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125.
Na temelju članka 44. stavak 1. točka 27. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11
i 3/13), županica Sisačko-moslavačke županije, 30.
srpnja 2013. godine, donijela je

Daje se suglasnost na Pravilnik o radu Doma za
psihički bolesne odrasle osobe Petrinja, donijet na
sjednici Upravnog vijeća Doma 29. srpnja 2013. godine.

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

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

I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, o cijeni
izvaninstitucionalnih usluga korisnicima drugih ustanova socijalne skrbi, donijetoj na sjednici 2013. godine.

I.

II.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-04/13-01/01
URBROJ: 2176/01-02-13-3
Sisak, 30. srpnja 2013.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 550-01/13-01/06
URBROJ: 2176/01-02-13-27
Sisak, 12. lipnja 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

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

127.
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,
5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije,
donijela je
ZAKLJUČAK

126.
Na temelju članka 44. stavak 1. točka 27. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11,
3/13), županica Sisačko-moslavačke županije, 30.
srpnja 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu Doma
za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja

o prihvaćanju partnerstva u projektu naziva
»Rano otkrivanje raka dojke - najbolji put k
izliječenju« (eng. Early detection of breast
cancer-the best way to heal it) za sredstva
Prekograničnog programa IPA RH - BIH,
EuropeAid/134-964/L/ACT/IPA
I.
Prihvaća se partnerstvo nositelja Zavoda za javno
zdravstvo Sisačko-moslavačke županije u projektu

Broj 12/2013.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

naziva« Rano otkrivanje raka dojke - najbolji put k
izliječenju« (eng. Early detection of breast cancer-the
best way to heal it) za sredstva Prekograničnog programa IPA RH - BIH, EuropeAid/134-964/L/ACT/IPA.

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja
i objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

II.
Prihvaćanje partnerstva u projektnom prijedlogu
iz stavka I. ovog Zaključka financijski ne obvezuje
Sisačko-moslavačku županiju.
III.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 214-01/13-03/01
URBROJ: 2176/01-02-13-3
Sisak, 11. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

Zadužuje 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: 910-01/13-01/19
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 10. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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129.
Temeljem članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08
i 61/11), članka 28. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 74/10) i članka
44. točka 18. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), na prijedlog pročelnika
Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije, 13. rujna
2013. godine, donijela je
PRAVILNIK

128.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i točke II. podtočke
3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku
u 2013. godini (»Narodne novine«, broj 56/13), županica Sisačko-moslavačke županije, 11. rujna 2013.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Plana operativne provedbe
programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku za područje Sisačko-moslavačke
županije u 2013. godini
I.
Prihvaća se Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku za područje
Sisačko-moslavačke županije za 2013. godinu.
II.
Plan iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.

o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog
odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela
za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/10) dopunjuje
se Sistematizacija radnih mjesta koja čini sastavni
dio ovog Pravilnika na način da se iza rednog broja
»4.« dodaje redni broj »4.a«.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 022-04/13-01/24
Urbroj: 2176/01-02-13-1
Sisak, 13. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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DOPUNA SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA U UPRAVNOM ODJELU ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
Radno mjesto
Redni
Potrebno stručno
Klasif.
broj Kateznanje
Potkategorija
Razina
gorija
Rang.
Savjetnik za ruralni razvoj
»4. a II.
Savjetnik
5.
Magistar struke ili
stručni specijalist ratarske, voćarsko-vinogradarske, agroekonomske ili veterinarske
struke, najmanje tri
godine radnog iskustva na odgovarajućim
poslovima, položen
državni stručni ispit,
poznavanje rada na
računalu.

Opis poslova radnog
mjesta

Broj
izvršitelja

Obavlja poslove koji uključuju
suradnju u izradi akata iz
djelokruga upravnog odjela,
rješavanje složenih upravnih
i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika
iz područja ruralnog razvoja,
izrađuje stručne analize i
druge materijale u navedenom području, te predlaže
poduzimanje mjera, poslove
obavlja samostalno uz češći
nadzor te opće i specifične
upute rukovodećeg službenika, odgovara za materijalne
resurse s kojima radi, kao i za
pravilnu primjenu postupaka
i metoda rada, te provedbu
pojedinačnih odluka, sudjeluje u stručnim komunikacijama unutar i izvan upravnog
odjela u svrhu prikupljanja ili
razmjene informacija, obavlja
i druge poslove po nalogu
Pročelnika.

1

130.
Na temelju članka 5. stavak 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 12/13) i članka 44.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11
i 3/13), županica Sisačko-moslavačke županije, 16.
rujna 2013. godine, donijela je

III.
U školskoj godini 2013/2014. 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.

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 2013/2014.

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.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za prosvjetu, kulturu
i šport Sisačko-moslavačke županije.

I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim
domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem
na području Sisačko-moslavačke županije za školsku
godinu 2013/2014.
II.
Sredstva za sufinanciranje smještaja i prehrane u
učeničkim domovima osiguravaju se u Županijskom
proračunu Sisačko-moslavačke županije.
						

V.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka Klasa: 602-01/13-01/43, Urbroj: 2176/0102-13-1 od 12. srpnja 2013. godine.
VI.
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: 602-01/13-01/46
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 16. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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Odluku o raspisivanju natječaja donosi župan na
prijedlog Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport
Županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).
Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama Županije.
Rok za podnošenje prijave na natječaj je 12 dana
od dana objave natječaja.
Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:
1. Prijavni obrazac
2. Uvjerenje ili Potvrda o upisu u srednju školu u
tekućoj školskoj godini

131.

3. Uvjerenje ili Potvrda o upisu u učenički dom u
tekućoj školskoj godini

Na temelju članka 143. stavka 4. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12, 16/12, 86/12, 126/12 i 94/13), članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11
i 3/13), županica Sisačko-moslavačke županije, 16.
rujna 2013. godine, donijela je

4. Izjava o broju članova zajedničkog domaćinstva
5. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za posljednja 3 mjeseca
(plaća, mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija i stalna socijalna pomoć)
6. Potvrda Porezne uprave o visini dohotka za
prethodnu godinu o obavljanju samostalne
djelatnosti (obrt, poljoprivreda i sl.)

PRAVILNIK
o sufinanciranju smještaja i prehrane u
učeničkim domovima učenicima srednjih škola s
prebivalištem na području Sisačko-moslavačke
županije

7. Potvrda Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene
članove domaćinstva
8. Potvrda za brata ili sestru o pohađanju srednje
škole ili fakulteta

			
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i kriteriji
sufinanciranja smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na
području Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem
tekstu: Županija).
Članak 2.
Pravo na sufinanciranje imaju redoviti učenici javnih srednjih škola, državljani Republike Hrvatske, sa
stalnim prebivalištem na području Županije.
Učenici koji su korisnici stipendije Županije ne mogu
ostvariti pravo na sufinanciranje smještaja i prehrane
u učeničkim domovima.
Učenici kojima se troškovi smještaja i prehrane u
učeničkim domovima sufinanciraju iz proračuna gradova i općina (ili drugih izvora) ne ostvaruju pravo na
sufinanciranje prema ovom Pravilniku.
Članak 3.
Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u Županijskom proračunu.
Članak 4.
Sufinanciranje se odnosi na razdoblje od 1. listopada do 30. lipnja u tekućoj školskoj godini.
Članak 5.
Postupak utvrđivanja prava na sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim domovima provodi se
putem javnog natječaja.

9. Preslik osobne iskaznice učenika
10. Uvjerenje o prebivalištu učenika
11. Preslika svjedodžbe prethodnog razreda.
Dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.
						
Članak 6.
Upravni odjel prikuplja prijave na natječaj, provodi
njihovu stručnu obradu i utvrđuje prijedlog liste reda
prvenstva za sufinanciranje koju dostavlja Povjerenstvu
za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim
domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem
na području Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
Odluku o pravu na sufinanciranje donosi Povjerenstvo.
Članak 7.
Pravo na sufinanciranje ne ostvaruje učenik koji:
-

ponavlja razred

-

pohađa privatnu školu s pravom javnosti

-

pohađa školu za zanimanja koja postoje na
Županiji, osim u slučajevima kada je to opravdano zbog neorganiziranog javnog prijevoza i
nemogućnosti putovanja.
Članak 8.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane ostvaruje se na temelju materijalnog statusa u
obitelji, a koji se utvrđuje temeljem prihoda svih zaposlenih članova u obitelji i broja članova zajedničkog
domaćinstva.
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Članak 9.

Županija sufinancira smještaj i prehranu u učeničkim domovima za 100 učenika.
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 po članu obitelji ne prelazi
50% iznosa od proračunske osnovice za tekuću godinu.
Članak 10.
Povjerenstvo iz članka 6. ovog Pravilnika imenuje
i razrješava župan.
Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
Članak 11.
Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje i rang
lista biti će objavljena na oglasnoj ploči i na službenim
internetskim stranicama Županije trideseti (30-i) dan
od objave natječaja.
Temeljem rang liste Povjerenstvo donosi konačnu
odluku.
Članak 12.
Skupna Odluka Povjerenstva o ostvarivanju prava
na sufinanciranje dostavlja se učeniku i učeničkom
domu u koji je učenik smješten.
Članak 13.
Sredstva za sufinanciranje dostavljaju se učeničkom
domu jednom mjesečno po ispostavljenom računu.
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županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) županica Sisačko-moslavačke županije, 16. rujna 2013. godine,
donijela je
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza vlakom za studente s
prebivalištem na području Sisačko-moslavačke
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 I. ove točke primjenjivat
će se od 1. listopada 2013. godine do 30. lipnja 2014.
godine.
II.
Pravo na sufinanciranje ostvaruju redovni studenti
koji su se prvi puta upisali na fakultet ili učilište u
akademskoj godini 2013/14., te studenti koji su u
prethodnoj akademskoj godini (2012/13.), 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.

Članak 14.
Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje
važiti Pravilnik o sufinanciranju smještaja i prehrane u
učeničkim domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 13/09).
Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 602-01/13-01/45
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 16. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

132.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke

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 2013.
godinu i projekciju Proračuna za 2014. - Usluge prijevoza
učenika osnovnih škola, srednjih škola i studenata.
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 402-07/13-01/12
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 16. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i članka 6.
Pravilnika o stipendiranju i drugim potporama učenika
srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 12/13), županica Sisačko-moslavačke županije,  
16. rujna 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija učenicima srednjih škola s područja
Sisačko-moslavačke županije za školsku godinu
2013/2014.

Na temelju članka 16. i 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), županica
Sisačko-moslavačke županije, 16. rujna 2013. godine,
donijela je
PRAVILNIK
o stipendiranju i drugim oblicima potpore
učenika srednjih škola s područja
Sisačko-moslavačke županije
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.

I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola s
područja Sisačko-moslavačke županije za školsku
godinu 2013/2014.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak
dodjele učeničke stipendije (u daljnjem tekstu: stipendija), uvjeti i postupak mirovanja i raskida ugovora o
učeničkim stipendijama.
Članak 2.

II.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti učenici srednjih
škola, državljani Republike Hrvatske, sa stalnim prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije.

U školskoj godini 2013/2014. dodijelit će se ukupno 50 stipendija za koje se sredstva osiguravaju u
proračunu Sisačko-moslavačke županije za učenike
četverogodišnjih i trogodišnjih srednjih škola.

Stipendije se u pravilu dodjeljuju učenicima koji
se školuju na području Sisačko-moslavačke županije.

Sporazumom s Obrtničkom komorom Sisačkomoslavačke županije utvrdit će se broj stipendiranja
učenika deficitarnih obrtničkih zanimanja - najviše
petnaest (15).

Stipendiju može ostvariti i učenik koji se školuje
izvan Sisačko-moslavačke županije, ukoliko na području Sisačko-moslavačke županije ne postoji škola
s takvim zanimanjem.

Visina stipendije iznosi 500,00 kuna.
III.
Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu učeničkih
stipendija za provedbu postupka javnog natječaja.
Stručne i administrativne poslove za potrebe povjerenstva obavljat će Upravni odjel za prosvjetu, kulturu
i šport Sisačko-moslavačke županije.
IV.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka KLASA: 604-02/13-01/04, URBROJ: 2176/0102-13-1 od 20. lipnja 2013.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 604-02/13-01/08
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 16. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

Natjecati se mogu učenici s prosjekom ocjena 3.50
završnog razreda osnovne škole i prethodnog razreda srednje škole (ova odredba odnosi se na učenike
upisane u školu četverogodišnjih zanimanja).
Stipendiju ne može ostvariti učenik ako je korisnik
stipendije ili druge potpore za školovanje iz drugih
izvora.
Članak 3.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu
Sisačko-moslavačke županije.
Članak 4.
Broj stipendija utvrđuje Župan, na prijedlog Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport (u daljnjem
tekstu: Upravni odjel).
Posebnom odlukom župan će odrediti broj za
dodjelu stipendije učeničkih strukovnih zanimanja u
skladu sa kriterijima koje utvrđuje Obrtnička komora
Sisačko-moslavačke županije.
Stipendije se dodjeljuju isključivo za ona učenička
usmjerenja/zanimanja koja utvrdi Župan svojom odlukom.
II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA
Članak 5.
Uvjeti za dodjelu stipendija su:
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III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE

a) uspjeh
b) materijalni status
c) posebne obiteljske prilike

Članak 6.

d) natjecanja.

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija donosi Župan na prijedlog Upravnog odjela.

a) USPJEH
Prosjek ocjena završnog razreda u osnovnoškolskom obrazovanju za učenike upisane u 1. razred
srednje škole:
3,50 - 4,00
4,01 - 4,50
4,51 - 5,00
Prosjek ocjena u predhodnoj
srednjoj školi

10 bodova
15 bodova
20 bodova
godini školovanja u

3,50 - 4,00
4,01 - 4,50
4,51 - 5,00
		

20 bodova
25 bodova
30 bodova

Članak 7.
O dodjeli stipendija odlučuje Povjerenstvo za dodjelu
učeničkih stipendija (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka ima predsjednika i 2 člana koje imenuje i razrješava Župan.
Članak 8.
Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na
oglasnoj ploči i na službenim internetskim stranicama
županije. Rok za podnošenje prijave je 12 dana od
dana objave natječaja.
Natječaj sadrži:

b) MATERIJALNI STATUS
Obračun bodova vrši se uvrštavanjem iznosa
primanja po članu domaćinstva u formulu koja daje
linearni prikaz bodova.
Formula za izračun glasi (-1/50 x primanje po
članu) + 40.
Raspon ostvarenih bodova je od 0 - 40.
U formulu za bodovanje ulaze primanja od
0 - 1.999,00 kn po članu obitelji, a od 2.000,00 kn i
više dodjeljuje se 0 bodova.

-

godinu za koju se raspisuje

-

rok trajanja natječaja

-

broj stipendija koje se dodjeljuju za pojedina
zanimanja

-

opće uvjete za dodjelu stipendija

-

dokaze koje treba priložiti uz pismeni zahtjev.
Članak 9.

Zahtjevu za dodjelu stipendije podnositelj je dužan
priložiti sljedeće dokumente:
1. Prijavni obrazac

c) POSEBNE OBITELJSKE PRILIKE

2. Izjava o ne primanju stipendije iz drugih izvora
(sastavni dio prijavnog obrasca)
3. Izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva
(sastavni dio prijavnog obrasca)

-

učenik bez oba roditelja

20 bodova

-

učenik bez jednog roditelja
(smrt roditelja)

15 bodova

-

brat ili sestra student

6 bodova

5. Uvjerenje o prebivalištu

-

brat ili sestra u srednjoj školi

5 bodova

6. Uvjerenje o upisu u školu

-

brat ili sestra u osnovnoj školi
ili predškolske dobi

4 boda

-

učenik koji pohađa školu izvan
mjesta prebivališta

4 boda

d) NATJECANJE
-

Za postignut uspjeh na natjecanjima iz predmeta
vezanog za školu:

-

međunarodna

1. mjesto

15 bodova

-

međunarodna

2. mjesto

10 bodova

-

međunarodna

3. mjesto

5 bodova

-

državna natjecanja

1. mjesto

10 bodova

4. Preslik osobne iskaznice

7. Preslik svjedodžbe prethodnog razreda srednje
škole, odnosno preslik svjedodžbe završnog
razreda osnovne škole, za učenike koji su
upisali prvi razred srednje škole
8. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva u zadnja 3 mjeseca (plaća,
mirovina, obiteljska mirovinu, alimentaciju,
stalna socijalna pomoć)
9. Potvrda Porezne uprave o prihodima ostvarenim
samostalnim radom (obrt, poljoprivreda i sl.)
10. Uvjerenje Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
11. Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama (u skladu
s člankom 5. točka c. ovog Pravilnika)

-

državna natjecanja

2. mjesto

8 bodova

-

državna natjecanja

3. mjesto

6 bodova

12. Dokaz na temelju kojeg se ostvaruju dodatni
bodovi (u skladu s člankom 5. točka d. ovog
Pravilnika).

5 bodova

Dokumentacija ne smije biti starija od tri (3) mjeseca.

Sudjelovanje na državnom
natjecanju
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Članak 10.

Upravni odjel prikuplja prijave na natječaj, provodi
njihovu stručnu obradu i utvrđuje prijedlog liste reda
prvenstva za izbor korisnika stipendije.
Temeljem bodovne liste, Povjerenstvo donosi odluku
o korisnicima stipendije.
Odluka o korisnicima stipendije i bodovna lista biti
će objavljena na oglasnoj ploči županije i na službenim
Internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije
trideseti (30) dan nakon objave natječaja.
U slučaju jednakog broja bodova prednost ima
učenik više godine školovanja.
Ukoliko mu ovaj kriterij ne donese različit broj bodova, prednost ima učenik koji je u težoj materijalnoj
i socijalnoj situaciji.
Članak 11.
Ugovor o stipendiranju sadrži:
-

ugovorne strane (roditelji ili zakonski zastupnici)
i adresu prebivališta

-

JMBG i OIB

-

naziv i mjesto škole, trajanje i smjer školovanja

-

visinu stipendije

-

vrijeme korištenja stipendije

-

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

-

način rješavanja međusobnih prava i obaveza

-

mjesto i datum sklapanja ugovora, te potpise
ugovornih strana.
Članak 12.

Ugovor o stipendiranju sklapa župan s korisnikom
stipendije, a ako je maloljetan Ugovor sklapa zakonski
zastupnik (roditelj ili staratelj).
Članak 13.
Stipendije su nepovratne ukoliko korisnik stipendije
ispuni obveze iz ugovora.
Članak 14.
Visina stipendije iznosi 500,00 kuna i uplaćuje se
na račun korisnika stipendije.
Korisnik stipendije dužan je redovno dostavljati
uvjerenje o upisu u viši razred odmah po upisu. Učenik
mora upisivati redovno više razrede. Ukoliko ne upiše
redovno viši razred ima pravo na mirovanje stipendije.
Korisnik stipendije dužan je izvijestiti Povjerenstvo
ukoliko je došlo do značajnih promjena u uvjetima za
dodjelu stipendija.
Korisnik stipendije dužan je u roku 30 dana od
dana završetka škole dostaviti uvjerenje o završetku.
Članak 15.
Korisnik stipendije može na vlastiti zahtjev ostvariti
pravo na mirovanje u isplati stipendije ukoliko ne upiše viši razred iz opravdanih razloga (bolest, gubitak
roditelja kao i drugi opravdani razlozi).
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Za vrijeme mirovanja stipendija se ne isplaćuje.
Ponovno pravo na isplatu stipendije stječe se upisom
u viši razred što se dokazuje uvjerenjem o upisu.
Stipendija maksimalno može mirovati godinu dana.
O postojanju okolnosti iz stavka 1. i 2. ovog članka
odlučuje Povjerenstvo na zahtjev korisnika stipendije
uz predočenje dokaza.
Članak 16.
Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete
obveze Povjerenstvo ima pravo jednostrano raskinuti
ugovor, a isplaćeni iznos stipendije učenik mora vratiti
na način kako to odredi davatelj stipendije.
U iznimnim slučajevima Povjerenstvo može osloboditi korisnika stipendije povrata stipendije.
Ugovor o stipendiranju će se raskinuti u sljedećim
slučajevima:
- ako korisnik stipendije tijekom obrazovanja ne
upiše viši razred osim u opravdanim slučajevima
o čemu odlučuje Povjerenstvo
- ako je došlo do značajnih promjena u uvjetima
za dodjelu stipendije
- ako utvrdi da je korisnik stipendije dao netočne
podatke ili dokumente u postupku sklapanja
ugovora
- ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen
za kazneno djelo s izdržavanjem kazne zatvora
dužem od 6 mjeseci
- ukoliko korisnik stipendije promjeni usmjerenje
ili odustane od školovanja
- ukoliko korisnik stipendije ne dostavi dokaz o
završetku škole.
Članak 17.
Ukoliko davatelj stipendije ponudi primatelju stipendije posao, ovaj ga je dužan prihvatiti i raditi najmanje
onoliko dugo koliko je primao stipendiju ukoliko ne
upiše studij.
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 polovice vremena
primanja stipendije.
IV. DRUGI OBLICI POTPORE
Članak 18.
Pravo na druge oblike jednokratne godišnje potpore podnositelj zahtjeva može ostvariti na prijedlog
obrazovne ustanove u kojoj se školuje, udruge u kojoj
djeluje ili Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport.
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.
Odluka o prijedlozima iz stavka 1. i 2. ovog članka
donosi povjerenstvo iz članka 7. ovog Pravilnika.
Jednokratna godišnja potpora utvrđuje se na temelju
pisanih zahtjeva i dokumentacije o stvarnim troškovima
i ne može biti veća od 5.000 kuna.
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V. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 19.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika o stipendiranju
učenika srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke
županije prestaje važiti Pravilnik o stipendiranju učenika
srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 15/09 i 13/11).
Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 604-02/13-01/09
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 16. rujna 2013.

Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i temeljem članka
6. Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore
studentima s područja Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 12/13), županica Sisačko-moslavačke županije,
16. rujna 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
studentima s područja Sisačko-moslavačke
županije za akademsku godinu 2013/14.
I.

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

Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačkomoslavačke županije za školsku godinu 2013/14. 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
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:
Akademije umjetničkog smjera
II.
U školskoj godini 2013/14. dodijeliti će se ukupno
25 stipendija. Sredstva su osigurana u županijskom
Proračunu.
Visina stipendije iznosi 700,00 kn.
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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.
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IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka KLASA: 604-02/13-01/03, URBROJ: 2176/0102-13-1 od 20. lipnja 2013. godine.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 604-02/13-01/07
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 16. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

136.
Na temelju članka 44 Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), županica
Sisačko-moslavačke županije, 16. rujna 2013. godine,
donijela je
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Student koji savladava upisani studij bez ponavljanja
i izmjene programa studija s te ostvarenih 50 ECTS u
prethodnoj godini studija.
Prosjek ocjena završnog razreda u srednjoškolskom obrazovanju za studente upisane na 1. godinu
studija 3,50.
Da student nema status apsolventa.
Članak 3.
Sredstva za stipendije i druge oblike potpore osiguravaju se u Proračunu Županije.
Članak 4.
Pojedinačni iznos stipendije, broj stipendista te
određuje Župan svojom odlukom na prijedlog Upravnog
odjela za prosvjetu, kulturu i šport.
Stipendije se dodjeljuju isključivo za one studijske
smjerove koje utvrdi Župan svojom odlukom.
U slučaju jednakog broja bodova prednost ima
student na višoj godini studija.
Ukoliko mu ovaj kriterij ne donese različit broj bodova, prednost ima student koji je u težoj materijalnoj
i socijalnoj situaciji.
II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJA
Članak 5.

PRAVILNIK
o stipendiranju i drugim oblicima potpore
studentima s područja Sisačko-moslavačke
županije
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju 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 Sisačko-moslavačke županije i ako nisu korisnici stipendija
ili potpora iz drugih izvora.
Na natječaj se mogu javiti studenti:

Uvjeti na temelju kojih se dodjeljuju stipendije su:
a) uspjeh
b) postignuća na natjecanjima
c) materijalni status
d) posebne obiteljske prilike.
a) USPJEH
1. Prosjek ocjena završnog razreda u srednjoškolskom obrazovanju za studente upisane na
1. godinu studija:
3,50 - 4,00
4,01 - 4,49
4,50 - 5,00

20 bodova
25 bodova
30 bodova

2. Prosjek ocjena na prethodnoj godini studija uz
uvjet da su na istoj godini studija stekli najmanje
50 ECTS bodova:
3,00
3,50
4,01
4,50

-

3,49
4,00
4,49
5,00

35
40
45
50

bodova
bodova
bodova
bodova

-

preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija,

-

stručnog studija, specijalističkog diplomskog
stručnog studija,

b) POSTIGNUĆA NA NATJECANJIMA

-

integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija u Republici Hrvatskoj.

Studenti viših godina studija
Dokaz o:
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Članak 7.

-

sudjelovanju i uspjesima na natjecanjima

-

objavljenim radovima u recenziranim domaćim
ili stranim publikacijama

Povjerenstvo za dodjelu stipendija imenuje Župan.

-

sudjelovanju u znanstveno-istraživačkim, umjetničkim ili sličnim projektima

-

samostalnim znanstveno - istraživačkim, umjetničkim ili sličnim projektima

Povjerenstvo pravovaljano odlučuje ako je sjednici
nazočna većina svih članova, a odluku donosi javnim
glasovanjem većinom svih članova.

-

drugim vrijednim nagradama i priznanjima

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo donosi odluke u skladu s ovim Pravilnikom.

5 bodova
Članak 8.
Za postignut uspjeh na natjecanjima iz predmeta
vezanog za studij:
-

međunarodna

1. mjesto

20 bodova

-

međunarodna

2. mjesto

15 bodova

-

međunarodna

3. mjesto

10 bodova

-

državna natjecanja

1. mjesto

10 bodova

-

državna natjecanja

2. mjesto

8 bodova

-

državna natjecanja

3. mjesto

6 bodova

Sudjelovanje na državnom
natjecanju

5 bodova

c) MATERIJALNI STATUS

Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se na
oglasnoj ploči Sisačko-moslavačke županije, službenim
internetskim stranicama županije. Rok za podnošenje
prijave je 12 dana od dana objave natječaja.
Natječaj sadrži:
-

akademsku godinu za koju se raspisuje

-

rok trajanja natječaja

-

broj stipendija koje se dodjeljuju

-

popis fakulteta

-

opće uvjete za dodjelu stipendija

-

dokaze koje treba priložiti uz pismeni zahtjev.
Članak 9.

Obračun bodova vrši se uvrštavanjem iznosa
primanja po članu domaćinstva u formulu koja daje
linearni prikaz bodova.

Zahtjev za dodjelu stipendije podnosi se na obrascu
ovisno o potrebi natječaja na zahtjev Upravnog odjela
za prosvjetu, kulturu i šport.

Formula za izračun glasi (-1/50 x primanje po
članu) + 40.

Zahtjevu iz prethodnog stavka podnositelj je dužan
priložiti sljedeće dokumente:

Raspon ostvarenih bodova je od 0 - 40.
U formulu za bodovanje ulaze primanja od
0 - 1.999,00 kn po članu obitelji, a od 2.000,00 kn i
više dodjeljuje se 0 bodova«
d) POSEBNE OBITELJSKE PRILIKE
-

student invalid

20 bodova

-

student bez oba roditelja

30 bodova

-

student bez jednog roditelja

15 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
Članak 6.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija donosi Župan na prijedlog Upravnog odjela
za prosvjetu, kulturu i šport.
Temeljem Odluke iz stavka 1. ovog članka, Povjerenstvo za dodjelu stipendija provodi natječaj za
dodjelu stipendija. (U daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

1. Prijavni obrazac
2. Preslik osobne iskaznice
3. Uvjerenje o upisu na fakultet za tekuću školsku
godinu
4. Prijepis ocjena s fakulteta za redovne studente,
potvrda o stečenim ECTS bodovima u prethodnoj akademskoj godini, 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
(na prijavnom obrascu)
6. Izjava o ne primanju stipendije iz drugih izvora
(na prijavnom obrascu)
7. Dokaz o mjesečnim primanjima članova zajedničkog domaćinstva za razdoblje od prethodna 3
mjeseca od dana raspisivanja natječaja (plaća,
mirovina, obiteljska mirovina, alimentacija,
stalna socijalna pomoć)
8. Uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim
radom (obrt, poljoprivreda i slično)
9. Uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva
10. Dokaz o postignućima na natjecanjima i ostvarenim priznanjima
11. Dokaz o posebnim obiteljskim prilikama
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12. Dokaz na temelju kojeg se ostvaruju dodatni
bodovi u skladu s Pravilnikom
13. Ostalu dokumentaciju sukladno Pravilniku.
Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 3
mjeseca.
Članak 10.
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport prikuplja
prijave na natječaj, provodi njihovu stručnu obradu i
utvrđuje prijedlog liste reda prvenstva za izbor korisnika stipendije.
Temeljem bodovne liste, Povjerenstvo za dodjelu
stipendija donosi odluku o korisnicima stipendije.
Odluka o korisnicima stipendije i bodovna lista biti
će objavljena na oglasnoj ploči županije i na službenim
Internet stranicama Sisačko-moslavačke županije
trideset (30) dana nakon objave natječaja.
Članak 11.
Ugovor o stipendiranju sadrži:
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Ako student nakon dodiplomskog studija u istoj
godini upiše diplomski studij, stječe pravo na stipendiju
po istim ugovorenim uvjetima, kao i u dodiplomskom
studiju.
Korisnik stipendije dužan je izvijestiti 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
iz opravdanih razloga (bolest, vojna služba, gubitak
roditelja, kao i drugi opravdani razlozi).
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.
O postojanju okolnosti iz prethodnog stavka odlučuje Povjerenstvo za dodjelu stipendije, na zahtjev
korisnika stipendije uz predočenje dokaza o opravdanosti zahtjeva.

-

ugovorne strane odnosno njihove zakonske
zastupnike i adresu prebivališta

-

JMBG, OIB

-

naziv i mjesto obrazovne ustanove, trajanje i
smjer

-

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 međusobnih prava i obaveza

-

-

mjesto i nadnevak sklapanja ugovora, potpise
ugovornih stranaka, odnosno njihovih zastupnika
i druge odredbe.

ako korisnik stipendije tijekom obrazovanja ne
upiše redovito godinu studija, osim u opravdanim
slučajevima o čemu odlučuje Povjerenstvo

-

ako je došlo do značajnih promjena u uvjetima
za dodjelu stipendije

-

ako utvrdi da je korisnik stipendije dao netočne
podatke ili dokumente u postupku sklapanja
ugovora

-

ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen
za krivično djelo protiv naroda i države ili drugo
kazneno djelo s izdržavanjem kazne zatvora
dužem od 6 mjeseci.

-

ukoliko korisnik stipendije ne dostavi dokaz o
završetku studija.

Članak 12.
Ugovor o stipendiranju sklapa Župan s korisnikom
stipendije.

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.
Ugovor o stipendiranju će se raskinuti u sljedećim
slučajevima:

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
potvrdu o ostvarenim ECTS bodovima u prethodnoj
akademskoj godini. Ostvarenjem 50 ECTS bodova u
prethodnoj akademskoj godini student stječe pravo
na daljnju isplatu stipendije.

Članak 17.
Nakon završenog obrazovanja korisnici stipendije
obvezni su se zaposliti na području Županije pod uvjetom da im je omogućeno 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.
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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 oslobađa 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

Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj
150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11, 154/11,
12/12, 35/12, 70/12, 144/12 i 82/13) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11
i 3/13), županica Sisačko-moslavačke županije, 24.
rujna 2013. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju članice i imenovanju člana
Stručnog povjerenstva za koncesije za
obavljanje javne zdravstvene službe na
primarnoj razini zdravstvene djelatnosti

Članak 18.
Pravo na druge oblike jednokratne godišnje potpore podnositelj zahtjeva može ostvariti na prijedlog
obrazovne ustanove u kojoj se školuje, udruge u kojoj
djeluje ili Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport.
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.
Odluku o prijedlozima iz stavka 1. i 2. ovog članka
donosi Povjerenstvo iz članka 7. ovog Pravilnika.
Jednokratna godišnja potpora utvrđuje se na temelju pisanih zahtjeva, dodjeljuje se u visini stvarnih
troškova i ne može biti veća od 5.000 kn.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
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I.
Jadranka Bertović, dipl. soc. rad., razrješuje se
dužnosti članice Stručnog povjerenstva za koncesije
za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj
razini zdravstvene djelatnosti.
II.
Darko Srbljanin, dipl. oec., imenuje se za člana
Stručnog povjerenstva za koncesije za obavljanje javne
zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene
djelatnosti.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Članak 19.
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaju
vrijediti odredbe Pravilnika o stipendiranju studenata
s područja Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 15/09 i
13/11).

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 080-09/12-01/39
URBROJ: 2176/01-02-13-5
Sisak, 24. rujan 2013.

Članak 20.

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

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 604-02/13-01/10
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 16. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

137.
Na temelju članka 14. Zakona o koncesijama (»Narodne novine«, broj 143/12), članka 41. stavak 11.

138.
Temeljem članka 88. točka 1. Zakona o odgoju i
obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12,
16/12, 86/12 i 126/12), članka 12. stavka 2. Zakona
o strukovnom obrazovanju (»Narodne novine«, broj
30/09) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), županica Sisačko-moslavačke
županije, 24. rujna 2013. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju člana Povjerenstva za kvalitetu
Srednje škole Viktorovac, iz Siska iz reda
dionika na prijedlog osnivača
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I.

U Povjerenstvo za kvalitetu Srednje škole Viktorovac, iz Siska, iz reda dionika na prijedlog osnivača
imenuje se Ljubica Ivšić, iz Siska, I. Bakrana 5.
II.
Član Povjerenstva za kvalitetu imenuje se na vrijeme
od tri godine. Mandat člana Povjerenstva za kvalitetu
teče od dana konstituiranja.

3. Daniel Mujagić, Industrijsko-obrtnička škola
Sisak
4. Dejan Krnic, Strukovna škola Sisak
5. Dominik Staklenac, Strukovna škola glina
6. Mateo Majdandžić, Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica
7. Antonio Dugandžija, Srednja škola Ivana Trnskoga, Hrvatska Kostajnica
8. Antonio Čaić, Strukovna škola Sisak.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 080-09/13-01/54
URBROJ: 2176/01-02-13-2
Sisak, 24. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

III.
Nagrade će biti isplaćene putem Obrtničke komore
Sisačko-moslavačke županije na žiro račune učenika.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 604-01/13-01/02
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 25. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

139.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i članka 18.
Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore
učenika srednjih škola s područja Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 12/13), županica Sisačko-moslavačke
županije, 25. rujna 2013. godine, donijela je
ODLUKU
o dodjeli novčane potpore - nagrade
stipendistima učenicima deficitarnih zanimanja
I.
Dodjeljuju se novčane potpore - nagrade učenicima
trogodišnjih deficitarnih zanimanja, stipendistima, koji
su postigli vrlo dobar i odličan uspjeh tijekom prethodne
školske godine.
Iznos potpore po učeniku iznosi 5.000,00 kuna.

140.
Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10,
139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12 i
82/13) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), županica Sisačko-moslavačke
županije, 26. rujna 2013. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednika i
članova Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak
I.
Dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Doma
zdravlja Sisak razrješuje se:
-

Josip Takač.

II.
Odluka se donosi za 8 (osam) učenika s područja
Sisačko-moslavačke županije.
Potpore iz točke 1. ove Odluke dodjeljuju se sljedećim učenicima:
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II.
Dužnosti članova Upravnog vijeća Doma zdravlja
Sisak razrješuju se:
-

Rajko Mladenović

1. Antonio Špoljar, Srednja škola Glina

-

Dušan Polimac

2. Vukašin Lončar, Srednja škola Glina

-

Borislav Stojčević.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

III.
Za predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja
Sisak imenuje se:
-

Borislav Stojčević.

KLASA: 080-08/13-01/23
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 26. rujna 2013.

IV.

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

Za članove Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak
imenuju se:
-

Đuro Šorgić

-

Zijad Fuka.

Broj 12/2013.

142.
V.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 080-08/13-01/24
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 26. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10,
139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12 i
82/13) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), županica Sisačko-moslavačke
županije, 26. rujna 2013. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju člana i imenovanju članice
Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo
Sisačko-moslavačke županije
I.
Dužnosti člana Upravnog vijeća Zavoda za javno
zdravstvo razrješuje se:

141.
Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10,
139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12 i
82/13) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), županica Sisačko-moslavačke
županije, 26. rujna 2013. godine, donijela je

-

Josip Takač.
II.

Za članicu Upravnog vijeća Zavoda za javno
zdravstvo imenuje se:
-

Diana Mužić.

RJEŠENJE
o razrješenju članova i imenovanju člana
Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina

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

I.
Dužnosti članova Upravnog vijeća Doma zdravlja
Kutina razrješuju se:
-

Josip Prajer

-

Stjepan Karapetrić.
II.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 080-08/13-01/25
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 26. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

Za člana Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina
imenuje se:
-

Marijan Mikša.
III.

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

143.
Na temelju članka 132. Zakona o socijalnoj skrbi
(»Narodne novine«, broj 33/12) i članka 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Si-

Broj 12/2013.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

sačko-moslavačke županije«, broj 11/09/, 5/10, 2/11
i 3/13), županica Sisačko-moslavačke županije, 26.
rujna 2013. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe Sisak
I.
Za članove Upravnog vijeća Doma za starije i
nemoćne osobe Sisak imenuju se:
-

predstavnici osnivača:

1. Vesna Krnjaić
2. Vesna Boltužić
3. Josip Vuić
-

predstavnik korisnika Doma:

4. Stjepan Golubović.
II.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
III.

predstavnici osnivača:

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

1. Jura Lisak
2. Darko Janić
3. Ivona Popovčić
-

-
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predstavnica korisnika Doma:

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

4. Božena Bobetko.
II.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.

KLASA: 080-08/13-01/17
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 26. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
145.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 080-08/13-01/16
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 26. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Zavoda
za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
3/08 i 17/09) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), županica
Sisačko-moslavačke županije, 26. rujna 2013. godine,
donijela je
RJEŠENJE

144.
Na temelju članka 132. Zakona o socijalnoj skrbi
(»Narodne novine«, broj 33/12) i članka 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11
i 3/13), županica Sisačko-moslavačke županije, 26.
rujna 2013. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju članova Upravnog vijeća Doma za
starije i nemoćne osobe Petrinja

o imenovanju predsjednika i članova Upravnog
vijeća Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije
I.
U Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije imenuju se:
-

za predsjednika:

1. Ivor Stanivuković
-

za članove:

2. Ivica Pernar
3. Miroslav Tadić

I.
Za članove Upravnog vijeća Doma za starije i
nemoćne osobe Petrinja imenuju se:

4. Boris Mioković.
Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća iz
stavka 1. ove točke traje četiri godine.
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II.

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

Broj 12/2013.

KLASA: 080-08/13-01/22
URBROJ: 2176/01-02-13-1
Sisak, 26. rujna 2013.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
3.
Na temelju članka 5. Pravilnika o jedinstvenim
klasifikacijskim oznakama i brojčanim oznakama
stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine« broj
38/88), predstojnica Ureda državne uprave u Sisačkomoslavačkoj županiji, donosi
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 za 2013. godinu, Klasa: 035-02/12-01/01,
Urbroj: 2176-01-01/01-12-3 od 28. prosinca 2012.

godine, u članku 4. brojčana oznaka 2176-57 Obrtnička
škola Sisak mijenja se i glasi:
2176-57

Strukovna škola Sisak.

Članak 2.
Ovo dopunsko Rešenje bit će objavljeno u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije, a
primjenjivat će se od dana objave.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
PREDSTOJNICA
KLASA: 035-02/13-01/02
URBROJ: 2176-01-01/01-13-3
Sisak, 30. rujna 2013.
Predstojnica
Kata Lerotić, v.r.

Broj 12/2013.
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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 2013. 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.

