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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
21.
Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o zaštiti od
požara (»Narodne novine«, broj 58/93 i 33/05), sukladno
točki 3. Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u
2007. godini (»Narodne novine«, broj 142/06) i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 33. sjednici održanoj 28. veljače 2007.
godine, donijelo je
PROGRAM AKTIVNOSTI
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u Sisačkomoslavačkoj županiji za 2007. godinu
I.
1. Gradovi i općine na području Sisačko-moslavačke županije koji još nisu donijeli planove zaštite
od požara, sukladno odredbama Zakona o zaštiti od
požara, dužni su žurno pristupiti izradi istih. Gradovi
i općine koje su donijele planove zaštite od požara
dužne su žurno, temeljem iskustava tijekom protekle
požarne sezone, izvršiti usklađivanje svih podataka i
odrednica iz važećih planova zaštite od požara.
Zadužuju se svi gradovi i općine da po jedan primjerak donijetih planova zaštite od požara dostave
Vatrogasnoj zajednici Sisačko-moslavačke županije.
Izvršitelji zadatka: predstavnička tijela gradova i
općina
Sudionici:
		
Rok:

Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije
MUP RH – Policijska uprava
Sisačko-moslavačka
31. ožujka 2007. godine

2. Gradovi i općine u Sisačko-moslavačkoj županiji koje, sukladno članku 11. I članku 13. Zakona
o poljoprivrednom zemljištu, nisu propisale potrebne
agrotehničke mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, dužne su takve mjere propisati u
dijelu koji se odnosi na zaštitu od požara. Gradovi i
općine sukladno Zakonu o šumama, koji nisu propisali
mjere zaštite od požara, moraju takve mjere žurno
propisati.
Izvršitelji zadatka: poglavarstva gradova i općina
Rok izvršenja:

31. ožujka 2007. godine

3. Nalaže se gradonačelnicima i načelnicima da
temeljem analiza rada provedu promjene i ažuriranje u
sustavu Zapovjedništva zaštite i spašavanja, kod kojih
to nije provedeno ili je došlo do promjena, imenovati
vatrogasne zapovjednike ili njihove zamjenike.
Izvršitelji zadatka: poglavarstva gradova i općina
Sudionik:

Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije

Rok:

31. ožujka 2007. godine

4. Na razini Županije potrebno je održati koordinacijsku sjednice Zapovjedništva zaštite i spašavanja
s ciljem pravodobne pripreme protupožarne sezone.
Na sjednici je potrebno usvojiti:
a) Plan rada Zapovjedništva zaštite i spašavanja
b) Plan aktivnog uključivanja svih subjekata zaštite od požara (s ažuriranim popisom) na tom
području
c) Plan operativne provedbe Programa aktivnosti
za područje Županije, te za to osigurati odgovarajuća sredstva
d) usvojiti Plan operativne provedbe Programa aktivnosti za područje Županije, te za to osigurati
odgovarajuća sredstva
e) usvojiti Županijski financijski plan za provođenje
zadaća iz područja zaštite od požara
O zaključcima sjednice treba izvijestiti Područni
ured za zaštitu i spašavanje Sisak najkasnije do 20.
travnja 2007. godine.
Izvršitelj zadatka: Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
Rok izvršenja:		

31. ožujka 2007. godine

5. Temeljem Planova operativne provedbe Programa
aktivnosti za građevine i otvorene prostore posebno
ugrožene od nastanka i širenja požara izraditi planove
motrenja, čuvanja i ophodnje, te propisati mjere zabrane
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na
tim prostorima ili građevinama za razdoblje visokog i
vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara.
Sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne
službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici ili
korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.
Sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne
službe za prostore u vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju
gradovi i općine na području kojih se oni nalaze.
Izrađene planove i propisane mjere dostaviti nadležnom Područnom uredu za zaštitu i spašavanje i
županijskom vatrogasnom zapovjedniku, najkasnije
do 15. svibnja 2007 godine.
Izvršitelji zadatka: poglavarstva gradova i općina
		

Javna ustanova Parka prirode
Lonjsko polje

Sudionici:

Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije

		

Područne vatrogasne zajednice

		

gradovi i općine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Rok:

30. travnja 2007. godine

6. Hrvatske šume u suradnji s Vatrogasnom zajednicom Sisačko-moslavačke županije, te gradovi
i općine u Sisačko-moslavačkoj županiji, dužni su
na svome području izraditi godišnji plan u skladu sa
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šumskogospodarskom osnovom, te osigurati izgradnju
protupožarnih prosjeka kroz posebno ugrožene šume
i šumsko zemljište.
Izvršitelji zadatka: Hrvatske šume, Uprava šuma
Sisak
		

Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije

		

gradovi i općine u Sisačko-moslavačkoj županiji

Rok izvršenja:

30. travnja 2007. godine

7. Nadležna tijela jedinica lokalne samouprave
dužna su sustavno provoditi praćenje stanja odlagališta
komunalnog otpada i poduzimati mjere za sanaciju
nekontroliranih »divljih« odlagališta s naglaskom na
zaštitu od izbijanja požara, te predložiti mjere uređenja,
čuvanja i sanacije ili zabrane upotrebe tih odlagališta.
Izvršitelji zadatka: Upravni odjel za zaštitu okoliša
i prirode
Sudionici:

Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije

		

područne vatrogasne zajednice

		

komunalna poduzeća

		

MUP – Inspektorat

		

Inspekcija zaštite okoliša

Rok:

31. svibnja 2007. godine

8. Sukladno planu Motriteljsko-dojavne službe
u svim gradovima, odnosno općinama na području
Sisačko-moslavačke županije, potrebno je ustrojiti
izviđačko-preventivne ophodnje koje će na licu mjesta
poduzimati mjere pravovremenog otkrivanja i javljanja
i gašenje požara u samom začetku.
Hrvatske šume d.o.o. i Javna ustanova za upravljanje
nacionalnim parkom prirode, u danima velikog i vrlo
velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja požara,
obvezno planiraju i provode danonoćna dežurstva.
U svrhu usklađivanja plana ophodnje i njihovih
aktivnosti na području Sisačko-moslavačke županije
obvezno uključiti županijskog vatrogasnog zapovjednika.
Usklađeni plan Motriteljsko-dojavne službe potrebno
je dostaviti Područnom uredu za zaštitu i spašavanje
i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelji zadatka: Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije,
poglavarstva gradova i općina
		

Hrvatske šume d.o.o.

		

Javna ustanova za upravljanje
nacionalnim parkom i zaštićenim
područjem u Sisačko-moslavačkoj županiji

Sudionici:

Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije

		
Rok:

područne Vatrogasne zajednice
31. svibnja 2007.
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9. Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije, poglavarstva gradova i općina s prostora
Sisačko-moslavačke županije dužna su utvrditi načine i uvjete korištenja raspoložive teške građevinske
mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka
i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja
širenja šumskog požara. Uz navedeno, treba planirati načine i postupke bržeg premještanja navedene
mehanizacije.
Popis raspoložive teške građevne mehanizacije, s
razrađenim planom aktiviranja treba odmah dostaviti
nadležnom Područnom uredu za zaštitu i spašavanja
i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.
Izvršitelji zadatka: Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
		

poglavarstva gradova i općina

Rok izvršenja:

15. svibnja 2007. godine

10. Prije početka požarne sezone izvršiti pripravu
vozila, opreme i tehnike potrebne za djelovanje na
požarima. Po završetku sezone zapisnički utvrditi
oštećenu opremu i tehniku, te temeljem zapisnika
načiniti selekciju i procjenu popravaka i sanirati nužnu
opremu i tehniku.
Izvršitelji zadatka: poglavarstva gradova i općina
		

vatrogasne zajednice Sisačkomoslavačke županije

Rok izvršenja:

31. svibnja 2007. godine

11. Izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti ime i
prezime, funkciju i brojeve telefona osobe za koordinaciju
zadaća iz Programa aktivnosti Poglavarstvu Sisačkomoslavačke županije i Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje Sisak do 28. veljače 2007. godine.
Svi izvršitelji zadataka iz ovog Programa obvezni
su izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje
o tijeku provedbi svojih zadaća do 5. travnja 2007.
godine i 5. srpnja 2007. godine.
Nositelji zadatka obvezni su o svim obavljenim
aktivnostima iz ovog Programa dostaviti, zajedno
s financijskim izvješćem o sredstvima korištenim iz
Državnog proračuna, Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje Sisak.
Izvršitelji zadatka: svi sudionici programa aktivnosti
Rok izvršenja:

10. studenog 2007. godine
II.

Ovaj Program objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 214-02/07-01/01
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 28. veljače 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.
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22.
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III.

Na temelju članka 16. Poslovnika Županijskog
poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 33. sjednici održanoj 28. veljače 2007. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK

Nakon završetka projekta Sisačko-moslavačka
županija ima pravo korištenja svim podacima iz
»Analize poslovnog okruženja u Sisačko-moslavačkoj
županiji«.
IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.

o prihvaćanju Izvješća o kakvoći lokalnih
površinskih voda u Sisačko-moslavačkoj
županiji
I.
Prihvaća se Izvješće o kakvoći lokalnih površinskih
voda u Sisačko-moslavačkoj županiji.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 302-01/07-01/02
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 28. veljače 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 351-02/07-01/02
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 28. veljače 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

24.
Na temlje članka 18. i članka 43. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka
16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 33. sjednici održanoj
28. veljače 2007. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju nastupa gospodarstvenika
s područja Sisačko-moslavačke županije na
sajmovima tijekom 2007. godine

23.
Na temelju članka 13. i članka 43. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka
16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 33. sjednici održanoj
28. veljače 2007. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK

I.
Sisačko-moslavačka županija sufinancirat će nastupe gospodarstvenika Sisačko-moslavačke županije
u iznosima i na sajmovima kako slijedi:
-

iznos: 40.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
— Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije

o sudjelovanju na projektu »Analiza poslovnog
okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji«
I.
Prihvaća se sudjelovanje na projektu »Analiza poslovnog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji« čiji
je nositelj Razvojna agencija »SIGMA SISAK« d.o.o.
u suradnji s USAID-om.

-

Sajam obrtništva SASO Split (listopad 2007.)

iznos: 60.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
— Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije - 30.000,00 kuna
— HGK – Županijska komora Sisak		
- 30.000,00 kuna

II.
Sredstva za sudjelovanje na projektu iz točke I.
ovog Zaključka osigurana su u Proračunu Sisačkomoslavačke županije na poziciji 273 – Intelektualne i
osobne usluge, u iznosu od 8.200,00 kuna.

Međunarodni sajam obrtništva, Zagrebački
velesajam Zagreb (17.4.-21.4.2007.)

-

Ambienta, Zagrebački velesajam Zagreb (listopad 2007.)

iznos: 30.000,00 kuna
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25.

nositelj aktivnosti:
— Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije
-

Sajam zadrugarstva u Sunji (srpanj 2007.)

iznos: 40.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
— Regionalni savez zadruga područja od posebne državne skrbi/interesa – Petrinja
-

Sajam GAST Split (7.3.-11.3.2007.)

iznos: 50.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
— HGK – Županijska komora Sisak
-

Sajam GRAMES Banja Luka (15. 3. - 18. 3.
2007.)

iznos: 40.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
— HGK – Županijska komora Sisak
-
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Sajam ZEPS INTERMETAL 2007. Zenica (15.5.18.5.2007.)

iznos: 40.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:

Na temelju članka 103. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01,
82/01, 103/03 i 44/06), članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj broj 76/93) i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 33. sjednici održanoj 28. veljače 2007.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama
i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne
osobe Petrinja
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta Doma za starije i nemoćne osobe
Petrinja, koju je Upravno vijeće Doma za starije i
nemoćne osobe Petrinja donijelo na sjednici održanoj
14. studenog 2006. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

— HGK – Županijska komora Sisak
Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurana su u
Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2007. godinu na poziciji 30 – Tekuće donacije za gospodarske
manifestacije, promocije i pokroviteljstva, a doznačit
će se na žiro-račun nositelja aktivnosti organizacije
nastupa na sajmovima.
Nositelji aktivnosti organizacije nastupa na sajmovima dužni su nakon održanih sajmova dostaviti
Sisačko-moslavačkoj županiji pismeno izvješće o
utrošku navedenih financijskih sredstava, te o gospodarskim efektima nastupa gospodarskih subjekata
na navedenim sajmovima.
II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni
odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam
Sisačko-moslavačke županije.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-13/07-01/04
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 28. veljače 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

26.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka
43. i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 33. sjednici održanoj 28. veljače 2007.
godine, donijelo je
ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 402-07/07-01/01
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 28. veljače 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

o davanju suglasnosti Srednjoj školi Petrinja za
nabavu kombi vozila
I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora
Srednje škole Petrinja za nabavu kombi vozila, koju je
Školski odbor Srednje škole Petrinja donio na sjednici
održanoj 29. siječnja 2007. godine.
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II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-03/07-01/03
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 28. veljače 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.
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kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99,
151/03 i 157/03), članka 48. stavak 1. točka 4. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01 i 106/03) i članka
58. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 33. sjednici održanoj 28. veljače 2007.
godine, donijelo je
ODLUKU
u svezi ostvarivanja prava prvokupa nekretnine
u Novskoj, Trg L. I. Oriovčanina
I.

27.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka
43. i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 33. sjednici održanoj 28. veljače 2007.
godine, donijelo je

Sisačko-moslavačka županija neće se koristiti
pravom prvokupa u predmetu ponude za prodaju nekretnine u k.o. Novska, k.č.br. 1067/8 (415/1), z.k.ul.
4591 u Novskoj, Trg L. I. Oriovčanina, koja u naravi
čini poslovnu zgradu (bivšu zgradu Općine Novska).
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

ODLUKU
o davanju suglasnosti Obrtničkoj školi Sisak
I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora
Obrtničke škole Sisak za prodaju starog kamiona i
prikolice u vlasništvu Obrtničke škole Sisak, koju je
Školski odbor Obrtničke škole Sisak donio na sjednici
održanoj 20. lipnja 2006. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-03/07-01/02
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 28. veljače 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

28.
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00 i 114/01), u svezi
s člankom 37. stavak 3. Zakona o zaštiti i očuvanju

KLASA: 372-02/07-01/01
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 28. veljače 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

29.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i
4/06) Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 33. sjednici održanoj 28. veljače 2007.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Domu zdravlja
Sisačko-moslavačke županije za uklanjanje
građevine
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije o pokretanju postupka uklanjanja građevine koja se nalazi
u Sunji, Ulica Matije Gupca 32 (stara zgrada Doma
zdravlja), koja se nalazi na k.č.br. 1185, k.o. Sunja,
z.k.ul. 833, a koju je Upravno vijeće Doma zdravlja
Sisačko-moslavačke županije donijelo na 20. sjednici
održanoj 10. siječnja 2007. godine.

Broj 3/2007.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 360-01/07-01/01
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 28. veljače 2007.

4. Nada Škrinjarić, stručni suradnik za strategiju
održivog razvoja i europske integracije u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode
5. Sanja Deak-Djaković, administrativni tajnik u
Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode
Sisačko-moslavačke županije
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

30.
Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o uvjetima
i kriterijima za odabir najkvalitetnijeg projekta ekoudruge, školske i predškolske eko-udruge/sekcije koji
će se sufinancirati iz sredstava Sisačko-moslavačke
županije za 2006. godinu (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 6/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 33. sjednici
održanoj 28. veljače 2007. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provedbu postupka javnog
natječaja za sufinanciranje projekata zaštite
okoliša i prirode eko-udruga, školskih i
predškolskih eko-udruga/sekcija s područja
Sisačko-moslavačke županije za 2007. godinu

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 351-04/07-01/03
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 28. veljače 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

31.
Na temelju članka 26. Zakona o zaštiti okoliša
(»Narodne novine«, broj 82/94 i 128/99), članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01,
4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 33. sjednici održanoj 28. veljače 2007. godine,
donijelo je

I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja
za sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode
eko-udruga, školskih i predškolskih eko-udruga/sekcija
s područja Sisačko-moslavačke županije za 2007.
godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
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ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Komisije za ocjenu
»Studije utjecaja na okoliš eksploatacijskog
polja Pepelinka kod Vukojevca«
I.
Osniva se Komisija za ocjenu »Studije utjecaja na
okoliš eksploatacijskog polja Pepelinka kod Vukojevca«
(u daljnjem tekstu: Komisija).

U Povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika:

1. Anto Rajić, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu
okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije
-

za članove:

2. Željka Marković, stručni savjetnik za pravne
poslove u Stručnoj službi za poslove Skupštine
i Poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
3. Blanka Bobetko-Majstorović, stručni savjetnik
za zaštitu okoliša i prirode u Upravnom odjelu
za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke
županije

II.
U Komisiju se imenuju:
-

za predsjednika:

1. Zdenko Sešo, dipl. ing. građ., Sisačko-moslavačka županija, Županijski zavod za prostorno
uređenje i graditeljstvo, Sisak, Trg bana Josipa
Jelačića 6
-

za zamjenika predsjednika:

2. Blanka Bobetko-Majstorović, dipl. ing. biol.,
Sisačko-moslavačka županija, Upravni odjel za
zaštitu okoliša i prirode, Sisak, Trg bana Josipa
Jelačića 6
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za članove:

RJEŠENJE

3. Marija Brajković, dipl. ing. geol., Ministarstvo
kulture, Uprava za zaštitu prirodne baštine,
Zagreb, Savska 41/20
4. mr. sc. Jakov Pranjić, dipl. ing. rud., SPP d.o.o.
konzalting, nadzor, projektiranje i izvođenje u
rudarstvu, građevinarstvu, geotehnici i zaštiti
okoliša, Varaždin, Trstenjakova 3
5. Ivica Perović, načelnik Općine Lekenik, Lekenik,
Zagrebačka 4
6. Anđa Čurić Slunjski, dipl. ing. građ. Hrvatske
vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220
-
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o imenovanju člana Radne grupe za
izradu Programa zaštite i gospodarenja
sastojinama pitomog kestena na području
Sisačko-moslavačke županije
I.
ZORAN VASIĆ, dipl. ing. šum., predstavnik Sisačko-moslavačke županije, imenuje se za člana Radne
grupe za izradu Programa zaštite i gospodarenja
sastojinama pitomog kestena na području Sisačkomoslavačke županije.

za tajnika:

II.

7. Marija Smolčić, dipl. ing. met., Ured državne
uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, Služba za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo
i imovinsko-pravne poslove, Sisak, Stjepana i
Radića 30
III.
Troškove rada Komisije snosi investitor »Teh-gradnja« Zagreb, Stonska 21.
Naknada za rad članova Komisije određuje se temeljem Odluke Ministarsva zaštite okoliša, prostornog
uređenja i graditeljstva i iznosi 800,00 kuna (neto).

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-09/07-01/03
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 28. veljače 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

IV.
Sukladno odredbama članka 29. Zakona o zaštiti
okoliša, Komisija mora svoj rad završiti u roku od četiri
mjeseca od dana imenovanja Komisije.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 351-02/07-01/03
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 28. veljače 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

32.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 10. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 33. sjednici održanoj 28. veljače 2007.
godine, donijelo je

33.
Na temelju članka 11. Uredbe o načinu izračuna
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za
2007. godinu (»Narodne novine«, broj 143/06), točke
II. i točke IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima materijalnih i financijskih rashoda centara
za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007.
godini (»Narodne novine«, broj 143/06) i članka 43.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 34. sjednici održanoj 2. ožujka 2007.
godine, donijelo je
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
materijalnih i financijskih rashoda centara za
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva u
2007. godini u Sisačko-moslavačkoj županiji
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i način
financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara
za socijalnu skrb i pomoći za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva u 2007.
godini.
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-

II.
U Proračunu Sisačko-moslavačke županije u
2007. godini osiguravaju se sredstva za materijalne
i financijske rashode centara za socijalnu skrb:
su:

Materijalni rashodi centara za socijalnu skrb
-

naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, rad na terenu i odvojeni život, stručno
usavršavanje zaposlenika),

-

rashodi za materijal i energiju (uredski materijal
i ostali materijalni rashodi, materijal i dijelovi za
tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar
i auto gume),

-

Broj
zaposlenih
32
14
19
13
15
10
103

SISAK
PETRINJA
KUTINA
NOVSKA
GLINA
HRVATSKA KOSTAJNICA
UKUPNO:

ostali nespomenuti rashodi poslovanja, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,
povjerenstava i slično (premije osiguranja,
reprezentacije, članarine i ostali nespomenuti
rashodi poslovanja).

Financijski rashodi su:
-

ostali financijski rashodi (bankarske usluge platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutna
klauzula, zatezne kamate i ostali nespomenuti
financijski izdaci).
III.

Kriterij za materijalne i financijske rashode je broj
radnika zaposlenih u centru.

rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
usluge promidžbe i informiranja, komunalne
usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene
usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne
usluge i ostale usluge),

Centar
za socijalnu skrb
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Mjerilo je prosječni mjesečni iznos po radniku.
Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u 2007.
godini, sukladno stavku 1. i stavku 2. ove točke, u
Sisačko-moslavačkoj županiji iznosi:

Prosječni mjesečni
izdatak po radniku
1.847,21
2.460,89
1.726,32
1.818,84
3.077,28
3.558,21
2.250,00

Materijalni i financijski
rashodi u 2007. godini (kn)
709.330,00
413.431,00
393.601,00
283.740,00
553.912,00
426.986,00
2.781.000,00

IV.
Sisačko-moslavačka županija osigurava sredstva za pomoć za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva.
Kriterij za izdatke pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju na drva je broj korisnika
u 2006. godini.
Mjerilo je iznos od 950,00 kuna po korisniku pomoći za podmirenje troškova stanovanja koji se griju na
drva.
Minimalni financijski standard izdataka pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se griju
na drva u 2007. godini, iznosi:
SISAČKO-MOSLAVAČKA
ŽUPANIJA
OPĆINE I GRADOVI

Broj korisnika planiran od strane
općina i gradova
4.223

V.
Minimalni financijski standardi utvrđeni u točki III. i
točki IV. ove Odluke čine osnovicu za izračun potpora
izravnanja za decentralizirane funkcije u Sisačko-moslavačkoj županiji, u skladu s člankom 45.a stavkom
2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) smouprave.
VI.
Sredstva iz točke III. ove Odluke rasporedit će se
centrima za socijalnu skrb u Sisačko-moslavačkoj
županiji, a sredstva iz točke IV. ove Odluke jedinicama
lokalne samouprave.

Ukupan iznos u 2007. godini
(kuna)
4.011.850,00

VII.
Centri za socijalnu skrb, korisnici decentraliziranih
sredstava dužni su postupati sukladno članku 15.
Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja
za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave za 2006. (»Narodne novine«,
broj 143/06).
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije može po opravdanoj potrebi
obaviti preraspodjelu sredstava između centara za
socijalnu skrb, a u okviru planiranih rashoda iz točke
III. ove Odluke.
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VIII.

Prijenos sredstava za pomoć za podmirenje troškova
stanovanja korisnicima koji se griju na drva izvršavat
će se na temelju zahtjeva korisnika – jedinice lokalne
samouprave.
IX.
Sisačko-moslavačka županija dužna je izvješćivati
Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi o utrošenim
sredstvima krajnjih korisnika, za razdoblje siječanj – lipanj, te siječanj – prosinac 2007. godine na obrascima
S-1 – Izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima
centara za socijalnu i S-3 – Izvještaj o ostvarenim
prihodima i rashodima Županije, a sukladno Pravilniku
o proračunskom računovodstvu i računskom planu, te
Pravilniku o financijskom izvješćivanju u proračunskom
računovodstvu.
				
X.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

osobe u 2007. godini, nad kojima su prenijeta osnivačka
prava s Republike Hrvatske na Sisačko-moslavačku
županiju.
II.
U Proračunu Sisačko-moslavačke županije u 2007.
godini osiguravaju se sredstva za obavljanje djelatnosti
domova u visini razlike između ukupnih rashoda i vlastitih prihoda domova za starije i nemoćne osobe.
A. Ukupni rashodi domova za starije i nemoćne
osobe su:
1. Rashodi za zaposlene su:
-

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

34.
Na temelju članka 5. stavak 3. i članka 6. Zakona o
socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01,
59/01, 82/01, 103/03 i 44/06), članka 3., članka 5. i
članka 11. stavak 4. Uredbe o načinu izračuna pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave za 2007. godinu
(»Narodne novine«, broj 143/06), točke II. Odluke o
minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u
2007. godini (»Narodne novine«, broj 143/06) i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01,
4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 34. sjednici održanoj 2. ožujka
2007. godine, donijelo je
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
domova za starije i nemoćne osobe za 2007.
godinu u Sisačko-moslavačkoj županiji
I. OPĆE ODREDBE
I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i način
financiranja djelatnosti domova za starije i nemoćne

plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinos
na plaće

2. Materijalni rashodi su:
-

naknade troškova zaposlenima (službena putovanja, naknade za prijevoz, za rad na terenu
i odvojeni život, stručno usavršavanje zaposlenika),

-

rashodi za materijal i energiju (uredski materijal
i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine,
energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume),

-

rashodi za usluge (usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja,
usluge promidžbe i informiranja, komunalne
usluge, zakupnine i najamnine, zdravstvene
i veterinarske usluge, intelektualne i osobne
usluge, računalne usluge i ostale usluge),

-

ostali nespomenuti rashodi poslovanja (premije
osiguranja, reprezentacija, članarine i ostali
nespomenuti rashodi poslovanja),

-

financijski rashodi (bankarske usluge i usluge
platnog prometa, negativne tečajne razlike i
valutna klauzula, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi).

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 402-03/07-01/01
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 2. ožujka 2007.
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3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:
-

obuhvaćaju materijalnu i nematerijalnu imovinu,
građevinske objekte, postrojenja i opremu, prijevozna sredstva, višegodišnje nasade i osnovno
stado, nematerijalnu proizvedenu imovinu, plemenite metale i ostale pohranjene vrijednosti,
rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini.

4. Rashodi za potrebe hitnih intervencija i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme
i vozila te nabavu opreme.
B. Vlastiti prihod doma je prihod koji domovi za
starije i nemoćne osobe ostvare naplatom cijene
skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora
o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i
korisnika, odnosno obveznika plaćanja cijene
skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja centra
za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi
način.
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II. KRITERIJI I MJERILA

3. osnovici za izračun plaće radnika u javnim
službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili
odlukom Vlade Republike Hrvatske,
4. odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za
službenike i namještenike u javnim službama
i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne
skrbi koje se primjenjuju kao pravna pravila.
Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene
utvrđuju se prema broju zaposlenih u trenutku prijenosa osnivačkih prava, odnosno po korisniku (stalnog
smještaja, korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike
pomoći i njege u kući i dostave i pripreme obroka za
vanjske korisnike).
Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u domovima za starije i nemoćne osobe u
2007. godini za Sisačko-moslavačku županiju sukladno
stavcima u tablici iznosi:

Rashodi za zaposlene
III.
Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene
utvrđuju se prema:
1. Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za
odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima
glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i
drugih djelatnika doma socijalne skrbi,
2. Zakonu o plaćama u javnim službama i Uredbi
o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama,

RED.
NAZIV USTANOVE
BR.
1.
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
2.
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
UKUPNO
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BROJ
IZNOS PO KORISNIKU
KORISNIKA
(mjesečno)
246
1.827,00
208
1.725,00
454
1.780,00

IZNOS U 2007.
(kuna)
5.394.400,00
4.305.600,00
9.700.000,00

U 2007. godini planirani su veći rashodi za zaposlene, u odnosu na 2006. godinu, za 498.000,00 kuna.
Materijalni rashodi
IV.
Kriteriji za financiranje materijalnih i financijskih rashoda utvrđuju se prema broju korisnika doma za starije
i nemoćne osobe.
Mjerila za financiranje materijalnih i financijskih rashoda utvrđuju se po korisniku.
Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda za starije i nemoćne osobe za 2007.
godinu za Sisačko-moslavačku županiju iznosi:
RED.
NAZIV USTANOVE
BR.
1.
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
2.
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
UKUPNO

BROJ
KORISNIKA
246
208
454

IZNOS PO KORISNIKU IZNOS U 2007.
(mjesečno)
(kuna)
1.727,00
5.099.273,00
1.609,00
4.015.727,00
1.673,00
9.115.000,00

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
V.
Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske imovine utvrđuju se prema:
1. Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede prostora,
opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika doma socijalne skrbi,
2. stanju prostora i opreme prema intenzitetu ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju po korisniku.
Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku imovinu utvrđuju se po korisniku.
Minimalni financijski standard rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemoćne osobe
za 2007.godinu za Sisačko-moslavačku županiju iznosi:
RED.
NAZIV USTANOVE
BR.
1.
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
2.
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
UKUPNO

BROJ
KORISNIKA
246
208
454

IZNOS PO KORISNIKU
(mjesečno)
253,00
340,00
293,00

IZNOS U 2007.
(kuna)
746.000,00
850.000,00
1.596.000,00
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Prioriteti za raspored rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemoćne osobe u 2007. godini:
RED.
PLANIRANI IZNOS
NAZIV USTANOVE
OPIS RADOVA/NABAVA OPREME
BR.
U 2007. (kuna)
1.
Dom za starije i nemoćne osobe - dodatno ulaganje na opremi
201.000,00
Sisak
- nabava uredske, medicinske i ostale opreme
545.000,00
UKUPNO ZA DOM SISAK:
746.000,00
2.
Dom za starije i nemoćne osobe - nabava kombi vozila
150.000,00
Petrinja
- dodatno ulaganje na objektu
507.000,00
UKUPNO ZA DOM PETRINJA:
850.000,00
SVEUKUPNO
1.596.000,00
Rashodi za hitne intervencije
VI.
Sisačko-moslavačka županija odobrava sredstva za hitne intervencije prema zahtjevu doma i vlastitoj procjeni
opravdanosti zahtjeva.
Za domove za starije i nemoćne osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2007. godini osigurano je:
RED.BR.

NAZIV DOMA

1.
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
2.
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
UKUPNO

IZNOS ZA 2007.
(kuna)
150.000,00
150.000,00
300.000,00

VII.
Na temelju kriterija i mjerila ukupni rashodi domova iz točki III., IV., V. i VI. ove Odluke ukupni rashodi domova za 2007. godinu u Sisačko-moslavačkoj županiji su:
RED.
BR.
1.
2.
3.
UKUP

Ukupni rashodi u
2007. godini (kuna)
11.239.673,00
9.171.327,00
300.000,00
20.711.000,00

Naziv doma
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
Ukupno hitne intervencije
N O:

VIII.
Ukupni rashodi utvrđeni u točki VII. ove Odluke čine osnovicu za izračun potpora izravnanja za decentralizirane funkcije domova za starije i nemoćne osobe Sisačko-moslavačke županije u 2007. godini, sukladno Zakonu
o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Planirani vlastiti prihodi domova u 2007. godini navedeni su u koloni 3. tablice u nastavku. Planirani vlastiti
prihodi procijenjeni su sukladno s brojem korisnika, Pravilnikom o sudjelovanju, načinu plaćanja korisnika i drugih
obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji i cijenama usluga utvrđenim ugovorima o međusobnim odnosima sklopljenim između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i Sisačko-moslavačke županije.
Sisačko-moslavačka županija dužna je u svom Proračunu za 2007. godinu osigurati domovima za starije i
nemoćne osobe razliku sredstava (kolona 4. tablice u nastavku) od ukupnih rashoda utvrđenih za 2007. godinu
(kolona 2. tablice u nastavku), umanjenih za vlastiti prihod doma planiran u 2007. godini (kolona 3. tablice u
nastavku).
Ako domovi za starije i nemoćne osobe ostvare vlastiti prihod, sukladno točki II. ove Odluke, u manjem iznosu
od procijenjenog, Sisačko-moslavačka županija osigurava razliku između ukupno ostvarenih prihoda i ukupno
utvrđenih rashoda iz točke VII. ove Odluke.
Naziv ustanove
1.
Dom za starije i nemoćne osobe
Sisak
Dom za starije i nemoćne osobe
Petrinja
Ukupno:
Hitne intervencije:
Sveukupno:

Planirani vlastiti
Razlika sredstava između ukupnih
prihodi
Rashoda i planiranih vlastitih prihoda
(kuna)
koje osigurava županija (kuna)
2.
3.
4.
11.239.673,00
6.362.666,00
4.877.007,00

Ukupni rashodi
(kuna)

9.171.327,00

5.237.334,00

3.933.993,00

20.4111.000,00
300.000,00
20.711.000,00

11.600.000,00

8.811.000,00
300.000,00
9.111.000,00
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IX.
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u Sisačko-moslavačkoj županiji obavlja raspodjelu sredstava
sukladno obvezama, utvrđenoj dinamici i prioritetima,
te prati njihovo namjensko trošenje.
Doznaka sredstava za rashode poslovanja izvršava se na temelju zahtjeva i mjesečnog izvještaja
domova za starije i nemoćne osobe o stvarno nastalim
rashodima i stvarno ostvarenim vlastitim prihodima
za protekli mjesec (na petoj razini računskog plana).
Zahtjevi i izvještaji dostavljaju se Upravnom odjelu
za zdravstvo i socijalnu skrb najkasnije do 5.-og u
tekućem mjesecu za protekli mjesec.
Sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini doznačivat
će domovima za starije i nemoćne osobe na temelju
dostavljene dokumentacije Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije o
provedenom postupku u skladu sa Zakonom o javnoj
nabavi, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba
i/ili ovjerenih (privremenih ili okončanih situacija) za
radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u
tom mjesecu.
X.
Sisačko-moslavačka županija dužna je Ministarstvu
zdravstva i socijalne skrbi dostaviti izvješća za razdoblje siječanj–lipanj, te siječanj–prosinac 2007. godine
na obrascima S-2 – Izvještaj o ostvarenim prihodima
i rashodima domova i S-3 – Izvještaj o ostvarenim
prihodima i rashodima županije, koji su u skladu s
Uredbom o računovodstvu proračuna i Pravilnikom o
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu. 		
XI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

I.
ANTO BATISTA, razriješuje se dužnosti člana
Školskog odbora Osnovne škole »Ivan Goran Kovačić« Gora.
II.
SELMA HALKIĆ, imenuje se za člana Školskog
odbora Osnovne škole »Ivan Goran Kovačić« Gora.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-02/07-01/01
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 2. ožujka 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

36.
Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01,
4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 34. sjednici održanoj 2. ožujka
2007. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti Općoj bolnici
»Dr. Ivo Pedišić« Sisak

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-13/07-01/03
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 2. ožujka 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće
bolnice »Dr.Ivo Pedišić« Sisak donijetu na 19. sjednici
održanoj 7. veljače 2007. godine, kojom se djelatnost
Opće bolnice »Dr.Ivo Pedišić« Sisak dopunjuje sa:
-

35.
Na temelju članka 87. Zakona o osnovnom školstvu
(»Narodne novine«, broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94,
7/96, 59/01, 114/01 i 76/05), točke II. Odluke o davanju ovlaštenja Županijskom poglavarstvu (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 9/05)
i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 34. sjednici održanoj
2. ožujka 2007. godine, donijelo je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole
»Ivana Gorana Kovačića« Gora
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skupljanje, skladištenje, termička obrada i
zbrinjavanje opasnog otpada
II.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-05/07-01/02
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 2. ožujka 2007.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.
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AKTI GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
1.
Na temelju točke 3. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj
županiji od 13. lipnja 2002. godine, Gospodarsko-socijalno vijeće u Sisačko-moslavačkoj županiji na 21.
sjednici održanoj 23. veljače 2007. godine, usvojilo
je sljedeći

PROGRAM
rada gospodarsko-socijalnog vijeća u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. godinu
I.
Polazeći od utvrđenog djelokruga rada Gospodarskosocijalno vijeće u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom
2007. godine poduzimat će sljedeće aktivnosti:

Red.
AKTIVNOSTI
broj
1. Izvršiti imenovanje radnih tijela Gospodarsko-socijalnog vijeća
Razmatrati stanje i provođenje socijalne skrbi na području Županije, te davati mišljenje
2.
nadležnim tijelima
Pratiti izvršenje državnog proračuna u dijelu koji se odnosi na lokalnu upravu i samoupravu,
3.
te davanje mišljenja o županijskom proračunu prije njegovog usvajanja
Poticati zaključivanje kolektivnih ugovora te pratiti njihovu provedbu za pojedine
4.
djelatnosti i javne službe na području Županije
Pratiti stanje zaposlenosti i nezaposlenosti i provođenje mjera za poticaj zapošljavanja
5. na području Županije u suradnji s Područnom službenom Hrvatskog zavoda za
zapošljavanje
Pratiti gospodarska kretanja i utjecaj mjera gospodarske politike na životni standard
6.
građana Županije te davati mišljenja i prijedloge nadležnim tijelima
Pratiti provedbu Nacionalne politike za promicanje ravnopravnosti spolova 2006.-2010.
7.
godine u suradnji sa Županijskim povjerenstvom za ravnopravnost spolova
U cilju kvalitetnije operativne suradnje predsjednik i potpredsjednici održavati će
8.
radne sastanke
Obavljati i ostale poslove iz utvrđenog djelokruga rada bitne za aktualna gospodar9.
sko-socijalna događanja u Županiji
10. Usvojiti Program rada Gospodarsko-socijalnog vijeća za 2008. godinu

GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
KLASA: 022-06/07-01/01
URBROJ: 2176/01-07-14
Sisak, 23. veljače 2007.

kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
kontinuirano
prema potrebi
prema potrebi
prosinac

Članak 1.
U Poslovniku o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća
u Sisačko-moslavačkoj županiji usvojenog 6. prosinca
2002. godine, iza članka 4. dodaje se članak 4.a koji
glasi:
Tajnika imenuje Vijeće na 4 godine, a nakon toga
može biti imenovan ponovno.
Tajnik može biti razriješen dužnosti i prije isteka
vremena na koje je imenovan.
ku.

2.
Na temelju točke 3. Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji
od 13. lipnja 2002. godine, Gospodarsko-socijalno
vijeće u Sisačko-moslavačkoj županiji na 21. sjednici
održanoj 23. veljače 2007. godine, usvojilo je
i

prema potrebi

»Vijeće ima tajnika.

Predsjednik gospodarsko-socijalnog vijeća
Rajko Mladenović, v.r.

Izmjene

ROK

Tajnik za svoj rad odgovara Vijeću i predsjedni-

Tajnik priprema sjednice Vijeća i pomaže predsjedniku
u obavljanju drugih poslova u svezi s radom Vijeća,
a koji su određeni ovim Poslovnikom. U pripremanju
sjednice Vijeća tajnik osobito brine o pravodobnosti
izrade materijala, o usklađenosti materijala s propisima
i ovim Poslovnikom, o dostavi materijala, o organiziranju održavanja sjednica, vodi zapisnik na sjednici i
izrađuje akte Vijeća.«

dopune

Poslovnika o radu Gospodarsko-socijalnog
vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji

Članak 2.
U članku 9. stavak 4. briše se.

Broj 3/2007.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
Članak 3.

Ove Izmjene i dopune Poslovnika stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom
glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
GOSPODARSKO-SOCIJALNO VIJEĆE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
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KLASA: 022-06/07-01/01
URBROJ: 2176/01-07-15
Sisak, 23. veljače 2007.
Predsjednik gospodarsko-socijalnog vijeća
Rajko Mladenović, v.r.
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Broj 3/2007.

»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
2007. 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.

