ISSN 1332-5655

2011.
BROJ: 14

Sisak, 11. listopada 2011.

GODINA XIX

SADRŽAJ
AKTI ŽUPANICE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
61.

62.

63.

64.

65.

66.

Odluka o prihvaćanju ponude za kupnju
udjela trgovačkog društva Ceste Sisak
d.o.o. Sisak u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o osnivanju Podružnice Doma za starije
i nemoćne osobe Petrinja
Odluka o dopuni Odluke o utvrđivanju postupka i uvjeta javnog natječaja
za davanje u zakup zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke
županije
Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju
Županijske uprave za ceste Sisačkomoslavačke županije
Odluka o ovlasti za imenovanje i razrješenje predstavnika Lječilišta »Topusko«
u skupštinama trgovačkih društava kojih
je osnivač Lječilište »Topusko«

117.

Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje smještaja i prehrane u
učeničkim domovima učenicima srednjih
škola s prebivalištem na području Sisačkomoslavačke županije za školsku godinu
2011/2012.

465

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja
Petrinja

465

119.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina

466

120.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak

466

121.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Školskog odbora Osnovne škole Vladimira
Nazora Topusko

466

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Gradskih ljekarni
Sisak

467

Odluka o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog vijeća »Gradskih ljekarni
- Sisak«

467

Odluka o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša na području općine
Jasenovac i općine Martinska Ves

467

Odluka o donošenju Projekta »Obnovljivi
izvori energije - 2011.«

468

462

462

118.

463

463

122.
463

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj
županiji

464

67.

Rješenje o razrješenju suca porotnika
za mladež Općinskog suda u Sisku

464

68.

Odluka o obilježavanju Dana umirovljenika
i osoba starije životne dobi Sisačko-moslavačke županije

123.

464

124.

125.

Stranica 462

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

126.

Odluka o provedbi Projekta »Obnovljivi
izvori energije - 2011.«

127.

Odluka o objavi Natječaja za dodjelu
subvencija u provođenju Projekta »Obnovljivi izvori energije - 2011.«

469

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za provedbu Projekta »Obnovljivi izvori energije - 2011.«

469

128.

468

129.

Broj 14/2011.

Odluka o raspisivanju natječaja za dodjelu
stipendija studentima s područja Sisačko-moslavačke županije za akademsku
godinu 2011/2012.

470

130.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina

471

131.

Odluka o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša na području općine Majur

471

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
61.
Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11), članka 5. Odluke
o provođenju postupka prodaje udjela u trgovačkom
društvu Ceste Sisak d.o.o. Sisak (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 12/10), u svezi
s člankom 11. Društvenog ugovora trgovačkog društva Ceste Sisak d.o.o. Sisak od 25. studenoga 2010.
godine, Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 17. sjednici održanoj 10. listopada 2011.
godine, donijela je
ODLUKU
o prihvaćanju ponude za kupnju udjela
trgovačkog društva Ceste Sisak d.o.o. Sisak u
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije
I.
Prihvaća se ponuda Elektrocentra Petek d.o.o. za
proizvodnju, usluge i trgovinu iz Ivanić Grada, Etanska
cesta 8, zaprimljena po korištenju prava prvokupa, za
kupnju udjela trgovačkog društva Ceste Sisak d.o.o.
Sisak u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije po
ponuđenoj cijeni od 20.037.007,13 kuna.
S ponuditeljem iz stavka 1. ove točke zaključit će
se ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela.
II.
U slučaju da ponuditelj iz točke I. ove Odluke
ne izvrši uplatu cijene u roku utvrđenom ugovorom
o prodaji i prijenosu poslovnih udjela, ovlašćuje se
županica Sisačko-moslavačke županije da zaključi
ugovor o prodaji i prijenosu poslovnih udjela trgovačkog
društva Ceste Sisak d.o.o. Sisak s ponuditeljem IGM
Turopolje d.o.o. iz Siska, Trg Ljudevita Posavskog 3,
kao najpovoljnijim ponuditeljem temeljem provedenog
poziva za javno prikupljanje ponuda za kupnju udjela
u trgovačkom društvu Ceste Sisak d.o.o. Sisak po
ponuđenoj cijeni od 20.037.007,13 kuna.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 406-09/11-01/03
URBROJ: 2176/01-01-11-5
Sisak, 10. listopada 2011.
Predsjednik Županijske skupštine
Željko Kardaš, v.r.

62.
Na temelju članka 9. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka
28. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 17. sjednici održanoj 10. listopada 2011.
godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o osnivanju
Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe
Petrinja
I.
Daje se suglasnost na Odluku o osnivanju Podružnice Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja u
Petrinji, Vinogradi bb, koju je Upravno vijeće Doma
za starije i nemoćne osobe Petrinja donijelo na 10.
sjednici održanoj 5. rujna 2011. godine.
II.
Podružnica iz točke I. ove Odluke osniva se radi
stalnog smještaja starijih i nemoćnih hrvatskih branitelja
s područja Sisačko-moslavačke županije.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Broj 14/2011.
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KLASA: 551-05/11-01/01
URBROJ: 2176/01-01-11-5
Sisak, 10. listopada 2011.
Predsjednik Županijske skupštine
Željko Kardaš, v.r.

63.
Na temelju članka 29. stavka 8. Zakona o lovstvu
(»Narodne novine«, broj 140/05 i 75/09) i članka 28.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10
i 2/11), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 17. sjednici održanoj 10. listopada 2011.
godine, donijela je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Županijske uprave
za ceste Sisačko-moslavačke županije
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 13/97, 10/99, 6/05
i 11/08), članak 18. mijenja se i glasi:
»Za ravnatelja Županijske uprave može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta propisanim
zakonom ispunjava i sljedeće posebne uvjete:
-

magistar/stručni specijalist ili sveučilišni/stručni
prvostupnik, te

-

da ima najmanje 3 godine radnog iskustva u
struci.«

ODLUKU
o dopuni Odluke o utvrđivanju postupka i uvjeta
javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih
lovišta na području Sisačko-moslavačke
županije

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju postupka i uvjeta javnog
natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta na
području Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 15/06 i
11/08), u članku 4. pod točkom 6. iza četvrte alineje
dodaje se peta alineja koja glasi:

KLASA: 340-01/11-01/01
URBROJ: 2176/01-01-11-4
Sisak, 10. listopada 2011.
Predsjednik Županijske skupštine
Željko Kardaš, v.r.

»- mišljenje Hrvatskog lovačkog saveza o sposobnostima ponuditelja za uredno izvršenje preuzetih
obveza po ugovoru o davanju lovišta u zakup«.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave se u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 323-02/11-01/07
URBROJ: 2176/01-01-11-4
Sisak, 10. listopada 2011.
Predsjednik Županijske skupštine
Željko Kardaš, v.r.

64.
Na temelju članka 12. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 47/99 i 35/08), članka 58.
Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«, broj
180/04, 82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09,
153/09 i 73/10) i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 17. sjednici održanoj
10. listopada 2011. godine, donijela je
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65.
Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11), u svezi s člankom 36.
Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 180/04,
82/06, 138/06, 146/08, 152/08, 38/09, 124/09, 153/09
i 73/10), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 17. sjednici održanoj 10. listopada 2011.
godine, donijela je
ODLUKU
o ovlasti za imenovanje i razrješenje
predstavnika Lječilišta »Topusko« u
skupštinama trgovačkih društava kojih je
osnivač Lječilište »Topusko«
I.
Ovom se Odlukom ovlašćuje Upravno vijeće Lječilišta
»Topusko« za imenovanje i razrješenje predstavnika
Lječilišta »Topusko« u skupštinama trgovačkih društava
kojih je osnivač Lječilište »Topusko«.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/11-01/42
URBROJ: 2176/01-01-11-4
Sisak, 10. listopada 2011.
Predsjednik Županijske skupštine
Željko Kardaš, v.r.

Broj 14/2011.

i 2/11), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 17. sjednici održanoj 10. listopada 2011.
godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju suca porotnika za mladež
Općinskog suda u Sisku
I.

66.
Na temelju članka 48. stavak 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11),
članka 25. točka 20. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
10/01, 4/03 i 4/06) i članka 3. Odluke o ustrojavanju
Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 24/08), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 17. sjednici održanoj 10. listopada 2011.
godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Službeničkog
suda u Sisačko-moslavačkoj županiji

ANDRIJA HERMANOVIĆ iz Siska, Ivana Meštrovića
34, razrješuje se dužnosti suca porotnika za mladež
Općinskog suda u Sisku.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 711-02/11-01/04
URBROJ: 2176/01-01-11-5
Sisak, 10. listopada 2011.
Predsjednik Županijske skupštine
Željko Kardaš, v.r.

I.
Mr.sc. ZORAN VASIĆ, razrješuje se dužnosti člana
Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji.
II.
JOSIP TAKAČ, službenik u Upravnom odjelu za
prosvjetu, kulturu i šport, imenuje se za člana Službeničkog suda u Sisačko-moslavačkoj županiji.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/11-01/41
URBROJ: 2176/01-01-11-4
Sisak, 10. listopada 2011.
Predsjednik Županijske skupštine
Željko Kardaš, v.r.

67.
Na temelju članka 133. Zakona o sudovima (»Narodne novine«, broj 150/05, 16/07, 113/08, 153/09,
116/10 i 27/11), članka 41. Zakona o sudovima za
mladež (»Narodne novine«, broj 84/11) i članka 28.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10

68.
Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 17. sjednici održanoj
10. listopada 2011. godine, donijela je
ODLUKU
o obilježavanju Dana umirovljenika i osoba
starije životne dobi Sisačko-moslavačke
županije
I.
Dan 1. prosinca obilježava se kao Dan umirovljenika i osoba starije životne dobi Sisačko-moslavačke
županije.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 960-03/11-01/01
URBROJ: 2176/01-01-11-5
Sisak, 10. listopada 2011.
Predsjednik Županijske skupštine
Željko Kardaš, v.r.

Broj 14/2011.
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AKTI ŽUPANICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
117.
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 12/09) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije broj 11/09, 5/10 i
2/11), županica Sisačko-moslavačke županije 9. rujna
2011. godine donijela je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za sufinanciranje
smještaja i prehrane u učeničkim domovima
učenicima srednjih škola s prebivalištem na
području Sisačko-moslavačke županije za
školsku godinu 2011/2012.
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 2011/2012.
II.
Sredstva za sufinanciranje smještaja i prehrane u
učeničkim domovima osiguravaju se u Županijskom
proračunu Sisačko-moslavačke županije.

KLASA: 602-01/11-01/11
URBROJ: 2176/01-02-11-1
Sisak, 9. rujna 2011.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

118.
Na temelju članka 80. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 155/09, 71/10,
139/10, 22/11 i 84/11), te članka 44. stavak 1. točka
27. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije
13. rujna 2011. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Petrinja
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Petrinja donesenu na 42. sjednici,
održanoj 15. srpnja 2011. godine, kojom se poslovni
prostor Doma zdravlja Petrinja, Matije Gupca 4, 44250
Petrinja, daje na korištenje Zavodu za hitnu medicinu
Sisačko-moslavačke županije, Trg hrvatskih branitelja
bb, 44000 Sisak, u svrhu obavljanja djelatnosti hitne
medicine.

III.
U školskoj godini 2011/2012. sufinancirat će se
troškovi smještaja i prehrane u učeničkim domovima
za 100 učenika srednjih škola.
Od toga 50 učenika sufinancira se u iznosu 100%,
a 50 učenika u iznosu 50% cijene smještaja i prehrane
u učeničkim domovima.
Sufinanciranje ostvaruju učenici bez primanja u
obitelji i učenici čiji prihod ne prelazi iznos od 1.663,00
kuna po članu obitelji.
IV.
Zadužuje se Povjerenstvo za sufinanciranje smještaja
i prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih
škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke
županije za provedbu postupka javnog natječaja.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

II.
Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke nalazi se u
Domu zdravlja Petrinja, Matije Gupca 4, 4425 Petrinja,
na sljedećim adresama:
1. Petrinja, Matije Gupca 4, površine 120,30 m 2,
2. Glina, Vukovarska 41, površine 101,00 m 2 i
3. Topusko, Vranovinska cesta 6, površine
104,20 m 2.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 510-03/11-01/06
Urbroj: 2176/01-02-11-3
Sisak, 13. rujan 2011.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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119.

Broj 14/2011.
I.

Na temelju članka 80. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 155/09, 71/10,
139/10, 22/11 i 84/11), te članka 44. stavak 1. točka
27. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije
13. rujna 2011. godine, donijela je

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Sisak donesenu na 35. sjednici, održanoj 19.
srpnja 2011. godine, kojom se poslovni prostor Doma
zdravlja Sisak, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak, daje
na korištenje Zavodu za hitnu medicinu, Trg hrvatskih
branitelja bb, 44000 Sisak, u svrhu obavljanja djelatnosti hitne medicine.
II.

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Kutina
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Kutina donesenu na 44. sjednici, održanoj 25. kolovoza 2011. godine, kojom se poslovni
prostor Doma zdravlja Kutina, A. G. Matoša 42, 44320
Kutina, daje na korištenje Zavodu za hitnu medicinu
Sisačko-moslavačke županije, Trg hrvatskih branitelja
bb, 44000 Sisak, u svrhu obavljanja djelatnosti hitne
medicine.

Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke nalazi se u
Domu zdravlja Sisak, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak,
na sljedećim adresama:
1. Hrvatska Kostajnica, J. Marića 2, površine
209,40 m 2
2. Dvor, Kralja Tomislava 42, površine 57,95 m 2 i
3. Sunja, M. Gupca 2, 91,37 m 2.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

II.
Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke nalazi se u
Domu zdravlja Kutina, A. G. Matoša 42, 44320 Kutina,
na sljedećim adresama:
1. Kutina, A.G. Matoša 44, površine 189,42 m 2,
2. Popovača, Sisačka bb, površine 114,1 m 2 i

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 510-03/11-01/05
Urbroj: 2176/01-02-11-3
Sisak, 14. rujan 2011.

3. Novska, Zagrebačka 6, površine 198,98 m 2.

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

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 510-03/11-01/08
Urbroj: 2176/01-02-11-3
Sisak, 13. rujan 2011.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

120.
Na temelju članka 80. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 155/09, 71/10,
139/10, 22/11 i 84/11), te članka 44. stavak 1. točka
27. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije
14. rujna 2011. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Sisak

121.
Na temelju članka 57. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
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 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09, 5/10 i 2/11),
županica Sisačko-moslavačke županije 19. rujna 2011.
godine donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog
odbora Osnovne škole Vladimira Nazora
Topusko
I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora
Osnovne škole Vladimira Nazora Topusko donijetu
na sjednici održanoj 1. rujna 2011. godine, kojom se
prihvaća odštetni prijedlog osiguravajuće kuće Euroherc d.o.o. i odobrava prodaja službenog automobila
na kojem je procijenjena totalna šteta i nabava novog službenog automobila za potrebe škole, ukupne
vrijednosti odštetnog zahtjeva i sredstava dobivenih
prodajom totalno oštećenog službenog vozila.

Broj 14/2011.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 406-01/11-01/04
URBROJ: 2176/01-02-11-2
Sisak, 19. rujna 2011.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

122.
Na temelju članka 44. stavak 1. točka 27. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11),
županica Sisačko-moslavačke županije 19. rujna 2011.
godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Gradskih ljekarni Sisak
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Gradskih ljekarni Sisak, S. i A. Radića 48, 44 000
Sisak, donesenu na 17. sjednici, održanoj 16. rujna
2011. godine, za provedbu projekta preuređenja ljekarničke jedinice 1 u Sisku, S. i A. Radića 48, kako
slijedi:
-

320.000,00 Kn (bez PDV-a) za nabavku opreme

-

65.000,00 Kn (bez PDV-a) za građevinske
radove.
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123.
Na temelju članka 80. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(»Narodne novine«, broj 150/08, 155/09, 71/10, 139/10,
22/11 i 84/11) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11), županica Sisačkomoslavačke županije 27. rujna 2011. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Zaključak Upravnog
vijeća »Gradskih ljekarni - Sisak«
I.
Daje se suglasnost na Zaključak Upravnog vijeća
»Gradskih ljekarni - Sisak« kojom se prihvaća ponuda
Privredne banke Zagreb d.d. za ugradnju bankomata
na Ljekarni 2 u Sisku, Rimska 1, koji je Upravno vijeće »Gradskih ljekarni - Sisak« donio na 17. sjednici
održanoj 16. rujna 2011. godine.
II.
Ovlašćuje se ravnateljica »Gradskih ljekarni Sisak« za sklapanje ugovora o podnajmu prostora
između »Gradskih ljekarni - Sisak« i Privredne banke
Zagreb d.d.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 550-11/11-01/04
URBROJ: 2176/01-02-11-2
Sisak, 27. rujna 2011.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

II.
Ovlašćuje se ravnateljica Gradskih ljekarni Sisak
za provedbu svih potrebnih radnji.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

124.
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), Županica Sisačko-moslavačke županije,
28. rujna 2011. godine donijela je
ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 510-11/11-01/03
Urbroj: 2176/01-02-11-3
Sisak, 19. rujan 2011.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša
I.
Zbog šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama
i trajnim nasadima radi nadprosječno visokih temperatura i nedostatka padalina tjekom ljetnih mjeseci
2011. godine, proglašava se elementarna nepogoda
05 - suša, na području Općine Jasenovac i Općine
Martinska Ves.
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II.

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

slavačke županije«, broj 15/10) i članka 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11)
županica Sisačko-moslavačke županije 3. listopada
2011. godine, donijela je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 361-07/11-01/03
URBROJ: 2176/01-02-11-48
Sisak, 28. rujna 2011.

ODLUKU
o provedbi Projekta »Obnovljivi izvori
energije - 2011.«
I. OPĆI UVJETI

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

125.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11) i točke 14. Operativnog
plana poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih poslova na području Sisačkomoslavačke županije tijekom 2011. godine (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 15/10),
županica Sisačko-moslavačke županije 3. listopada
2011. godine, donijela je

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, postupak
dodjele subvencija, te obveze korisnika bespovratnih
novčanih sredstava: (u daljnjem tekstu; subvencija)
dobivenih provođenjem Projekta »Obnovljivi izvori
energije - 2011.«.
Članak 2.
Korisnici subvencija su fizičke osobe s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije koji
su vlasnici objekata u kućanstvu na području Sisačkomoslavačke županije na koji je ugrađen solarni sustav
tijekom ove godine.

ODLUKU
o donošenju Projekta »Obnovljivi izvori energije
- 2011.«
I.
Donosi se Projekt »Obnovljivi izvori energije - 2011.«.

Broj 14/2011.

Članak 3.
Sredstva za subvencije iz članka 2. ove Odluke
osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2011. godinu u Razdjelu 004 Upravni odjel za
obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam na poziciji
851 Sredstva za subvencioniranje nabave i ugradnje
solarnih sustava u iznosu od 200.000,00 kuna.

II.
Projekt »Obnovljivi izvori energije - 2011.« sastavni
je dio ove Odluke i ne objavljuje se.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 402-07/11-01/12
URBROJ: 2176/01-02-11-1
Sisak, 3. listopada 2011.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

Članak 4.
Troškovi opreme i ugradnje solarnih sustava u kućanstva sufinancirati će se s nepovratnim sredstvima
u visini do 20% vrijednosti sustava, do maksimalnog
iznosa od 10.000,00 kuna po korisniku.
Subvencije iz stavka 1. ovog članka korisnicima
se dodjeljuje jednokratno.
II. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA
Članak 5.
Subvencije se dodjeljuju putem Natječaja.
Natječaj raspisuje županica Sisačko-moslavačke
županije i objavljuje se u dnevnom tisku i na web
stranicama Sisačko-moslavačke županije. Natječaj
je otvoren do utroška sredstava.
Natječaj sadrži:

126.
Na temelju točke 14. Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i
komunalnih poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2011. godine (»Službeni glasnik Sisačko-mo-

-

naziv tijela koje objavljuje natječaj,

-

predmet natječaja,

-

korisnike sredstava,

-

potrebnu dokumentaciju

-

naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose

Broj 14/2011.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

-

obveze korisnika

-

ostale informacije

-

vrijeme trajanja natječaja.

tuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11)
županica Sisačko-moslavačke županije 3. listopada
2011. godine, donijela je

Članak 6.
Natječaj provodi Povjerenstvo za provođenje Projekta »Obnovljivi izvori energije - 2011.« koje imenuje
županica.
Povjerenstvo nakon provjere zaprimljenih zahtjeva
i dostavljene dokumentacije donosi Zaključak kojim
predlaže odobravanje subvencije i izrađuje listu s
predloženim iznosima subvencija, te prijedlog liste
dostavlja županici na odlučivanje.
Obrada zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije,
donošenje Zaključka o odobravanju subvencije s prijedlogom liste korisnika, te odobravanje subvencija vršit
će se po redoslijedu zaprimanja zahtjeva, a do utroška
raspoloživih sredstava predviđenih za tu namjenu.
III. OBAVEZE KORISNIKA
Članak 7.
Korisnik sredstava obavezan je u naredne tri godine do 31. 1. tekuće godine dostaviti izvješće o uštedi
energije u kućanstvu koju je ostvario s naslova ugradnje solarnog sustava. U izvješću je potrebno navesti
potrošnju energije u 2010. godini i potrošnju energije
u godini za koju podnosi izvješće, te istaknuti uštedu.
U slučaju nedostavljanja izvješća ili dostavljanja
neistinite dokumentacije, dobivena sredstva korisnik
mora vratiti u proračun Sisačko-moslavačke županije u
roku od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu
sredstava sa zakonskim zateznim kamatama.
Članak 8.

ODLUKU
o objavi Natječaja za dodjelu subvencija u
provođenju Projekta »Obnovljivi izvori energije
- 2011.«
I.
Donosi se Odluka o objavi Natječaja za dodjelu
subvencija u provođenju Projekta »Obnovljivi izvori
energije - 2011.«.
II.
Natječaj iz točke I. ove Odluke objavit će se u
dnevnom tisku i na web stranicama Sisačko-moslavačke županije.
Tekst Natječaja je prilog ove Odluke i čini njezin
sastavni dio.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 402-07/11-01/14
URBROJ: 2176/01-02-11-1
Sisak, 3. listopada 2011.

Sastavni dio ove Odluke su propisani obrasci obrazac zahtjeva SOL/2011. i obrazac IZVJEŠĆE
SOL/2011.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 402-07/11-01/13
URBROJ: 2176/01-02-11-1
Sisak, 3. listopada 2011.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

128.
Na temelju članka 6. Odluke o provođenja projekta
»Obnovljivi izvori energije - 2011.« i članka 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11)
županica Sisačko-moslavačke županije 3. listopada
2011. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provedbu Projekta »Obnovljivi
izvori energije - 2011.«
I.

127.
Na temelju članka 5. Odluke o provedbi Projekta
»Obnovljivi izvori energije - 2011.« i članka 44. Sta-

Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provođenje Projekta »Obnovljivi izvori
energije - 2011.« (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
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II.

U Povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika

KLASA: 080-09/11-01/38
URBROJ: 2176/01-02-11-1
Sisak, 3. listopada 2011.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

1. Andrija Rudić
-

Broj 14/2011.

za članove:

2. Željko Vrbanus
3. Milan Krstinić
4. Milovan Bojčetić
5. Marijan Belošević.
III.
Obveze Povjerenstva utvrđene su Projektom i
Odlukom o provedbi Projekta »Obnovljivi izvori energije - 2011.«.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

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)
U K U P N O:
Akademije umjetničkog smjera
II.
U školskoj godini 2011/12. dodijeliti će se ukupno
25 stipendija. Sredstva su osigurana u županijskom
Proračunu.
Visina stipendije iznosi 700,00 kn.

129.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 11/09, 5/10 i 2/11) i temeljem članka 6.
Pravilnika o stipendiranju i drugim oblicima potpore
studentima s područja Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
15/09 i 13/11), županica Sisačko-moslavačke županije,
10. listopada 2011. godine donijela je
ODLUKU
o raspisivanju natječaja za dodjelu stipendija
studentima s područja Sisačko-moslavačke
županije za akademsku godinu 2011/12. godinu
I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačkomoslavačke županije za školsku godinu 2011/12., za
sljedeće studije:

24
1
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.

Broj 14/2011.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
IV.

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

III.
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: 604-02/11-01/05
URBROJ: 2176/01-02-11-1
Sisak, 10. listopada 2011.
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Klasa: 510-03/11-01/09
Urbroj: 2176/01-02-11-3
Sisak, 10. listopad 2011.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

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

131.

130.
Na temelju članka 80. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 155/09, 71/10,
139/10, 22/11 i 84/11) i članka 44. stavak 1. točka
27. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije
10. listopada 2011. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Kutina
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina donesenu na 44. sjednici, održanoj 25. kolovoza 2011. godine, kojom
se poslovni prostor Doma zdravlja Kutina, A. G.
Matoša 42, 44 320 Kutina, daje na korištenje Domu
za starije i nemoćne osobe Sisak, Oktavijana
Augusta 3, 44 000 Sisak, za osnivanje Podružnice
u Kutini.
II.
Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke nalazi se
na adresi A. G. Matoša 44 u Kutini, na katastarskoj
čestici 3048 i 3050/1 k.o. Kutina, i to: u prizemlju
objekta prostor površine 233,00 m 2, na I. katu prostor površine 800,00 m 2 i u sjevernom potkrovlju
prostor površine 102,00 m 2, tj. ukupne površine od
1.135 m 2.

Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09,
5/10 i 2/11), Županica Sisačko-moslavačke županije,
11. listopada 2011. godine donijela je
ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode 05 - suša
I.
Zbog šteta nastalih na poljoprivrednim kulturama i trajnim nasadima radi nadprosječno visokih
temperatura i nedostatka padalina tjekom ljetnih
mjeseci 2011. godine, proglašava se elementarna
nepogoda 05 - suša, na području Općine Majur.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 361-07/11-01/03
URBROJ: 2176/01-02-11-79
Sisak, 11. listopada 2011.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Broj 14/2011.

»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 2011. 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.

