
razreda
u
srednjoškolskom obrazovanju za studente upisane
na 1. godinu studija:
3,00 – 3,50

-

student invalid Domovinskog rata

20 bodova

-

student sudionik Domovinskog
rata

10 bodova

-

student bez oba roditelja

20 bodova

-

student čija su oba roditelja
poginula u Domovinskom ratu

30 bodova

-

student bez jednog roditelja

10 bodova

-

student kome je jedan roditelj
poginuo u Domovinskom ratu

15 bodova

15 bodova

3,51 – 4,00

20 bodova

4,01 – 4,50

25 bodova

4,51 – 5,00

30 bodova

2. Prosjek ocjena na prethodnoj godini studija:
2,50 – 3,00

30 bodova

3,01 – 3,50

35 bodova

3,51 – 4,00

40 bodova

4,01 – 4,50

45 bodova

4,51 – 5,00

50 bodova

-

student čiji su roditelji rastavljeni
a nije primalac naknade

5 bodova

-

brat ili sestra student

5 bodova

-

brat ili sestra u srednjoj školi

4 boda

-

brat ili sestra u osnovnoj školi
ili predškolske dobi

3 boda

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

b) POSTIGNUĆA NA NATJECANJIMA
Članak 6.
3. Za postignut uspjeh na natjecanjima iz predmeta
vezanog za studij:
- meunarodna

1. mjesto

15 bodova

- meunarodna

2. mjesto

10 bodova

- meunarodna

3. mjesto

5 bodova

- državna natjecanja 1. mjesto

10 bodova

- državna natjecanja 2. mjesto

8 bodova

- državna natjecanja 3. mjesto

6 bodova

4. Osvojene nagrade za područje upisanog studija
na razini:
-

Republike Hrvatske

4 boda

-

Županije

2 boda

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija donosi Poglavarstvo Županije na prijedlog
Upravnog odjela za društvene djelatnosti.
Temeljem Odluke iz stavka 1. ovoga članka,
Povjerenstvo za dodjelu stipendija provodi natječaj
za dodjelu stipendija.(U daljnjem tekstu Povjerenstvo)
Članak 7.
Povjerenstvo za dodjelu stipendija imenuje
Županijsko poglavarstvo.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri
člana.
Povjerenstvo pravovaljano odlučuje ako je sjednici
nazočna većina svih članova , a odluku donosi javnim
glasovanjem većinom svih članova.
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Povjerenstvo donosi odluke u skladu s ovim
Pravilnikom.
Članak 8.
Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se u
dnevnom tisku. Rok za podnošenje prijave je 15
dana od dana objave natječaja.
Natječaj sadrži:
-

akademsku godinu za koju se raspisuje,

-

rok trajanja natječaja,

-

broj stipendija koje se dodjeljuju,

-

opće uvjete za dodjelu stipendija,

-

dokaze koje treba priložiti uz pismeni zahtjev.
Članak 9.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na obrascu
ovisno o potrebi natječaja na zahtjev Upravnog
odjela za društvene djelatnosti.
Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan
priložiti sljedeće dokumente:
1. Zamolbu
2. Preslik osobne iskaznice
3. Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću školsku
godinu
4. Prijepis ocjena s fakulteta za redovne studente
odnosno preslik svjedodžbe završnog razreda
srednje škole i svjedodžbe o maturi za studente
koji su upisali prvu godinu studija
5. Izjavu o broju članova zajedničkog
domaćinstva
6. Dokaz o mjesečnim primanjima članova
zajedničkog domaćinstva za razdoblje od
prethodna 3 mjeseca od dana raspisivanja
natječaja
7. Uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim
radom (obrt, poljoprivreda i slično)
8. Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za
nezaposlene članove domaćinstva
9. Dokaz o postignućima na natjecanjima i
ostvarenim priznanjima
10. Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama
11. Dokaz na temelju kojeg se ostvaruju dodatni
bodovi u skladu s Pravilnikom
12. Ostalu dokumentaciju sukladno Pravilniku.
Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3
mjeseca.
Članak 10.
Upravni odjel za društvene djelatnosti prikuplja
prijave na natječaj, provodi njihovu stručnu obradu i
utvruje prijedlog liste reda prvenstva za izbor korisnika
stipendije.
Temeljem bodovne liste, Povjerenstvo za dodjelu
stipendija donosi odluku o korisnicima stipendije.

Stranica 3

S donesenom odlukom upoznaju se svi podnositelji
zahtjeva, na koju isti mogu uložiti prigovor u roku od
8 dana po primljenoj obavijesti.
Prigovor rješava Županijsko poglavarstvo.Odluka
po prigovoru je konačna.
Nakon konačnosti Odluke o dodjeli stipendije
pristupa se zaključivanju ugovora o stipendiranju sa
svima kojima je stipendija odobrena.
Članak 11.
Ugovor o stipendiranju sadrži:
- ugovorne strane odnosno njihove zakonske
zastupnike i adresu prebivališta,
-

naziv i mjesto obrazovne ustanove,

- naziv struke, zvanja ili zanimanja za koje se
obrazuje korisnik stipendije,
-

visinu stipendije,

-

vrijeme korištenja stipendije,

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

način rješavanja meusobnih prava i obaveza,

- mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise
ugovornih stranaka, odnosno njihovih zastupnika i
druge odredbe.
Članak 12.
Ugovor o stipendiranju sklapa župan s korisnikom
stipendije, a ako je on maloljetan Ugovor sklapa
zakonski zastupnik (roditelj ili staratelj) uz supotpis
maloljetnog korisnika stipendije.
Članak 13.
Stipendije su nepovratne ukoliko ugovorne strane
ispune ugovorne obveze.
Članak 14.
Korisnik stipendije primat će stipendiju za redovito
školovanje do dana diplomiranja, a najduže 6 mjeseci
od završetka predavanja posljednjeg semestra
Korisnik stipendije dužan je redovno dostavljati
uvjerenje o upisu u narednu školsku godinu ili semestar
najkasnije 15 dana od upisa. Uvjerenjem stipendist
stječe pravo na isplatu stipendije.
Korisnik stipendije dužan je izvjestiti Povjerenstvo
ukoliko je došlo do značajnih promjena u uvjetima
za dodjelu stipendija.
Korisnik stipendije dužan je u roku 15 dana od
dana diplomiranja dostaviti uvjerenje o diplomiranju
i odjaviti stipendiju.
Članak 15.
Korisnik stipendije može ostvariti pravo na mirovanje
u isplati stipendije ukoliko ne upiše studijsku godinu
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iz opravdanih razloga (bolest, vojna služba, gubitak
roditelja, kao i drugi opravdani razlozi).

kojoj se školuje, udruge u kojoj djeluje ili Upravnog
odjela za društvene djelatnosti.

Za vrijeme mirovanja stipendija se ne isplaćuje.
Ponovno pravo na isplatu stipendije stječe se upisom
u višu godinu studija što se dokazuje uvjerenjem o
upisu.

Prijedlog za dodjelu potpore potkrepljuje se
dokazima o postignutim rezultatima na jednom ili
više područja obrazovanja kao i postignućima na
znanstvenim, umjetničkim, športskim i drugim
područjima.

O postojanju okolnosti iz prethodnog stavka odlučuje
Povjerenstvo za dodjelu stipendije, na zahtjev korisnika
stipendije uz predočenje dokaza o opravdanosti
zahtjeva.
Članak 16.
Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom
preuzete obveze Povjerenstvo ima pravo jednostrano
raskinuti Ugovor, a isplaćeni iznos stipendije student mora vratiti na način kako to odredi davatelj
stipendije.
U iznimnim slučajevima Povjerenstvo može
osloboditi stipendista povrata stipendije.

Odluku o prijedlozima iz stavka 1. i 2. ovoga
članka donosi Županijsko poglavarstvo.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju vrijediti
odredbe Pravilnika o stipendiranju studenata s područja
Županije objavljenog u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije« broj 01/00.

Ugovor o stipendiranju će se raskinuti u sljedećim
slučajevima:
- ako korisnik stipendije tijekom obrazovanja
ne upiše redovito godinu studija, osim u opravdanim
slučajevima o čemu odlučuje Povjerenstvo,

Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

- ako je došlo do značajnih promjena u uvjetima
za dodjelu stipendije,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

- ako utvrdi da je korisnik stipendije dao netočne
podatke ili dokumente u postupku sklapanja ugovora,
- ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuen
za krivično djelo protiv naroda i države ili drugo
kazneno djelo s izdržavanjem kazne zatvora dužem
od 6 mjeseci,

Klasa: 604-01/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. veljače 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

- ukoliko korisnik stipendije ne dostavi dokaz o
završetku studija.
Članak 17.
Nakon završenog obrazovanja korisnici stipendije
obvezni su se zaposliti na području Županije pod
uvjetom da im je omugućeno zaposlenje u struci i
raditi najmanje onoliko vremena koliko su primali
stipendiju.Ukoliko davatelj stipendije ponudi stipendistu
posao, stipendist ga je dužan prihvatiti i raditi najmanje
onoliko dugo koliko je primao stipendiju.
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 stipendije oslobaa se obveze vraćanja
stipendije ukoliko se po završetku studija ne uspije
zaposliti u struci na području Županije u roku od 3
mjeseca od završetka studija.
IV. DRUGI OBLICI POTPORE
Članak 18.
Pravo na druge oblike potpore podnositelj zahtjeva
može ostvariti na prijedlog obrazovne ustanove u

2.
Na temelju Programa razvoja malog gospodarstva
(Program »Poduzetnik«), članka 43. i članka 58.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01) i članka
16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 9.
sjednici održanoj 5. veljače 2002. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izdvajanju sredstava za provoenje Programa
razvoja malog gospodarstva (Program
»Poduzetnik«) u Sisačko-moslavačkoj županiji
I.
Ovom Odlukom utvruje se visina sredstava za
financiranje Programa razvoja malog gospodarstva
(Program »Poduzetnik«) u Sisačko-moslavačkoj
županiji.
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II.

Za financiranje Programa iz točke I. ove Odluke
izdvajaju se sredstva u visini od 1.400.000,00 kuna
i to:
- iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije
900.000,00 kuna,
- doznačena sredstva iz Ministarstva za obrt,
malo i srednje poduzetništvo 500.000,00 kuna,

- doznačena sredstva iz Ministarstva za obrt,
malo i srednje poduzetništvo 500.000,00 kuna.
III.
Izdvojena sredstva iz točke II. ove Odluke deponirat
će se u Zagrebačku banku d.d. Zagreb radi realizacije
kredita sukladno Programu razvoja malog gospodarstva
(Program »Poduzetnik«).
IV.

III.
Izdvojena sredstva iz točke II. ove Odluke deponirat
će se u Privrednu banku d.d. Zagreb radi realizacije
kredita sukladno Programu razvoja malog gospodarstva
(Program »Poduzetnik«).
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-08/02-01/42
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. veljače 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-08/02-01/41
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. veljače 2002.
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4.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

3.
Na temelju Programa razvoja malog gospodarstva
(Program »Poduzetnik«), članka 43. i članka 58.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01) i članka
16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 9.
sjednici održanoj 5. veljače 2002. godine, donijelo
je
ODLUKU
o izdvajanju sredstava za provoenje Programa
razvoja malog gospodarstva (Program
»Poduzetnik«) u Sisačko-moslavačkoj županiji

Na temelju točke VI. Odluke o minimalnim
financijskim standardima za decentralizirane funkcije
za zdravstvene ustanove u 2002. godini (»Narodne
novine« broj 110/01) i članka 43. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 9.
sjednici održanoj 5. veljače 2002. godine, donijelo
je
ODLUKU
o raspodjeli sredstava za decentralizirane
funkcije u zdravstvu Sisačko-moslavačke
županije
I.
Sredstva dodijeljena za investicijsko održavanje
zdravstvenih ustanova na području Sisačko-moslavačke
županije rasporeuju se prema tabeli »Financiranje
zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije
u 2002. godini« koja je sastavni dio ove Odluke.
II.

I.
Ovom Odlukom utvruje se visina sredstava
za financiranje Programa razvoja malog gospodarstva
(Program »Poduzetnik«) u Sisačko-moslavačkoj
županiji.
II.
Za financiranje Programa iz točke I. ove Odluke
izdvajaju se sredstva u visini od 1.400.000,00 kuna
i to:
- iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije
900.000,00 kuna,

Ova Odluka stupa na sangu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-08/02-01/43
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. veljače 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.
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FINANCIRANJE ZDRAVSTVENIH USTANOVA SISAČKO MOSLAVAČKE ŽUPANIJE U 2002. GODINI

Red.
broj
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

ZDRAVSTVENA
USTANOVA
Dom zdravlja Dvor

Dom zdravlja Glina

Dom zdravlja Hrvatska
Kostajnica
Dom zdravlja Kutina

Dom zdravlja Novska

Dom zdravlja Petrinja

Dom zdravlja Sisak

Dom zdravlja Topusko

Ljekarne Sisak

Opća bolnica Sisak

INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE USTANOVA,
PROSTORA, OPREME I PRIJEVOZNIH SREDSTAVA
medicinska i laboratorijska oprema, kompjuterska
oprema, sanitetska vozila, sanacija građevine

IZNOS

400.000,00

medicinska i laboratorijska oprema, prijevozna sredstva,
održavanje građevine

—

biokemijski analizator, sanitetsko i patronažno vozilo

400.000,00

sanitetsko i patronažno vozilo, kompjuterska oprema,
sanacija kotlovnice, EKG, sonda za UZV, sanacija
građevine, medicin. oprema

700.000,00

sanitetska i patronažna vozila, defibrilator, EKG, UZV,
sanacija krova

800.000,00

uredska oprema, stomatološka oprema, vozila za
hitnu medicinsku pomoć

1.200.000,00

reanimator, defibrilator, EKG, računala, sanitetska
i patronažna vozila, uređenje građevina

1.350.000,00

sanacija stomatološke ordinacije, pedijatrije,
ginekologije i laboratorija, sanacija građevine

400.000,00

medicinska i laboratorijska oprema, sanacija
građevine

100.000,00

medicinska i laboratorijska oprema, informatizacija,
sve vrste vozila, rekonstrukcija i sanacija građevina
u bolnici

8.000.000,00

uređenje kupki, kade za podvodnu masažu, vozila,
uređenje galvanskih kupki, uređenje smještajnih
kapaciteta, sanacija građevina

1.850.000,00

Specijalna bolnica
Petrinja

medicinska i laboratorijska oprema, prijevozna
sredstva, sanacija građevine

1.700.000,00

Specijalna bolnica
Popovača

EMG aparat, sondedopler, EKG, kolonoskop, sanitetska
vozila, sanacija krova, sanacija građevine

1.350.000,00

Lječilište Topusko

UKUPNO

18.250.000,00

Pročelnik
Ivanka Roksandić, prof., v. r.
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5.
Na temelju članka 46. točka 3. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01) i članka 16.
Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 9.
sjednici održanoj 5. veljače 2002. godine, donijelo
je

broj 1/97, 111/97, 95/00 i 129/00) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
16/96), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 9. sjednici održanoj 5. veljače 2002.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za proširenje
djelatnosti

ODLUKU
o ustupanju Ugovora o gradnji dviju
dvopontonskih skela za rijeku Savu
I.
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije utvruje da je Sisačko-moslavačka županija
naručitelj gradnje, opremanja, postavljanja na mjesto
rada i ishoenja svih propisanih knjiga i isprava za
dvije dvopontonske skele za rijeku Savu prema Ugovoru
o gradnji dviju dvopontonskih skela za rijeku Savu,
Klasa: 342-01/01-01/01, Urbroj: 2176-01-1 od 16.
srpnja 2001. godine.
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I.
Prihvaća se Prijedlog Upravnog vijeća Specijalne
bolnice za kronične bolesti Petrinja s 8. sjednice
održane 25. lipnja 2001. godine za proširenje djelatnosti
Specijalne bolnice.
II.
Daje se suglasnost za proširenje djelatnosti
Specijalne bolnice za kronične bolesti Petrinja i to
za obavljanje djelatnosti »socijalne skrbi starijih i
nemoćnih sa smještajem«.
III.

II.
U cilju stjecanja vlasništva Općine Sunja dviju
dvopontonskih skela za rijeku Savu, Sisačkomoslavačka županija ustupa Općini Sunja Ugovor iz
točke I. ove Odluke.
Ustupanjem Ugovora iz stavka 1. ove točke Općina
Sunja postaje nosilac svih prava i obveza iz tog
Ugovora.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 510-06/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 5. veljače 2002.

III.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

Ovlašćuje se župan Sisačko-moslavačke županije
za potpisivanje Ugovora o ustupanju Ugovora o gradnji
dviju dvopontonskih skela za rijeku Savu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 342-01/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. veljače 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

6.
Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine« broj 76/93), u svezi s člankom
34. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«

7.
Na temelju članka 96. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01) i članka 3. Odluke o utvrivanju plaća i naknada
dužnosnika i djelatnika Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
18/94) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 9. sjednici održanoj 5. veljače 2002.
godine, donijelo je
ODLUKU
o plaćama službenika i namještenika u
upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvruje način odreivanja
plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima
Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu:
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službenici i namještenici Županije) kojima se sredstva
za rad osiguravaju u Županijskom proračunu.
Članak 2.
Koeficijenti za odreivanje plaća službenika i
namještenika Županije odreuju se u slijedećim
vrijednostima:
1. Predstojnik Kabineta župana

6,00

2. Voditelj Odsjeka u Županijskom
zavodu za prostorno ureenje
5,50
- Stručni savjetnik za malo gospodarstvo
3. Voditelj Odsjeka u Službi za poslove
Skupštine i Poglavarstva
- Stručni suradnik za poslove školstva

5,20

- Stručni suradnik za poslove zdravstva i
socijalne skrbi

Posebnim aktom župana utvrdit će se uvjeti i
način ostvarivanja prava na ostale naknade koje se
priznaju u materijalne troškove sukladno važećim
propisima za službenike i namještenike državne uprave.
Članak 5.
Plaće utvrene ovom Odlukom isplaćivat će se
od 1. veljače 2002. godine.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o plaćama djelatnika u upravnim
tijelima Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 16/98,
2/00, 4/00, 3/01 i 5/01).
Članak 7.

5,00

- samostalni upravni referent u ostalim
područjima
5. Viši stručni referent za poslove
investicijskog održavanja u
školstvu i zdravstvu

Članak 4.

Članak 6.

- Stručni suradnik za kulturu, tehničku kulturu
i šport

4. Stručni suradnik u ostalim
područjima

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

4,80

- Viši stručni referent za poljoprivrednu
proizvodnju

Klasa: 120-01/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. veljače 2002.

- Viši stručni referent za malo
gospodarstvo
6. Viši stručni referent u ostalim
područjima
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Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

4,50

- viši upravni referent u ostalim
područjima
7. Administrativni tajnik župana

3,80
8.

8. Administrativni tajnik zamjenika
župana

3,50

9. Stručni referent za materijalnotehničke poslove

3,20

- Zaštitar
10. Računovodstveni referent

3,00

11. Administrativni tajnik

2,97

- Stručni referent za uredsko
poslovanje
12. Stručni referent za pripremu
sjednica

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97 pročišćeni tekst, 111/97, 95/00 i 129/00) i članka
43. točka 11. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 9. sjednici održanoj 5. veljače 2002.
godine, donijelo je
RJEŠENJE

2,50

13. Servirka

2,00

14. Spremačica

1,60

o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma
zdravlja Novska
I.

Članak 3.
Plaće službenika i namještenika u smislu ove
Odluke utvruju se na način da se osnovica za obračun
plaće pomnoži s pripadajućim koeficijentom.
Iznos plaće utvren sukladno stavku 1. ovog članka
uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog
staža, a najviše do 20%.
Osnovicu za obračun plaća službenika i
namještenika utvruje se u visini od 1.425,27 kuna
bruto.

U Upravno vijeće Doma zdravlja Novska imenuju
se:
1. Sonja Marohnić-Horvat,
2. Grga Ivezić,
3. Damir Katušić.
II.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
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III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 520-01/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. veljače 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.
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10.
Na temelju članka 50. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97, 111/97, 95/00 i
129/00), članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01) 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 5. veljače 2002.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama
Statuta Zavoda za javno zdravstvo Sisačkomoslavačke županije

9.

I.

Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97 pročišćeni tekst, 111/97, 95/00 i 129/00) i članka
43. točka 11. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 9. sjednici održanoj 5. veljače 2002.
godine, donijelo je
RJEŠENJE

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Statuta
Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke
županije koju je Upravno vijeće Zavoda za javno
zdravstvo Sisačko-moslavačke županije donijelo na
17. sjednici održanoj 6. studenog 2001. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

o imenovanju članova Upravnog vijeća
Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot«
Popovača
I.
U Upravno vijeće Neuropsihijatrijske bolnice
»Dr.Ivan Barbot« Popovača imenuju se:

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 510-13/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. veljače 2002.

1. Željko Sekanović,

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

2. dr. Ivan Kostecki,
3. Šimun Iličić.
II.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

11.
Na temelju članka 43. i članka 58. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01) i članka 15.
Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 9.
sjednici održanoj 5. veljače 2002. godine, donijelo
je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 520-01/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. veljače 2002.

ZAKLJUČAK
o financijskoj potpori Udruzi Roma Bajaša
Sisačko-moslavačke županije
I.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

Odobrava se financijska potpora u iznosu od
83.100,00 kuna Udruzi Roma Bajaša Sisačko-
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moslavačke županije za dovršenje priključaka za
vodovod za drugi dio naselja Capraške poljane Sisak.
II.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se
iz Županijskog proračuna s pozicije 160 - Tekuće
potpore.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-01/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. veljače 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.
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ﬂSlužbeni 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
2002. godinu iznosi 100,00 kuna i uplaćuje se na žiro-račun 34150-603-79 ﬂGlasila« d.o.o. Petrinja, D.
Careka 2/1. Tehnički ureuje, izdaje i tiska: ﬂGLASILA« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815138, tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr.

