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AKTI ŽUPANICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
1.

II.

Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine«, broj 87/08 i 86/09) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09), županica
Sisačko-moslavačke županije 15. siječnja 2010. godine donijela je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole
Tina Ujevića Kutina

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/10-01/01
URBROJ: 2176/01-03-10-3
Sisak, 15. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Tina
Ujevića Kutina, koju je Školski odbor Srednje škole
Tina Ujevića Kutina, utvrdio na sjednici održanoj 10.
srpnja 2009. godine.

2.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 44. točke 26. Sta-
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tuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09), županica
Sisačko-moslavačke županije 15. siječnja 2010. godine donijela je

KLASA: 012-03/10-01/03
URBROJ: 2176/01-03-10-3
Sisak, 15. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Tehničke
škole Kutina
I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole Kutina, koju
je Školski odbor Tehničke škole Kutina, utvrdio na
sjednici održanoj 29. lipnja 2009. godine.
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4.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09), županica
Sisačko-moslavačke županije 15. siječnja 2010. godine donijela je

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

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole
Ivana Trnskog Hrvatska Kostajnica

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/10-01/02
URBROJ: 2176/01-03-10-3
Sisak, 15. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Ivana Trnskog
Hrvatska Kostajnica, koju je Školski odbor Srednje
škole Ivana Trnskog Hrvatska Kostajnica, utvrdio na
sjednici održanoj 10. rujna 2009. godine.
II.

3.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09), županica
Sisačko-moslavačke županije 15. siječnja 2010. godine donijela je
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/10-01/04
URBROJ: 2176/01-03-10-3
Sisak, 15. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Srednje
škole Novska
I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Novska, koju
je Školski odbor Srednje škole Novska, utvrdio na
sjednici održanoj 4. rujna 2009. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

5.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09), županica
Sisačko-moslavačke županije 15. siječnja 2010. godine donijela je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Srednje
škole Topusko
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I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Topusko,
koju je Školski odbor Srednje škole Topusko, utvrdio
na sjednici održanoj 29. rujna 2009. godine.

novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09), županica
Sisačko-moslavačke županije 15. siječnja 2010. godine donijela je

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

ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/10-01/05
URBROJ: 2176/01-03-10-3
Sisak, 15. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

6.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09), županica
Sisačko-moslavačke županije 15. siječnja 2010. godine donijela je

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole
Viktorovac Sisak
I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Viktorovac
Sisak, koju je Školski odbor Srednje škole Viktorovac
Sisak, utvrdio na sjednici održanoj 21. rujna 2009.
godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/10-01/07
URBROJ: 2176/01-03-10-3
Sisak, 15. siječnja 2010.

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole
Petrinja
I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Petrinja, koju
je Školski odbor Srednje škole Petrinja, utvrdio na
sjednici održanoj 29. rujna 2009. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/10-01/06
URBROJ: 2176/01-03-10-3
Sisak, 15. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

7.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne

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

8.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09), županica
Sisačko-moslavačke županije 15. siječnja 2010. godine donijela je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole
Glina
I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Glina, koju je
Školski odbor Srednje škole Glina, utvrdio na sjednici
održanoj 1. rujna 2009. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/10-01/08
URBROJ: 2176/01-03-10-3
Sisak, 15. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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I.

Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole Sisak,
koju je Školski odbor Ekonomske škole Sisak utvrdio
na sjednici održanoj 15. rujna 2009. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

9.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09), županica
Sisačko-moslavačke županije 15. siječnja 2010. godine donijela je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/10-01/10
URBROJ: 2176/01-03-10-3
Sisak, 15. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole
Sisak
I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Tehničke škole Sisak, koju je
Školski odbor Tehničke škole Sisak utvrdio na sjednici
održanoj 16. listopada 2009. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/10-01/09
URBROJ: 2176/01-03-10-3
Sisak, 15. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

11.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09), županica
Sisačko-moslavačke županije 15. siječnja 2010. godine donijela je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku
o izmjenama i dopunama Statuta
Industrijsko-obrtničke škole Sisak
I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Industrijsko-obrtničke škole
Sisak, koju je Školski odbor Industrijsko-obrtničke
škole Sisak, utvrdio na sjednici održanoj 30. rujna
2009. godine.
II.

10.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09), županica
Sisačko-moslavačke županije 15. siječnja 2010. godine donijela je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Ekonomske škole
Sisak

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/10-01/11
URBROJ: 2176/01-03-10-3
Sisak, 15. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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Članak 2.

12.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine« broj 87/08 i 86/09) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09), županica
Sisačko-moslavačke županije 15. siječnja 2010. godine donijela je
ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o
izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke škole
Sisak

U članku 4. redni broj 9. broj izvršitelja »1« mijenja
se i glasi »2«.
Članak 3.
U članku 5. stavak 2. riječi »Županijsko poglavarstvo« mijenjaju se i glase »župan«.
Članak 4.
U članku 6. riječi »Županijskog poglavarstva«
brišu se.
Članak 5.

I.
Daje se prethodna suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Obrtničke škole Sisak, koju
je Školski odbor Obrtničke škole Sisak, utvrdio na
sjednici održanoj 29. rujna 2009. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/10-01/12
URBROJ: 2176/01-03-10-3
Sisak, 15. siječnja 2010.

Članak 7. mijenja se i glasi:
»Radom Upravnog odjela upravlja pročelnik kojeg
imenuje župan na temelju javnog natječaja.
Radom Ispostave Upravnog odjela upravljaju voditelji ispostava.
Pročelnik Upravnog odjela odgovoran je za svoj
rad i rad Upravnog odjela županu.«
Članak 6.
Članak 8. briše se.
Članak 7.
U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
»Pročelnik Upravnog odjela dužan je izvještavati
župana o stanju u područjima iz djelokruga rada Upravnog odjela jednom godišnje ili na njegov zahtjev.«

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

Članak 8.
Članak 10. briše se.
Članak 9.

13.
Na temelju članka 4. stavak 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08), članka
15. Odluke o upravnim tijelima Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 6/05, 18/07, 3/09 i 14/09) i članka 44. točka
18. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09),
na prijedlog pročelnice, županica Sisačko-moslavačke
županije 19. siječnja 2010. godine, donijela je
PRAVILNIK
o izmjenama i dopunama Pravilnika o
unutarnjem redu Upravnog odjela za prostorno
uređenje i graditeljstvo Sisačko-moslavačke
županije

Članak 14. briše se.
Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 022-04/10-01/03
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 19. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela
za prostorno uređenje i graditeljstvo (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 20/07, 2/08,
8/08, 16/08, 2/09 i 4/09), u članku 2. stavak 2. riječi
»i Županijskog poglavarstva« brišu se.

14.
Na temelju točke IV podtočke 7. Operativnog plana
poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačkomoslavačkoj županiji tijekom 2010. godine (»Službeni

Broj 1/2010.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/09)
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09) županica Sisačko-moslavačke županije
20. siječnja 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o provođenju Projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« za 2010. godinu
I. OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, kriteriji i
postupak dodjele, te obveze korisnika bespovratnih
novčanih sredstava: (u daljnjem tekstu: subvencija)
dobivenih provođenjem Projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« za 2010. godinu.
Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će dodjeljivati subvencije temeljem Projekta »Tradicijski i umjetnički obrti«
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 1/09.).
Članak 3.
Korisnici subvencija su obrtnici koji obavljaju djelatnost na obrtnički način sami ili imaju do tri zaposlena
djelatnika čije je sjedište obrta na području Sisačkomoslavačke županije, a koji obavljaju djelatnosti koje
spadaju u tradicijske i umjetničke obrte.
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Javni poziv raspisuje županica Sisačko-moslavačke
županije i objavljuje se u dnevnom tisku. Javni poziv
je otvoren do utroška sredstava.
Javni poziv sadrži:
-

naziv tijela koje objavljuje natječaj,

-

predmet natječaja,

-

opće uvjete i kriterije za dodjelu sredstava,

-

popis potrebne dokumentacije,

-

naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose,

-

vrijeme trajanja natječaja,

-

podatke o informacijama.
Članak 8.

Javni poziv provodi Povjerenstvo za provođenje
Projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« u 2010. godini
koje imenuje županica.
Povjerenstvo nakon provjere zaprimljenih zahtjeva
i dostavljene dokumentacije izrađuje listu obrtnika s
predloženim iznosima subvencija, te prijedlog liste
dostavlja županici na odobravanje.
Obrada zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije,
donošenje prijedloga liste te odobravanje subvencija
vršit će se po redoslijedu zaprimanja zahtjeva, a do
utroška raspoloživih sredstava.
III. OBAVEZE KORISNIKA
Članak 9.

Članak 4.
Sredstva za subvencije iz članka 2. ove Odluke
osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu u Razdjelu 004 Upravni odjel za
obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam, Program
A04 0102 Razvoj malog gospodarstva - Aktivnost A04
0102 A100001 Poticanje i kreditiranje razvoja malog
i srednjeg poduzetništva na poziciji 232 Subvencije
trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima - sredstva za poticanje u iznosu od
400.000,00 kuna.

Korisnici subvencija dužni su u roku od 60 dana
po utrošku dobivenih sredstava, a najkasnije do kraja
tekuće godine podnijeti izvješće Upravnom odjelu za
obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam o namjenskom utrošku sredstava.

Članak 5.
Najviši ukupni iznos subvencija iz članka 2. ove
Odluke za tekuću godinu koju jedan obrtnik može
ostvariti iznosi 10.000,00 kuna za tradicijske obrte i
15.000,00 kuna za umjetničke obrte.
Subvencije iz stavka 1. ovog članka korisnicima
se dodjeljuje jednokratno.

Ukoliko je korisnik subvencija priložio neistinitu
dokumentaciju ili je nenamjenski potrošio dobivena
novčana sredstava, dobivena sredstva mora vratiti
na žiro-račun Sisačko-moslavačke županije u roku
od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu
sredstava, te će biti isključen iz svih subvencija u
narednih pet godina.

Članak 6.
Kriteriji za dodjelu subvencija utvrđeni su u točki
7. Projekta iz članka 2. ove Odluke.
II. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA
Članak 7.
Subvencije se dodjeljuju putem Javnog poziva.

Ukoliko korisnik subvencije ne podnese izvješće o
utrošenim sredstvima u navedenim rokovima u gornjem
stavku, neće se moći natjecati za dodjelu subvencija
u narednoj godini.
Članak 10.

Članak 11.
Sastavni dio ove Odluke je propisani obrazac
zahtjeva TUO/10.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

KLASA: 311-05/10-01/01
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 20. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provođenje Projekta »Tradicijski
i umjetnički obrti« za 2010. godinu
I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provođenje Projekta »Tradicijski i
umjetnički obrti« za 2010. godinu (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).

15.
Na temelju članka 7. Odluke o provođenju Projekta
»Tradicijski i umjetnički obrti« za 2010. godinu i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09)
županica Sisačko-moslavačke županije 20. siječnja
2010. godine, donijela je
ODLUKU
o objavi Javnog poziva za dodjelu subvencija
u provođenju Projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« za 2010. godinu
I.
Donosi se Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu subvencija u provođenju Projekta »Tradicijski i
umjetnički obrti« za 2010. godinu.

II.
U Povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika

1. Marijan Belošević, pročelnik Upravnog odjela
za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam
Sisačko-moslavačke županije
-

za članove:

2. Željko Vrbanus, predsjednik Obrtničke komore
Sisačko-moslavačke županije
3. Milan Krstinić, član Savjeta županice Sisačkomoslavačke županije
4. Željko Soldo, član Savjeta županice Sisačkomoslavačke županije
5. Željko Marjanović, viši stručni referent u Upravnom odjelu za infrastrukturu i komunalne poslove
Sisačko-moslavačke županije.

II.
Javni poziv iz točke I. ove Odluke objavit će se u
dnevnom tisku.
Tekst Javnog poziva je prilog ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.

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

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

KLASA: 080-09/10-01/01
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 20. siječnja 2010.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 311-05/10-01/02
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 20. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

16.
Na temelju članka 8. Odluke o provođenja projekta
»Tradicijski i umjetnički obrti« za 2010. godinu i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09)
županica Sisačko-moslavačke županije 20. siječnja
2010. godine, donijela je

Broj 1/2010.

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

17.
Na temelju točke IV podtočke 8. Operativnog plana
poticanja malog gospodarstva i turizma na području
Sisačko-moslavačke županije tijekom 2010. godine
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
18/09) članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09) županica Sisačko-moslavačke županije
20. siječnja 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o donošenju Projekta »Nove investicije u
proizvodne obrte«

Broj 1/2010.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
I.

Donosi se Projekt »Nove investicije u proizvodne
obrte«.
II.
Projekt »Nove investicije u proizvodne obrte«
sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 311-08/10-01/01
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 20. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

18.
Na temelju točke IV. podtočke 8. Operativnog plana
poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačkomoslavačkoj županiji tijekom 2010. godine (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/09)
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09) županica Sisačko-moslavačke županije
20. siječnja 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o provođenju Projekta »Nove investicije u
proizvodne obrte« za 2010. godinu
I. OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, kriteriji i
postupak dodjele, te obaveze korisnika bespovratnih
novčanih sredstava: (u daljnjem tekstu; subvencija)
dobivenih provođenjem Projekta »Nove investicije u
proizvodne obrte« za 2010. godinu.
Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će dodjeljivati subvencije temeljem Projekta »Nove investicije u proizvodne obrte«.
Članak 3.
Korisnici subvencija jesu obrtnici koji se bave
proizvodnom djelatnošću (osim obrta koji se bave
primarnom poljoprivrednom proizvodnjom).
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Članak 4.
Sredstva za subvencije iz članka 2. ove Odluke
osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu Razdjel 004 Upravni odjel za
obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam, Program
A04 0102 Razvoj malog gospodarstva - Aktivnost A04
0102 A100001 Poticanje i kreditiranje razvoja malog
i srednjeg poduzetništva na poziciji 232 Subvencije
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima - sredstva
za poticanje u iznosu od 300.000,00 kuna.
Članak 5.
Udio investicijske potpore iznosi do 50% vrijednosti
investicije, a najveći iznos potpore u kalendarskoj
godini iznosi 10.000,00 kuna i može se ostvariti jednokratno.
Troškovi PDV-a, poreza, carine i drugi uvozni troškovi ne ulaze u vrijednost kapitalnog ulaganja.
Članak 6.
Kriteriji za dodjelu subvencija utvrđeni su u točki
8. Projekta iz članka 2. ove Odluke.
II. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA
Članak 7.
Subvencije se dodjeljuju putem Javnog poziva.
Javni poziv raspisuje županica Sisačko-moslavačke
županije i objavljuje se u dnevnom tisku.
Javni poziv sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- predmet natječaja,
- opće uvjete i kriterije za dodjelu sredstava,
- popis potrebne dokumentacije,
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose,
- vrijeme trajanja natječaja,
- podatke o informacijama.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.
Članak 8.
Javni poziv provodi Povjerenstvo za provođenje
Projekta »Nove investicije u proizvodne obrte« za
2010. godinu koje imenuje županica.
Povjerenstvo nakon provjere zaprimljenih zahtjeva
i dostavljene dokumentacije izrađuje listu obrtnika s
predloženim iznosima subvencija, te prijedlog liste
dostavlja županici na odobravanje.
Obrada zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije,
donošenje prijedloga liste te odobravanje subvencija
vršit će se po redoslijedu zaprimanja zahtjeva, a do
utroška raspoloživih sredstava.
III. OBAVEZE KORISNIKA SUBVENCIJA
Članak 9.
Korisnici subvencija dužni su u roku od 60 dana od
dana isplate subvencije podnijeti izvješće Upravnom
odjelu za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam
o namjenskom utrošku sredstava.
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Ukoliko korisnik subvencije ne podnese izvješće o
utrošenim sredstvima u navedenim rokovima u gornjem
stavku, neće se moći natjecati za dodjelu subvencija
u narednoj godini.

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

Članak 10.
Ukoliko je korisnik subvencija priložio neistinitu
dokumentaciju ili je nenamjenski potrošio dobivena
novčana sredstava, dobivena sredstva mora vratiti
na žiro-račun Sisačko-moslavačke županije u roku
od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu
sredstava, te će biti isključen iz svih subvencija u
narednih pet godina.

Broj 1/2010.

KLASA: 311-08/10-01/03
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 20. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

Članak 11.
Sastavni dio ove Odluke je propisani obrazac
zahtjeva NIPO-10.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 311-08/10-01/02
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 20. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

20.
Na temelju članka 8. Odluke o provođenja projekta
»Nove investicije u proizvodne obrte« za 2010. godinu
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09) županica Sisačko-moslavačke županije
20. siječnja 2010. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provođenje Projekta »Nove
investicije u proizvodne obrte« za 2010. godinu
I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provođenje Projekta »Nove investicije u proizvodne obrte« za 2010. godinu (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
II.

19.
Na temelju članka 7. Odluke o provođenju Projekta
»Nove investicije u proizvodne obrte« u 2010. godini
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09) županica Sisačko-moslavačke županije
20. siječnja 2010. godine, donijela je
ODLUKU
o objavi Javnog poziva za dodjelu subvencija
u provođenju Projekta »Nove investicije u
proizvodne obrte« za 2010. godinu
I.
Donosi se Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
subvencija u provođenju Projekta »Nove investicije u
proizvodne obrte« za 2010. godinu.
II.
Javni poziv iz članka I. ove Odluke objavit će se
u dnevnom tisku.
Tekst Javnog poziva je prilog ove Odluke i čini
njegov sastavni dio.

U Povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika

1. Andrija Rudić, zamjenik županice
-

za članove:

2. Marijan Belošević, pročelnik Upravnog odjela
za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam
Sisačko-moslavačke županije
3. Jozo Bilobrk, član Savjeta županice Sisačkomoslavačke županije
4. Milan Krstinić, član Savjeta županice Sisačkomoslavačke županije
5. Milovan Bojčetić, član Savjeta županice Sisačko-moslavačke županije.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

Broj 1/2010.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

KLASA: 080-09/10-01/02
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 20. siječnja 2010.

-

nositelj aktivnosti: Obrtnička komora Sisačkomoslavačke županije
-

ZAKLJUČAK
o sufinanciranju nastupa gospodarstvenika
s područja Sisačko-moslavačke županije na
sajmovima tijekom 2010. godine
I.
Sisačko-moslavačka županija sufinancirat će nastupe gospodarstvenika Sisačko-moslavačke županije
u iznosima i na sajmovima kako slijedi:
- 14. GAST - Sajam hrane, pića i ugostiteljske
opreme, Split (03.03.- 07.03.2010.)
50.000,00 kuna
nositelj aktivnosti: HGK - Županijska komora
Sisak		
-

IHM - Međunarodni obrtnički sajam München
(Njemačka) (03.03. - 09.03.2010.)
10.000,00 kuna
nositelj aktivnosti: Obrtnička komora Sisačkomoslavačke županije

-

Sajam poslova Kutina (ožujak 2010.)
10.000,00 kuna
nositelj aktivnosti: HZZ - Područna služba Kutina

-

Sajam poslova Sisak (travanj 2010.)
10.000,00 kuna
nositelj aktivnosti: HZZ - Područna služba Sisak

12. međunarodni sajam gospodarstva i obrtništva Mostar (BiH) (13.04 -17.04.2010.)
20.000,00 kuna
nositelj aktivnosti: HGK - Županijska komora
Sisak
		
- Sajam suvenira »Kvarner EXPO« Opatija
(travanj 2010.)
30.000,00 kuna
nositelj aktivnosti: Obrtnička komora Sisačkomoslavačke županije

Izložba tradicijskih i umjetničkih obrta, Sisak
(lipanj 2010.)
30.000,00 kuna

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

21.
Na temelju točke III. podtočke 4. Operativnog plana
poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačkomoslavačkoj županiji tijekom 2010. godine (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/09)
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09) županica Sisačko-moslavačke županije
20. siječnja 2010. godine, donijela je
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Sajam zadrugarstva, obrta i turizma u Sunji
(srpanj 2010.)
40.000,00 kuna
nositelj aktivnosti: Regionalni savez zadruga
područja od posebne državne skrbi/interesa Petrinja

-

Međunarodni obrtnički sajam Zagreb (proljeće/
jesen 2010.)
30.000,00 kuna
nositelj aktivnosti: Obrtnička komora Sisačkomoslavačke županije

-

Sajam obrtništva SASO Split (listopad
2010.)
30.000,00 kuna
nositelj aktivnosti: : HGK - Županijska komora
Sisak

-

pojedinačni nastupi gospodarskih subjekata na specijaliziranim sajmovima u zemlji i
inozemstvu
40.000,00 kuna
nositelj aktivnosti: gospodarski subjekti.

Sredstva iz stavka 1. ove točke u iznosu od
300.000,00 kn osigurana su u Proračunu Sisačkomoslavačke županije za 2010. godinu u razdjelu 001
Stručna služba za poslove skupštine, župana i opće
poslove - Aktivnost A01 0100 A100007 Gospodarske
manifestacije, promocije i pokroviteljstva na poziciji
31 Tekuće donacije za gospodarske manifestacije,
promocije i pokroviteljstva, a doznačit će se na žiroračun nositelja aktivnosti organizacije nastupa na
sajmovima.
Nositelji aktivnosti organizacije nastupa na sajmovima dužni su nakon održanih sajmova dostaviti
Sisačko-moslavačkoj županiji pismeno izvješće o
utrošku navedenih financijskih sredstava, te o gospodarskim efektima nastupa gospodarskih subjekata
na navedenim sajmovima.

-

II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni
odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam
Sisačko-moslavačke županije.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

I.
Ovim se Planom prijma u službu utvrđuje prijam
službenika i namještenika u upravna tijela Sisačkomoslavačke županije tijekom 2010. godine (kratkoročni
plan).
Plan prijma u službu utvrđuje se na temelju pisanih
prijedloga rukovoditelja upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije vodeći računa o planiranim sredstvima
za prijam službenika i namještenika u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu.

KLASA: 380-01/10-01/01
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 20. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

II.
Upravna tijela Sisačko-moslavačke županije popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu u skladu
s pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije i osiguranim financijskim
sredstvima.

22.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08), na prijedlog rukovoditelja upravnih tijela Sisačko-moslavačke
županije, županica Sisačko-moslavačke županije 25.
siječnja 2010. godine, donijela je

III.
Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno stanje
popunjenosti radnih mjesta, potreban broj službenika
i namještenika na neodređeno vrijeme i potreban broj
vježbenika na određeno vrijeme za upravna tijela Sisačko-moslavačke županije utvrđuje se kako slijedi:

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke
županije za 2010. godinu

RED.
BR.

NAZIV UPRAVNOG TIJELA

Broj 1/2010.

STANJE
BROJ
SISTEMATIZ. POPUNJEN.
RADNIH
RADNIH
MJESTA
MJESTA

1. Upravni odjel za proračun i financije
2. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i
šport
3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
4. Upravni odjel za obrt, malo i srednje
poduzetništvo i turizam
5. Upravni odjel za infrastrukturu i
komunalne poslove
6. Upravni odjel za poljoprivredu,
šumarstvo i vodno gospodarstvo
7. Upravni odjel za zaštitu okoliša i
prirode
8. Upravni odjel za upravljanje
pristupnim fondovima i poticajnim
sredstvima
9. Stručna služba za poslove Skupštine,
župana i opće poslove
10. Upravni odjel za prostorno uređenje i
graditeljstvo
11. Samostalni odjel za unutarnju reviziju

POTREBAN BROJ
SLUŽBENIKA I
BROJ
NAMJEŠTENIKA
VJEŽBEN.
NA NEODREĐENO
VRIJEME
VSS
VŠS
SSS
1 - SSS

10

8

6

5

1

-

-

-

6

4

1

-

-

-

5

4

-

-

-

-

7

6

-

-

-

-

9

6

1

-

-

-

6

6

-

-

-

-

7

6

-

-

-

-

28

17

2

-

4

1 - VSS

27
4

17
2

1
1

-

1
-

-

IV.
Prilikom popunjavanja radnih mjesta, upravna tijela Sisačko-moslavačke županije dužna su postupati
sukladno odredbama Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina.

Radna mjesta koja će biti popunjena pripadnicima nacionalnih manjina uključena su u ukupni
broj planiranih potreba za popunjavanjem radnih
mjesta.

Broj 1/2010.
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V.

Upravna tijela Sisačko-moslavačke županije dužna
su voditi računa o zapošljavanju osoba koje ostvaruju
pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno posebnim
zakonima i to:
-

Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji,

-

Zakonu o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom,

ukoliko su se u prijavi na natječaj pozvali na to
pravo, imaju prednost pri zapošljavanju u odnosu na
ostale kandidate pod jednakim uvjetima.
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III.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 080-09/10-01/07
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak 26. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

VI.
Župan će revidirati, u suradnji s rukovoditeljima
upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije, planirane
potrebe popunjavanja radnih mjesta radi utvrđivanja
potrebe izmjena i dopuna usvojenog Plana prijma u
službu.

24.
Na temelju članka 44. točka 11. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09), županica Sisačko-moslavačke
županije, 2. veljače 2010. godine, donijela je

VII.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 100-01/10-01/01
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 25. siječnja 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Petrinja
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Petrinja o uknjižbi prava služnosti na k.č.br.
2683/1 k.o. Glina upisanoj u z.k. ulošku 390 u svrhu
izgradnje srednje naponskog voda iz TS »Bolnica« u
korist HEP - Operatora distribucijskog sustava d.o.o.
Zagreb, Distribucijsko područje Elektra Sisak, donijetu
na 26. sjednici održanoj 27. siječnja 2010. godine
II.

23.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj
87/08 i 86/09), točke I. Odluke o davanju ovlaštenja
županici Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasni Sisačko-moslavačke županije« broj 17/09) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09),
županica Sisačko-moslavačke županije 26. siječnja
2010. godine, donijela je

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 510-03/10-01/04
URBROJ: 2176/01-03-10-2
Sisak, 2. veljače 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Glazbene škole Fran Lhotka, Sisak
I.
MIHAEL KOVAČIĆ, iz reda roditelja učenika, razrješuje se dužnosti člana Školskog Odbora Glazbene
škole Fran Lhotka Sisak.
II.
ANTO RAJIĆ, iz reda roditelja učenika, imenuje
se za člana Školskog odbora Glazbene škole Fran
Lhotka Sisak.

25.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«,
broj 87/08 i 86/09), točke I. Odluke o davanju ovlaštenja županici Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 17/09)
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«
broj 11/09), županica Sisačko-moslavačke županije
3. veljače 2010. godine donijela je
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RJEŠENJE

o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Osnovne škole Gvozd

KLASA: 403-01/10-01/03
URBROJ: 2176/1-03-10-2
Sisak, 10. veljače 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

I.
STEVAN BEKIĆ, iz reda predstavnika osnivača,
razrješuje se dužnosti člana Školskog Odbora Osnovne
škole Gvozd iz Gvozda.
II.
VLADO GABRIĆ, iz reda predstavnika osnivača,
imenuje se za člana Školskog odbora Osnovne škole
Gvozd iz Gvozda.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 080-09/10-01/06
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak 3. veljače 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

Broj 1/2010.

27.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«,
broj 87/08 i 86/09), točke I. Odluke o davanju ovlaštenja županici Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 17/09)
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«
broj 11/09), županica Sisačko-moslavačke županije
10. veljače 2010. godine donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Glazbene škole u Novskoj
I.
MARIJA BASARIĆ, iz reda nastavnika i stručnih
suradnika, razrješuje se dužnosti člana Školskog
Odbora Glazbene škole u Novskoj.
II.

26.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka
44. točke 27. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«
broj 11/09), županica Sisačko-moslavačke županije
10. veljače 2010. godine, donijela je

TOMISLAV MALAGURSKI, iz reda nastavnika
i stručnih suradnika, imenuje se za člana Školskog
odbora Glazbene škole u Novskoj.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o pokretanju
reprograma kreditnog zaduženja Lječilišta
»Topusko« Topusko
I.
Daje se suglasnost na Odluku o reprogramu kredita dobivenog po Ugovoru o kreditu T - 75/00 od 03.
listopada 2000. godine i Dodatku I. ugovora o kreditu
T - 75/00 od 28. travnja 2008. godine, koju je Upravno
vijeće Lječilišta »Topusko« Topusko donijelo na 2.
sjednici održanoj 14. listopada 2009. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 080-09/10-01/14
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 10. veljače 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

28.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«,
broj 87/08 i 86/09), točke I. Odluke o davanju ovlaštenja županici Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 17/09)
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«
broj 11/09), županica Sisačko-moslavačke županije
12. veljače 2010. godine donijela je

Broj 1/2010.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
RJEŠENJE

o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Tehničke škole Sisak

KLASA: 510-03/10-01/02
URBROJ: 2176/1-03-10-1
Sisak, 15. veljače 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

I.
ANKICA IVANKOVIĆ-ŠESTAN, iz reda predstavnika
Ureda državne uprave Sisačko-moslavačke županije,
razrješuje se dužnosti člana Školskog Odbora Tehničke
škole Sisak
II.
GORAN KOLIĆ, iz reda predstavnika Ureda državne
uprave Sisačko-moslavačke županije, imenuje se za
člana Školskog odbora Tehničke škole Sisak.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 080-09/10-01/15
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 12. veljače 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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30.
Na temelju članka 103. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01,
59/01, 82/01 i 103/03, 44/06 i 79/07), članka 54.
stavak 1. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«,
broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 44. točka
26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09),
županica Sisačko-moslavačke županije 15. veljače
2010. godine donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama
i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne
osobe Sisak
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe
Sisak, koju je Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Sisak donijelo na 2. sjednici održanoj
25. studenog 2009. godine.

29.

II.

Na temelju članka 58. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08 i 155/09),
članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«,
broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka 44. točke
26. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09),
županica Sisačko-moslavačke županije 15. veljače
2010. godine donijela je
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/10-01/13
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 15. veljače 2010.

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama
i dopunama Statuta Neuropsihijatrijske bolnice
»Dr. Ivan Barbot« Popovača
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan
Barbot« Popovača donijetu na 3. sjednici Upravnog
vijeća Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot«
Popovača održanoj dana 9. studenog 2009. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

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

31.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09)
županica Sisačko-moslavačke županije donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju projektnog prijedloga radnog
naziva »Razvoj poduzetništva mladih u
poljoprivredi i turizmu« za sredstva kroz
Program IPA, 4. komponenta - »Mladi
na tržištu rada«
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I.

I.
Prihvaća se projektni prijedlog radnog naziva »Razvoj poduzetništva mladih u poljoprivredi i turizmu«
čiji je nositelj Sisačko-moslavačka županija kojim će
se natjecati za sredstva iz Programa IPA, 4. komponenta - »Mladi na tržištu rada«.

Ovim Zaključkom utvrđuje se lista za sufinanciranje
nastupa fizičkih i pravnih osoba s područja Sisačkomoslavačke županije na sajmovima, manifestacijama
i promocijama tijekom 2010. godine, a prema popisu
koji se nalazi u prilogu i čini njegov sastavni dio.

II.
Prihvaćanje projektnog prijedloga iz stavka I. ovog
Zaključka financijski ne obvezuje Sisačko-moslavačku
županiju.
III.
Ovlašćuje se županica Sisačko-moslavačke županije
za potpisivanje svih dokumenta potrebnih za prijavu i
realizaciju ovog projektnog prijedloga.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 900-01/10-01/04
URBROJ: 2176/01-03-10-1
Sisak, 15. veljače 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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II.
Sredstva iz točke I. osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2010. godinu na:
-

poziciji 29 - Usluge promidžbe i informiranja

-

poziciji 30 - Tekuće pomoći za gospodarske
manifestacije i promocije

-

poziciji 31 - Tekuće donacije za gospodarske
manifestacije, promocije i pokroviteljstva.

Nositelji aktivnosti organizacije nastupa na sajmovima, manifestacijama i promocijama dužni su nakon
provedenih aktivnosti, za koje su dobili sredstva iz
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2010.
godinu dostaviti pisano izvješće o utrošku navedenih
sredstava, te o gospodarskim efektima nastupa.
III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni
odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Sisačko-moslavačke županije.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

32.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09), Županica Sisačko-moslavačke
županije 18. veljače 2010. donijela je
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju nastupa fizičkih i pravnih
osoba s područja Sisačko-moslavačke županije
na sajmovima, manifestacijama i promocijama
tijekom 2010. godine

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 380-03/10-01/02
Urbroj: 2176/01-03-10-1
Sisak, 18. veljače 2010.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

AKTI GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
1.
Na temelju članka 3. Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
1/03 i 3/07), Gospodarsko-socijalno vijeće u Sisačkomoslavačkoj županiji na 32. sjednici održanoj 3. veljače
2010. godine, usvojilo je sljedeći

PROGRAM RADA
Gospodarsko-socijalnog vijeća u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2010. godinu
I.
Polazeći od utvrđenog djelokruga rada Gospodarskosocijalno vijeće u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom
2010. godine poduzimat će sljedeće aktivnosti:
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Red.
broj

AKTIVNOSTI
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ROK

1. Razmatrati razvojne gospodarske programe u Županiji

kontinuirano

2. Razmatrati stanje u gospodarstvu u Županiji obzirom na globalnu ekonomsku
krizu

kontinuirano

3. Promicati ideju tripartitne suradnje na županijskoj razini vezano uz
problematiku koja se tiče pitanja gospodarstva, radnih i socijalnih odnosa

kontinuirano

4. Razmatrati stanje i provođenje socijalne sigurnosti na području Županije, te
davati mišljenje nadležnim tijelima

kontinuirano

5. Dati mišljenje na Prijedlog proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2011.
godinu

studeni/prosinac

6. Poticati zaključivanje kolektivnih ugovora te pratiti njihovu provedbu za
pojedine djelatnosti i javne službe na području Županije

kontinuirano

7. Pratiti stanje zaposlenosti i nezaposlenosti i provođenje mjera za poticaj
zapošljavanja na području Županije u suradnji s Područnim službama
Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (Sisak i Kutina)

kontinuirano

8. Pratiti gospodarska kretanja i utjecaj mjera gospodarske politike na životni
standard građana Županije te davati mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima

kontinuirano

9. Pratiti provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti
spolova 2006. - 2010. godine u suradnji sa Županijskim povjerenstvom za
ravnopravnost spolova

kontinuirano

10. Obavljati i ostale poslove iz utvrđenog djelokruga rada bitne za aktualna
gospodarsko-socijalna događanja u Županiji

prema potrebi

11. Razmatrati konkretne mjere poticanja poduzetništva i njihov stvarni doprinos
poticanju ravnomjernog razvitka gospodarstva u Županiji

kontinuirano

12. Poticati mirno rješavanje radnih sporova u Županiji

kontinuirano

13. Pratiti stanje zdravstvene zaštite stanovništva u Županiji

kontinuirano

14. Poticati usuglašavanje obrazovnog sustava s potrebama tržišta rada u Županiji

kontinuirano

15. Izvršiti imenovanje radnih tijela Gospodarsko-socijalnog vijeća u
Sisačko-moslavačkoj županiji

prema potrebi

16. U cilju kvalitetnije operativne suradnje predsjednik i potpredsjednici
Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji održavati će
radne sastanke

jednom mjesečno

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

prosinac

18. Davati mišljenja vezano uz rješavanje gospodarsko-socijalnih pitanja o kojima
odlučuje Županijska skupština
II.
Ovaj Program rada će se objaviti u »Službenom
glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

prema potrebi

KLASA: 022-06/10-01/01
URBROJ: 2176/01-10-5
Sisak, 3. veljače 2009.
Predsjednik Gospodarsko-socijalnog vijeća
Darko Idžaković, v.r.

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
1.
Na temelju članka 5. Pravilnika o jedinstvenim
klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama

stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine« broj
38/88) predstojnik Ureda državne uprave u Sisačkomoslavačkoj županiji, donosi
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DOPUNSKO RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i
primalaca akata na području
Sisačko-moslavačke županije
Članak 1.
U Rješenju o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke
županije Klasa: 035-02/09-01/1, Urbroj: 2176-0101/01-09-1 od 16. prosinca 2009. godine, u članku 4.
dodaje se brojčana oznaka koja glasi:
2176-144 ŠKOLA INFO-EXPERTING, KUTINA
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Članak 2.
Ovo Dopunsko rješenje bit će objavljeno u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije« a
primjenjivat će se od 20. siječnja 2010. godine.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
PREDSTOJNIK
KLASA: 035-02/09-01/1
URBROJ: 2176-01-01/01-10-3
Sisak, 20. siječnja 2010.
Predstojnik
Stevo Baić, v.r.

Broj 1/2010.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Stranica 19

Stranica 20

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Broj 1/2010.

»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - Vesna Krnjaić, dip. iur., pročelnica Stručne službe za
poslove Skupštine, župana i opće poslove - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi.
Pretplata za 2010. godinu iznosi 123,00 kune i uplaćuje se na žiro-račun 2340009-1110011107 »Glasila« d.o.o.
Petrinja, D. Careka 2/1. Tehnički uređuje, izdaje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138, fax:
(044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

