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AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
39.
Na temelju članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 109. Poslovnika
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 21. srpnja 2008.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
siječanj - lipanj 2008. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke županije za razdoblje siječanj – lipanj
2008. godine.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 400-08/08-01/02
URBROJ: 2176/01-01-08-2
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

40.
Na temelju članka 386. i članka 387. Zakona o
trgovačkim društvima (»Narodne novine«, broj 111/93,
34/99, 121/99, 52/00, 118/03 i 107/07), članka 4. i članka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne
novine«, broj 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04
i 178/04), Zakona o otpadu (»Narodne novine«, broj
178/04, 153/05, 111/06 i 60/08) i članka 25. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 18. sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine,
donijela je
ODLUKU
o osnivanju trgovačkog društva Eko-start d.o.o.
za gospodarenje otpadom
I. TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.
Osniva se trgovačko društvo s ograničenom odgovornošću Eko-start d.o.o. za gospodarenje otpadom
(u daljnjem tekstu: Društvo).

Cilj osnivanja Društva je uspostava jedinstvenog
sustava gospodarenja otpadom na području Sisačko-moslavačke županije u skladu sa smjernicama i
direktivama Europske unije, Strategijom gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske, Planom gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske i Planom gospodarenja
otpadom Sisačko-moslavačke županije.

ja.

Članak 2.
Osnivač Društva je Sisačko-moslavačka župani-

Članovi Društva mogu, osim osnivača, biti jedinice
lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke
županije.
Odnosi između članova Društva odredit će se
posebnim društvenim ugovorom.
II. TVRTKA I SJEDIŠTE
Članak 3.
Tvrtka Društva je Eko-start društvo s ograničenom
odgovornošću za gospodarenje otpadom.
Skraćena tvrtka glasi Eko-start d.o.o.
Članak 4.
Sjedište Društva je u Sisku, a poslovnu adresu
unutar mjesta sjedišta određuje Uprava Društva javno
ovjerenom pisanom odlukom.
Tvrtka i skraćena tvrtka Društva kao i sjedište
Društva mijenjaju se odlukom Skupštine Društva.
Članak 5.
Društvo u svom poslovanju upotrebljava pečat.
Pečat sadržava tekst tvrtke i sjedišta Društva odnosno skraćene tvrtke i sjedišta Društva.
Uprava Društva propisuje oblik, veličinu, broj i
način upotrebe pečata.
III. PREDMET POSLOVANJA
Članak 6.
Predmet poslovanja Društva je obavljanje djelatnosti
gospodarenja otpadom.
Osim djelatnosti iz stavka 1. ovog članka, Društvo
može obavljati i druge djelatnosti koje služe obavljanju
djelatnosti koja je upisana u trgovački registar, ako
se one u manjem opsegu ili uobičajeno obavljaju uz
upisanu djelatnost.
IV. TEMELJNI KAPITAL
Članak 7.
Temeljni kapital Društva iznosi 20.000,00 kuna
(slovima: dvadesettisuća kuna) i unosi se u novcu.
Temeljni kapital sastoji se od jednog temeljnog
uloga koji je jednak jednom poslovnom udjelu.
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V. POSLOVNI UDJELI I KNJIGA POSLOVNIH
UDJELA

-

po prijedlogu Uprave Društva donosi Poslovnik
o radu, pravilnike, kao i dugoročni, srednjoročni
i kratkoročni program rada

Članak 8.

-

izboru i opozivu članova Nadzornog odbora

-

povećanju, smanjenju, povlačenju ili podjeli
poslovnih udjela

-

davanju suglasnosti na prijenos poslovnih udjela

-

poslovnoj politici Društva.

Poslovni udjel može se prenositi u cjelini ili djelomično ugovorom sastavljenim u obliku javnobilježničke
isprave uz suglasnost Skupštine Društva.
Suglasnost se daje u pisanom obliku. U njoj se
moraju navesti osobe stjecatelja i iznos poslovnog
udjela koji on preuzima.
Uzima se da Društvo nije dalo suglasnost za
prijenos ako u roku od 15 dana (slovima: petnaest
dana) od dana primitka pisanog zahtjeva za davanje
suglasnosti nije obavijestilo tražitelja o davanju tražene suglasnosti.
Članak 9.
Uprava Društva dužna je voditi knjigu poslovnih
udjela.
Knjiga poslovnih udjela vodi se na način propisan
zakonom.
Članak 10.
U odnosu na Društvo član Društva je samo onaj
tko je upisan u knjizi poslovnih udjela. Smatra se da je
u knjizi poslovnih udjela obavljen upis s danom kada
Društvu prispije prijava za upis, ako ona ispunjava
uvjete koji se traže za takav upis, bez obzira na vrijeme
kada je upis stvarno obavljen.
VI. ORGANI DRUŠTVA
Članak 11.
Organi Društva su Skupština, Nadzorni odbor i
Uprava.

Odluke donijete na Skupštini putem moraju se bez
odgađanja unijeti u posebnu knjigu odluka.
Članak 13.
Skupštinu Društva saziva Uprava.
Skupština se mora sazvati najmanje jednom godišnje, te uvijek kada to zahtijevaju interesi Društva,
a bez odgađanja kada se uoči da je Društvo izgubilo
polovinu temeljnog kapitala.
U pozivu za Skupštinu moraju biti navedeni mjesto
i vrijeme održavanja Skupštine, obrazloženi dnevni
red, te priloženi materijali s podacima neophodnim
za donošenje odluka o pojedinim pitanjima na dnevnom redu.
Poziv za Skupštinu mora biti dostavljen članu
Društva preporučenim pismom najkasnije 8 (osam)
dana prije održavanja Skupštine.
VIII. NADZORNI ODBOR
Članak 14.
Nadzorni odbor ima 3 (tri) člana.
Članovi Nadzornog odbora biraju se na vrijeme
od 4 godine.
Svaki član Nadzornog odbora ima 1 glas.
Na konstituirajućoj sjednici Nadzorni odbor bira
predsjednika i zamjenika predsjednika.

VII. SKUPŠTINA

Članak 15.
Nadzorni odbor obavlja osobito ove poslove:
Članak 12.

-

nadzire vođenje poslova Društva

Osnivač upravlja Društvom putem Skupštine.

-

utvrđuje organizaciju rada

Skupština Društva odlučuje o pitanjima utvrđenim
zakonom i ovom Odlukom, a osobito o:

-

utvrđuje poslovnu politiku

-

zastupa Društvo prema Upravi

-

zajedno s Upravom podnosi Skupštini Društva
prijedloge odluka koje Skupština u svojoj nadležnosti treba donijeti

-

donosi poslovnik o svom radu, ako utvrdi da je
to svrhovito

-

djeluje kao drugostupanjski organ u pogledu svih
pitanja u kojima se mora osigurati drugostupanjsko postupanje i u kojima kao prvostupanjski
organ odlučuje Uprava

-

daje suglasnost na odluke Uprave Društva u
slučajevima raspolaganja i korištenja sredstava
u iznosima većim od 200.000,00 kuna (slovima:
dvjestotisuća kuna)

-

financijskim izvješćima Društva, upotrebi ostvarene dobiti i pokrivanju gubitaka, davanju razrješnice članu Uprave i članovima Nadzornog
odbora

-

zahtjevu za uplatama temeljnih uloga

-

imenovanju i opozivu člana Uprave

-

davanju i opozivu prokure

-

postavljanju zahtjeva za naknadu štete koje
Društvo može imati protiv člana Uprave – direktora

-

mjerama za ispitivanje i nadzor nad vođenjem
poslova

-

izmjeni Izjave

-

sklapa ugovor o radu s direktorom Društva

-

prestanku Društva i imenovanju likvidatora

-

po potrebi saziva Skupštinu Društva.
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Članak 16.
Članovima Nadzornog odbora pripada mjesečna
naknada u visini koju odredi Skupština Društva.
IX. UPRAVA
Članak 17.
Uprava se sastoji od jednog člana Uprave – direktora Društva.
Direktor Društva vodi poslove Društva na vlastitiu
odgovornost.
Direktor zastupa Društvo samostalno i pojedinačno.
Članak 18.
Direktor se imenuje na 4 (četiri) godine.
Direktora Društva imenuje svojom odlukom Skupština Društva.
Ponovni izbor za direktora je dopušten.
Skupština Društva može svojom odlukom u svako
doba opozvati člana Uprave – direktora Društva.
Ovlaštenje iz nadležnosti Uprave Društva su:
- organizira i rukovodi radom i poslovanjem
Društva
- izvršava odluke Skupštine Društva i Nadzornog
odbora
- podnosi Nadzornom odboru i Skupštini Društva
izvješće o poslovanju
- predlaže poslovnu politiku Društva
- predlaže unutarnju organizaciju Društva
- odlučuje o pitanjima iz radnih odnosa zaposlenih
djelatnika u skladu sa zakonom, kolektivnim
ugovorom i općim aktima Društva
- obavlja sve druge poslove sukladno važećim
propisima.
Članak 19.
Direktor Društva može biti svaka fizička osoba
koja je potpuno poslovno sposobna i koja ispunjava
sljedeće uvjete:
- završen VII stupanj stručne spreme i najmanje
5 godina radnog iskustva.
Članak 20.
Za zaključivanje ugovora i drugog pravnog posla čija
vrijednost prelazi iznos od 200.000,00 kuna (slovima:
dvjestotisuća kuna), Uprava mora imati suglasnost
Nadzornog odbora Društva.
Uprava Društva mora pribaviti suglasnost Nadzornog
odbora Društva bez obzira na vrijednost u sljedećim
slučajevima:
- otuđivanja i opterećivanja nekretnina
- planu poslovanja Društva
- politici plaća
- odricanja nekog prava bez naknade
- osnivanja i stjecanja udjela i raspolaganja
udjelima ili dionicama u drugim trgovačkim
društvima.
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Članak 21.
Direktor Društva mora voditi poslove Društva s
pozornošću urednog i savjesnog gospodarstvenika,
čuvati poslovnu tajnu Društva, te poduzimati sve
potrebite mjere i radnje za otklanjanje rizika iz poslovanja Društva.
Direktor može dati drugoj osobi pisanu punomoć
za sklapanje određenih vrsta ugovora i poduzimanja
drugih pravnih radnji, odnosno za sklapanje pojedinačno
određenih ugovora i poduzimanje drugih pojedinčano
određenih pravnih radnji.
X. TRAJANJE DRUŠTVA
Članak 22.
Društvo se osniva na neodređeno vrijeme.
XI. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 23.
Ovlašćuje se županica Sisačko-moslavačke županije da potpiše Izjavu o osnivanju trgovačkog društva
Eko-start d.o.o. za gospodarenje otpadom.
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 363-02/08-01/02
URBROJ: 2176/01-01-08-2
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

41.
Na temelju članka 28. Zakona o zaštiti i spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04 i 79/07) i članka
25. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01,
4/03 i 4/06), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 21. srpnja 2008.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Analize stanja sustava zaštite i
spašavanja na području Sisačko-moslavačke
županije u 2007. godini
I.
Prihvaća se Analiza stanja sustava zaštite i spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije u
2007. godini.
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II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.

2. SLUŽBE I PRAVNE OSOBE KOJE SE ZAŠTITOM I SPAŠAVANJEM BAVE U OKVIRU
REDOVNE DJELATNOSTI
-

većina službi koje se zaštitom i spašavanjem
bave u redovnoj djelatnosti kao npr.: hitna pomoć,
javno zdravstvo, socijalne službe, veterinarske
službe, javna poduzeća za održavanje komunalne
infrastrukture (vodovod, kanalizacija, čistoća,
groblja i drugo), zaštita okoliša, zaštita bilja,
humanitarne organizacije, sve one su ustrojene i djeluju na raznim razinama, tako da zbog
potrebe praćenja stanja na ovom području treba
ubuduće redovito tražiti analize stanja bitnih za
sustav zaštite i spašavanja kako samih službi
tako i njihov utjecaj na razvoj sustava zaštite i
spašavanja

-

u narednom planskom razdoblju treba pristupiti
ažuriranju postojećih i izradi potrebnih novih
planskih dokumenata (procjene ugroženosti,
plana zaštite i spašavanja Županije, izrada
vanjskih planova), sukladno odredbama Zakona
o zaštiti i spašvanju (»Narodne novine«, broj
174/04 i 79/07) i Pravilnika o metodologiji za
izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i
spašavanja (»Narodne novine«, broj 38/08)

-

poticati gradove i općine da na svojoj razini
ažuriraju postojeće i pristupe izradi potrebnih
novih planskih dokumenata (procjene ugroženosti i plana zaštite i spašavanja)

-

daljnji razvoj komunalne infrastrukture (vodoopskrba, čistoća i dr.), kao bitnog čimbenika u
sustavu zaštite i spašavanja.

-

nastaviti s opremanjem snaga zaštite i spašavanja, te njihovim osposobljavanjem

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 810-02/08-01/04
URBROJ: 2176/01-01-08-3
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

42.
Na temelju članka 28. stavak 1. Zakona o zaštiti i
spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04 i 79/07)
i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj 21.
srpnja 2008. godine, donijela je
SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite i
spavašanja na području Sisačko-moslavačke
županije u 2008. godini
I.
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja u stvari predstavljaju zbir svih potreba
redovnih službi i djelatnosti koje se bave zaštitom
i spašavanjem u svojoj redovitoj djelatnosti (hitna
pomoć, crveni križ, vatrogastvo, javna poduzeća za
održavanje komunalne infrastrukture, veterinarstvo i
dr.) u koje ulaze i potrebe razvoja civilne zaštite.
Smjernice proizlaze iz ispravljanja analizom utvrđenih nedostataka, odnosno minusa svake sastavnice
sustava zaštite i spašavanja, kako bi sustav što bolje
reagirao kod nastanka ili prijetnje nastanka većih
nesreća i katastrofa.
II.
Za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja
na području Sisačko-moslavačke županije predlažu
se slijedeće smjernice:
1. VATROGASTVO (vatrogasna zapovjedništva
i postrojbe)
-

-

nastaviti s daljnjim razvojem vatrogasne zajednice sukladno njezinim vlastitim programima i
razvojnim projektima
u daljnjem planiranju iskazati plan materijalnotehničkog razvoja (nabava opreme i sredstava),
razvoja kadrovskih kapaciteta (planovi obuke
i vježbi), daljnji razvoj sustava organizacije i
djelovanja (dežurstva, intervencije), te iskazati
dodatne potrebe za djelovanje u jedinstvenom
sustavu zaštite i spašavanja u slučaju većih
nesreća i katastrofa
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3. UDRUGE GRAĐANA OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE
-

temeljem analize rada udruga i iskazanih potreba
djelovanja u slučaju većih nesreća i katastrofa,
te definiranjem zadaća u Planu zaštite i spašavanja, odrediti načine i izvore financiranja za
bolji razvoj i pripravnost udruga od značaja za
zaštitu i spašavanje

4. CIVILNA ZAŠTITA: (zapovjedništva civilne
zaštite, postrojbe i drugi pripadnici civilne
zaštite):
-

u Proračunu za 2008. godinu osigurati sredstva
za opremanje, osposobljavanje i usavršavanje
postrojbi civilne zaštite, koje je osnovala Sisačko–moslavačka županija

-

u daljnjem razvoju sustava po izradi nove Procjene ugroženosti i planova zaštite i spašavanja
izraditi srednjoročni plan razvoja, osobnom i
materijalnom sklopu, te usklađeno s osiguranim financijskim sredstvima u proračunu, a s
ciljem razvoja vlastitih sposobnosti djelovanja
na sprječavanju i otklanjanju štetnih posljedica
koje nadilaze mogućnosti djelovanja službi i
pravnih osoba kojima je zaštita i spašavanje
ljudi i materijalnih dobara redovita djelatnost

Stranica 330
-

-

-

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

iskazati prioritete materijalno-tehničkog razvoja
(nabava osobne i skupne opreme), po donošenju
nove Procjene ugroženosti sukladno Pravilniku
o ustrojstvu, popuni i opremanju postrojbi civilne
zaštite i postrojbi za uzbunjivanje (»Narodne
novine«, broj 111/07), te planirati provođenje
osposobljavanja, uvježbavanja i drugih aktivnosti
istovremeno u srednjoročnom planu iskazati
mogućnosti za osiguranje uvjeta za provođenje
evakuacije, zbrinjavanja i sklanjanja ljudi i materijalnih dobara, te drugih aktivnosti iz mjera
zaštite i spašavanja, sukladno Planu zaštite i
spašavanja (po usvajanju istog)
osigurati skladišni prostor za opremu i sredstva
za zaštitu i spašavanje.
III.

Ove Smjernice objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 214-02/08-01/01
URBROJ: 2176/01-01-08-3
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

44.
Na temelju članka 17. i članka 25. točka 14. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06),
u svezi s člankom 7. Zakona o ustanovama (»Narodne
novine«, broj 29/97 i 47/99) i članka 61. Poslovnika
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 21. srpnja 2008.
godine, donijela je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 810-02/08-01/05
URBROJ: 2176/01-01-08-3
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

43.
Na temelju članka 5. Zakona o zaštiti od požara
(»Narodne novine«, broj 58/93, 33/05 i 107/07), članka
25. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01
i 4/03), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 21. srpnja 2008.
godine, donijela je
ODLUKU
o prihvaćanju Plana zaštite od požara
Sisačko-moslavačke županije za 2008. godinu
(ažurirani)

ODLUKU
o pokretanju postupka osnivanja
Veleučilišta u Sisku
I.
Sisačko-moslavačka županija, zajedno s Gradom
Siskom, pokreće postupak osnivanja Veleučilišta u
Sisku.
II.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije.
III.
Sredstva za provedbu ove Odluke osigurana su
u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2008.
godinu na poziciji 69 – Tekuće pomoći za osnivanje
Veleučilišta, u iznosu od 400.000,00 kuna.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

I.
Prihvaća se Plan zaštite od požara Sisačko-moslavačke županije za 2008. godinu (ažurirani).
II.

KLASA: 602-04/08-01/01
URBROJ: 2176/01-01-08-2
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

Plan zaštite od požara Sisačko-moslavačke županije za 2008. godinu (ažurirani) sastavni je dio ove
Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Broj 17/2008.

45.
Na temelju članka 107. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 25. Statuta Sisačko-

Broj 17/2008.
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moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici
održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijela je
ODLUKU
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 510-12/08-01/07
URBROJ: 2176/01-01-08-3
Sisak, 21. srpnja 2008.

o davanju suglasnosti za kreditno zaduženje

Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Lječilišta »Topusko« Topusko donijetu na sjednici
održanoj 20. lipnja 2008. godine kojom se odobrava
kreditno zaduženje Top-termama d.o.o. u iznosu od
5.000.000,00 kuna, a u svrhu:
a) sanacije krova zatvorenog bazena Top-termi
d.o.o.
b) sanacije I A Hotela »Toplica«.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 403-07/08-01/01
URBROJ: 2176/01-01-08-3
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

47.
Na temelju Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006.–2012. godinu, Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za
2006.–2009. i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
21. srpnja 2008. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Županijskog
povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga u
2007. godini
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Županijskog povjerenstva
za suzbijanje zlouporabe droga u 2007. godini.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

46.
Na temelju članka 30. stavka 3. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99),
u svezi s člankom 54. stavak 1. alineja 6. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 121/03,
48/05 i 85/06) i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
21. srpnja 2008. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Lječilišta »Topusko« Topusko
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Lječilišta »Topusko« Topusko donijetu na 50. sjednici
održanoj 11. srpnja 2008. godine za proširenje djelatnosti trgovačkog društva TERMALNA VODA d.o.o.:
-

»proizvodnja i distribucija toplinske energije«.
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

KLASA: 500-01/08-01/08
URBROJ: 2176/01-01-08-3
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

48.
Na temelju članka 25. točka 2. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
21. srpnja 2008. godine, donijelo je sljedeći
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju
zdravstvenih ustanova u Sisačko-moslavačkoj
županiji za razdoblje I.-XII. 2007. godine
I.
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova u Sisačko-moslavačkoj županiji za
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razdoblje I.-XII. 2007. godine, koje je izradio Upravni
odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Sisačko-moslavačke
županije.
II.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju
domova za starije i nemoćne osobe u
Sisačko-moslavačkoj županiji za
razdoblje I.-XII. 2007. godine

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-01/08-01/09
URBROJ: 2176/01-01-08-3
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

Broj 17/2008.

I.
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju domova
za starije i nemoćne osobe u Sisačko-moslavačkoj
županiji za razdoblje I.-XII. 2007. godine, koje je
izradio Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb
Sisačko-moslavačke županije.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

49.
Na temelju članka 33. Zakona o zaštiti prava
pacijenata (»Narodne novine«, broj 169/04) i članka
25. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01,
4/03 i 4/06), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 21. srpnja 2008.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za
zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke
županije u 2007. godini
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata Sisačko-moslavačke županije
u 2007. godini.
II.

KLASA: 500-01/08-01/06
URBROJ: 2176/01-01-08-3
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

51.
Na temelju članka 50. Zakona o srednjem školstvu
(»Narodne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95,
59/01, 114/01 i 81/05) i članka 25. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici
održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Domskog
odbora Učeničkog doma Kutina

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 500-01/08-01/07
URBROJ: 2176/01-01-08-3
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

50.
Na temelju članka 25. točka 2. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
21. srpnja 2008. godine, donijelo je sljedeći

I.
Razrješuju se dužnosti člana Domskog odbora
Učeničkog doma Kutina:
1. Matija Vincar
2. Vesna Vuković.
II.
Za članove Domskog odbora Učeničkog doma
Kutina imenuju se:
1. Džemila Lukač, iz reda nastavnika i stručnih
suradnika
2. Dinko Džajo, iz reda nastavnika i stručnih suradnika.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Broj 17/2008.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/08-01/52
URBROJ: 2176/01-01-08-2
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.
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53.
Na temelju članka 25. točka 17. i članka 37. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i
4/06) i članka 32. Poslovnika Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici
održanoj 21. srpnja 2008. godine, donijela je
RJEŠENJE

52.
Na temelju članka 4. točke 7. Zakona o zaštiti
okoliša (»Narodne novine«, broj 110/07), poglavlja
III. točke 6, 7, 8, 9. i 10. Plana intervencija u zaštiti
okoliša (»Narodne novine«, broj 82/99 i 86/99), Odluke
o osnivanju eko-stožera Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 4/00) i članka 25. točka 17. i članka 37. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 18. sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine,
donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju zamjenika voditelja i
zamjenika člana Županijskog eko-stožera

o razrješenju i imenovanju članice Županijskog
povjerenstva za ravnopravnost spolova
I.
SANJA KLARIĆ, razrješuje se dužnosti članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.
II.
MIRA GRGIĆ, dipl.oec., predstavnica Ureda državne
uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, imenuje se za
članicu Županijskog povjerenstva za ravnopravnost
spolova.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

I.
ĐURĐICA ANTOLČIĆ, razrješuje se dužnosti zamjenika voditelja Županijskog eko-stožera.
MARIJA SMOLČIĆ, razrješuje se dužnosti zamjenika člana Županijskog eko-stožera.

KLASA: 080-09/08-01/51
URBROJ: 2176/01-01-08-2
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

II.
GORDANA KARAPANDŽA, dipl.iur., predstavnica
Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, imenuje se za zamjenika voditelja Županijskog
eko-stožera.
BOŽO ĐUKIĆ, dipl.iur., imenuje se za zamjenika
člana Županijskog eko-stožera.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/08-01/55
URBROJ: 2176/01-01-08-2
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

54.
Na temelju članka 9. stavka 3. Zakona o zaštiti i
spašavanju (»Narodne novine«, broj 174/04 i 79/07),
članka 10. Pravilnika o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja (»Narodne novine«, broj
40/08 i 44/08) i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
21. srpnja 2008. godine, donijela je
ODLUKU
o imenovanju Stožera zaštite i spašavanja
Sisačko-moslavačke županije
I.
Ovom Odlukom imenuje se Stožer zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem
tekstu: Stožer).
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II.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

U Stožer se imenuju:
-

za načelnika Stožera:
1. Rajko Mladenović, zamjenik županice Sisačkomoslavačke županije

-

KLASA: 080-09/08-01/53
URBROJ: 2176/01-01-08-2
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

za zamjenike načelnika Stožera:
2. Mijo Brlečić, zapovjednik Vatrogasne zajednice
Sisačko-moslavačke županije
3. Željko Prpić, pročelnik Područnog ureda za
zaštitu i spašavanje Sisak

-

za članove Stožera:
4. Ivica Solomun, zamjenik načelnika Policijske
uprave Sisačko-moslavačke
5. Anto Rajić, pročelnik Upravnog odjela za
zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke
županije
6. Jadranka Bertović, pročelnica Upravnog odjela
za zdravstvo i socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije
7. dr. Damir Pahić, ravnatelj Opće bolnice »Dr. Ivo
Pedišić« Sisak
8. Ksenija Kajgana, pročelnica Upravnog odjela
za prostorno uređenje i graditeljstvo
9. Tatjana Dovranić-Kardaš, voditelj VGI »Banovina« Sisak

10. Josip Podnar, pomoćnik predstojnika Ureda
državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.

55.
Na temelju članka 16. Pravilnika o mobilizaciji i
djelovanju operativnih snaga zaštite i spašavanja
(»Narodne novine«, broj 40/08) i članka 25. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 18. sjednici održanoj 21. srpnja 2008. godine,
donijela je
ODLUKU
o imenovanju Zapovjedništva civilne zaštite
Sisačko-moslavačke županije
I.
Ovom Odlukom imenuje se Zapovjedništvo civilne
zaštite Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Zapovjedništvo).
U Zapovjedništvo se imenuju:
-

-

-

Stožer je stručno, operativno i koordinativno tijelo
koje pruža stručnu pomoć i priprema akcije zaštite i
spašavanja na području Sisačko-moslavačke županije,
a u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih snaga
zaštite i spašavanja.

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

za pomoćnike za mjere civilne zaštite Zapovjedništva:
3. Zdenko Sešo, ravnatelj Županijskog zavoda za
prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačkomoslavačke županije
4. Josip Lovreković, ravnatelj Županijske uprave
za ceste Sisačko-moslavačke županije
5. Ivan Lovreković, pročelnik Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu i šport Sisačko-moslavačke
županije

III.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o imenovanju Zapovjedništva zaštite i
spašavanja Sisačko-moslavačke županije, Klasa: 81002/08-01/01, Urbroj: 2176/01-08-08-15 od 8. travnja
2008. godine.

za načelnika Zapovjedništva:
2. Drago Martinac, pročelnik Upravnog odjela za
infrastrukturu i komunalne poslove Sisačkomoslavačke županije

13. Drago Martinac, pročelnik Upravnog odjela za
infrastrukturu i komunalne poslove Sisačkomoslavačke županije.
II.

za zapovjednika Zapovjedništva:
1. Jadranka Bertović, pročelnica Upravnog odjela
za zdravstvo i socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije

11. dr. Inoslav Brkić, Zavod za javno zdravstvo
Sisačko-moslavačke županije
12. Ante Marić, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Sisačko-moslavačke županije

Broj 17/2008.

-

za operativca Zapovjedništva:
6. Krunoslav Bušić, Upravni odjel za infrastrukturu
i komunalne poslove

-

za članove Zapovjedništva:
7. Venko Vukša, načelnik Odjela za zaštitu i
spašavanje Područnog ureda za zaštitu i
spašavanje

Broj 17/2008.
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8. Elvis Gudec, načelnik Operativno-komunikacijskog
centra Policijske uprave Sisačko-moslavačke
9. Ivan Kirinčić, ravnatelj Centra za socijalnu skrb
Sisak

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

10. Zoran Prpić, Crveni križ Sisačko-moslavačke
županije.
II.
Zapovjedništvo zapovijeda snagama i sredstvima
civilne zaštite u slučaju neposredne prijetnje, katastrofe i velike nesreće na području Sisačko-moslavačke
županije u slučaju neposredne prijetnje ili nastanka
katastrofe, a u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju i Pravilnikom o mobilizaciji i djelovanju operativnih
snaga zaštite i spašavanja.
III.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog
stožera za koordinaciju u civilnoj zaštiti, Klasa: 02205/06-01/01, Urbroj: 2176/01-02-06-1 od 19. siječnja
2006. godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/08-01/54
URBROJ: 2176/01-01-08-1
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.
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KLASA: 080-09/08-01/50
URBROJ: 2176/01-01-08-2
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

57.
Na temelju članka 25. točka 20. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 35.
Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 18. sjednici održanoj 21.
srpnja 2008. godine, donijela je
ODLUKU
o razrješenju i imenovanju predsjednika Odbora
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
I.
MARIJANA PETIR, razrješuje se dužnosti predsjednice Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije.
II.
IVAN BEHTANIĆ, imenuje se za predsjednika Odbora za prostorno uređenje i zaštitu okoliša Županijske
skupštine Sisačko-moslavačke županije.

56.
Na temelju članka 14. stavak 4. Zakona o policiji
(»Narodne novine«, broj 129/00 i 41/08) i članka 25.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03
i 4/06), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 21. srpnja 2008.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
povodom razrješenja načelnika Policijske uprave
Sisačko-moslavačke
I.
Daje se pozitivno mišljenje na prijedlog za razrješenje Ivice Tolušića s dužnosti načelnika Policijske
uprave Sisačko-moslavačke.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/08-01/56
URBROJ: 2176/01-01-08-2
Sisak, 21. srpnja 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.
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Broj 17/2008.

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
130.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 64. sjednici održanoj 22. srpnja 2008.
godine, donijelo je

3. Ksenija Kajgana, pročelnica Upravnog odjala
za prostorno uređenje i graditeljstvo
4. Marijan Belošević, pročelnik Upravnog odjela za
obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam
5. Tatjana Puškarić, pročelnica Upravnog odjela
za upravljanje pristupnim fondovima i poticajnim
sredstvima.
III.

ODLUKU
o imenovanju Povjerenstva za predlaganje
projekata Fondu za regionalni razvoj Republike
Hrvatske za financiranje u 2008. godini
I.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za predlaganje projekata Fondu za regionalni razvoj Republike
Hrvatske za financiranje u 2008. godini (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo na osnovi Uputa za vrednovanje i
rangiranje prijedloga projekata ocijenjuje pristigle
zahtjeve, rangira ih po prioritetu razvoja Sisačko-moslavačke županije, sastavlja zapisnik, te ih upućuje
Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske na
konačnu obradu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

II.
U Povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika:

1. Rajko Mladenović, zamjenik županice Sisačkomoslavačke županije
-

za članove:

2. Drago Martinac, pročelnik Upravnog odjela za
infrastrukturu i komunalne poslove

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-09/08-01/57
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 22. srpnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - tajnik Sisačko-moslavačke županije Vesna
Krnjaić, dipl. pravnik - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi. Pretplata
za 2008. godinu iznosi 122,00 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.

