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AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
10.

9.
Sukladno članku 40. Poslovnika Županijske
skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01),
na 9. sjednici Županijske skupštine Sisačko-moslavačke
županije održanoj 5. lipnja 2002. godine, Mandatno
povjerenstvo Županijske skupštine Sisačko-moslavačke
županije podnijelo je

Na temelju članka 21. Odluke o osnivanju Županijske
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
13/97) i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 9. sjednici održanoj 5. lipnja 2002.
godine, donijela je

IZVJEŠĆE
o prestanku mandata vijećnika i početku
obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke
županije
I.
Sukladno članku 7. alineja prva Zakona o izboru
članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, vijećnici Županijske skupštine
Danici Fuček, članku HSP-a, prestao je mandat vijećnika
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije
jer je dana 8. svibnja 2002. godine podnijela ostavku.
Sukladno članku 8. navedenog Zakona dužnost
vijećnika počinje obnašati Ana Kurečić, član HSP-a,
zamjenik vijećnice kojoj je prestao mandat.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na
Izvješće o izvršenju financijskog plana i
Izvješće o izvršenju Programa graenja,
održavanja i zaštite županijskih i lokalnih cesta
za 2001. godinu Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije
I.
Daje se suglasnost na Izvješće o izvršenju
financijskog plana i Izvješće o izvršenju Programa
graenja, održavanja i zaštite županijskih i lokalnih
cesta za 2001. godinu Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije.
II.

II.
Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
MANDATNO POVJERENSTVO
Klasa: 013-03/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-4
Sisak, 5. lipnja 2002.
Predsjednik Mandatnog povjerenstva
Milan Čutić, v. r.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 340-01/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-3
Sisak, 5. lipnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.
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11.
Na temelju članka 21. Odluke o osnivanju Županijske
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
13/97) i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 9. sjednici održanoj 5. lipnja 2002.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Financijski plan
prihoda i rashoda i Program održavanja,
graenja i zaštite županijskih i lokalnih cesta za
2002. godinu Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije
I.
Daje se suglasnost na Financijski plan prihoda i
rashoda i Program održavanja, graenja i zaštite
županijskih i lokalnih cesta za 2002. godinu Županijske
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije.
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u iznosu od 3.500.000,00 kuna za realizaciju sljedećih
programa:
- županijska cesta Ž 3211 (Zagrebačka ulica Sunja za izgradnju kružnog toka)
- županijska cesta Ž 3264 (hitna sanacija klizišta
kod Utolice)
- lokalna cesta L 33180 (ulica N. Marakovića u
Hrvatskoj Kostajnici)
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 340-03/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-3
Sisak, 5. lipnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 340-01/02-01/02
Urbroj: 2176-10-3
Sisak, 5. lipnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

13.
Na temelju članka 25. točka 17. i članka 37.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01) i članka
32. Poslovnika Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici održanoj
5. lipnja 2002. godine, donijela je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Županijskog savjeta
za europske integracije
I.

12.
Na temelju članka 34. Zakona o izvršavanju
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2002.
godinu (»Narodne novine« broj 116/01) i članka 25.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici
održanoj 5. lipnja 2002. godine, donijela je

Osniva se Županijski savjet za europske
integracije Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem
tekstu: Županijski savjet).
II.
U Županijski savjet iz točke I. ove Odluke
imenuju se:
- za predsjednika:

ODLUKU
o davanju suglasnosti Županijskoj upravi za
ceste Sisačko-moslavačke županije za kreditno
zaduženje
I.
Daje se suglasnost Županijskoj upravi za ceste
Sisačko-moslavačke županije za kreditno zaduženje

1. Ðuro Brodarac, župan Sisačko-moslavačke
županije
- za potpredsjednike:
2. Ivan Šantek, zamjenik župana Sisačkomoslavačke županije
3. Velimir Kvesić, zamjenik župana Sisačkomoslavačke županije
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- za tajnika:
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V.

4. Vesna Krnjaić, tajnik Sisačko-moslavačke
županije
- za članove:

Sredstva za rad Županijskog savjeta osiguravaju
se u Proračunu Republike Hrvatske – Prijenosi
županijama za uspostavu i rad županijskih savjeta
za euro-integracije.

5. Antun Velcl, predsjednik Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije
6. Nada Androšić, pročelnik Upravnog odjela
za gospodarski razvoj Sisačko- moslavačke
županije
7. Ivanka Roksandić, pročelnik Upravnog odjela
za društvene djelatnosti Sisačko- moslavačke
županije
8. Berislav Gmaz, pročelnik Upravnog odjela
za poljoprivredni razvoj Sisačko- moslavačke
županije
9. Zdenko Sešo, ravnatelj Županijskog zavoda
za prostorno ureenje Sisačko- moslavačke
županije
10. Blaženka Karakaš, pročelnik Upravnog odjela
za financije Sisačko-moslavačke županije

VI.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Županijskog savjeta obavljat će Služba za poslove
Skupštine i Poglavarstva Sisačko-moslavačke županije.
VII.
Predsjednik Županijskog savjeta imenovat će kontakt
osobu za suradnju s Ministarstvom za europske
integracije u cilju pravovremenog protoka informacija.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

11. Stevo Baić, predstojnik Ureda državne uprave
u Sisačko-moslavačkoj županiji

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

12. Dinko Pintarić, gradonačelnik Grada Siska

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

13. Velimira Toth-Prosoli, gradonačelnik Grada
Kutine
14. Antun Vidaković, gradonačelnik Grada
Novske
15. Marko Sremić, gradonačelnik Grada Gline

Klasa: 080-01/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. lipnja 2002.

16. Davor Govorčinović, gradonačelnik Grada
Hrvatska Kostajnica

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

17. Pejo Trgovčević, gradonačelnik Grada
Petrinje
18. Željko Nenadić, HDZ
19. Josip Vdović, HSS
20. Marina Lovrić, SDP
21. Emil Franjević, HNS
22. Tomislav Fabijanić, HKDU
23. Stjepan Sviben, HPS
24. Zlatko Mavrlja, DSU
25. Dunavko Orešković, HSP
26. Mirko Ivanušić, HSS
III.
Županijski savjet suraivat će s Ministarstvom
za europske integracije u svezi provedbe programa
uključivanja Republike Hrvatske u Europsku uniju,
prikupljanjem potrebnih podataka i davanja inicijativa
projektima kojih je nositelj Ministarstvo za europske
integracije.
IV.
Županijski savjet na području Sisačko-moslavačke
županije poticat će suradnju Županije, njezinih jedinica
lokalne samouprave s jedinicama lokalne samouprave
zemalja članica Europske unije.

14.
Na temelju članka 25. točka 17. i članka 37.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01) i članka
32. Poslovnika Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici održanoj
5. lipnja 2002. godine, donijela je
ODLUKU
o osnivanju i zadaćama Županijske koordinacije
za ljudska prava
I.
Osniva se Županijska koordinacija za ljudska prava
(u daljnjem tekstu: Koordinacija) kao stručno i
savjetodavno tijelo županijske samouprave za pitanja
ljudskih prava.
II.
U Koordinaciju se imenuju:

Broj 5/2002.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

- za predsjednika:
1. Velimir Kvesić, zamjenik župana Sisačkomoslavačke županije
- za tajnika:
2. Vesna Krnjaić, tajnik Županije
- za članove:
3. Predrag Vučičević, načelnik Odjela za
upravne, inspekcijske i poslove zaštite i
spašavanja Policijske uprave Sisačkomoslavačke
4. Stevo Baić, predstojnik Ureda državne uprave
u Sisačko-moslavačkoj županiji

- održava sjednice jedanput mjesečno, a po potrebi
može sazvati i izvanrednu ili hitnu sjednicu,
- svaka tri mjeseca podnosi izvješće o stanju
ljudskih prava na području Županije Povjerenstvu
Vlade Republike Hrvatske za ljudska prava, a dostavlja
mu i informaciju o aktivnostima Koordinacije,
- surauje s nevladinim udrugama koje se bave
ljudskim pravima,
- po potrebi surauje s Uredom pučkog
pravobranitelja.
IV.
Stručne, administrativne i tehničke poslove za
potrebe Koordinacije obavljat će Služba za poslove
Skupštine i Poglavarstva Sisačko-moslavačke županije.

5. dr. Juraj Kolić, ravnatelj Zavoda za javno
zdravstvo
6. Mirna Turk, ravnatelj Centra za socijalnu
skrb Sisak
7. Ivanka Roksandić, pročelnik Upravnog odjela
za društvene djelatnosti Sisačko-moslavačke
županije

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

8. Ðurica Vuković, član Županijskog
poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
9. Ivan Andres, vijećnik Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije
10. Božo Nikolić, predsjednik Udruženja Roma
Bajaša Sisačko-moslavačke županije

Klasa: 080-01/02-01/03
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. lipnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

11. Željko Uzel, član Odbora Matice Slovačke
Meurić i član Češke besede Meurić
12. dr. Hašim Smlatić, predsjednik Izvršnog
odbora Islamske zajednice
13. Stipo Šapina, predsjednik Povjerenstva za
useljenike
III.
Koordinacija ima sljedeće zadaće:
- prikuplja podatke o stanju ljudskih prava i sloboda
i prava nacionalnih manjina na području Županije i
razmatra ih na sjednicama,
- upozorava nadležna tijela Županije na pojedine
slučajeve kršenja ljudskih prava i sloboda i prava
nacionalnih manjina na području Županije, te predlaže
rješenja,
- po potrebi, za rješavanje složenih pitanja ljudskih
prava Koordinacija može odrediti užu skupinu, koja
dijelom može biti sastavljena i od stručnjaka iz odreenih
područja, a koji nisu članovi Koordinacije, radi
predlaganja rješenja odreenog problema Koordinaciji,
- predlaže akcije za promicanje ljudskih prava i
poboljšanje zaštite ljudskih prava na području Županije
u svim segmentima ljudskih prava,
- probleme koje Koordinacija ne može riješiti
na razini Županije, upućuje Povjerenstvu Vlade
Republike Hrvatske za ljudska prava,
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15.
Na temelju članka 8. Odluke o javnim priznanjima
Županije sisačko-moslavačke (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 17/96 i 1/01) i
članka 25. točka 20. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 9. sjednici održanoj 5. lipnja
2002. godine, donijela je
ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
dodjelu javnih priznanja
I.
U Odbor za dodjelu javnih priznanja Sisačkomoslavačke županije imenuju se:
-

za predsjednika:

1. Velimir Kvesić
-

za članove:

2. Ðuro Brodarac
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Klasa: 021-06/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. lipnja 2002.

3. Antun Velcl
4. Željko Nenadić
5. Juraj Lisak
6. Ivanka Roksandić

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

7. Emil Franjević

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 061-06/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 5. lipnja 2002.

17.
Na temelju članka 4. stavak 1. alineja 4. Pravilnika
o načinu pregleda umrlih, te utvrivanju vremena i
uzroka smrti (»Narodne novine« broj 121/99 i 133/
99) i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 9. sjednici održanoj 5. lipnja 2002. godine,
donijela je
ODLUKU

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

o utvrivanju visine naknade za obavljanje
pregleda umrlih osoba i putnih troškova
mrtvozornika
I.

16.
Na temelju članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01) i članka 25. točka 20. i članka 37. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01) i članka
35., članka 39. i članka 42. Poslovnika Županijske
skupštine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 9. sjednici održanoj 5. lipnja
2002. godine, donijela je

Ovom Odlukom utvruje se visina naknade za
obavljanje pregleda umrlih osoba i putnih troškova
mrtvozornika.
II.
Pri pregledu mrtvozornik utvruje smrt, odnosno
mrtvoroenost, te vrijeme i uzrok smrti.
Za svaki obavljeni pregled umrlih mrtvozornik ima
pravo na naknadu za obavljeni pregled umrlog i troškove
puta u visini od 123,00 kune netto.

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i
članova Odbora za statut i poslovnik

I.
U Odluci o izboru predsjednika i članova Odbora
za Statut i Poslovnik (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 6/01 i 8/01) u točki I.
redni broj 4. »Danica Fuček« mijenja se i glasi »4.
Ana Kurečić«.

III.
Svaki mrtvozornik vodi očevidnik o izvršenim
pregledima umrlih osoba na obrascima propisanim
Pravilnikom o načinu pregleda umrlih, te o utvrivanju
vremena i uzroka smrti.
IV.
Ovlaštene osobe dužne su zahtjev za naknadu
mrtvozorstva s pripadajućom dokumentacijom dostaviti
Upravnom odjelu za društvene djelatnosti najkasnije
do 15-tog u mjesecu za prethodni mjesec.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

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

Broj 5/2002.
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Klasa: 500-01/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-3
Sisak, 5. lipnja 2002
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I.

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta
Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, koje je
Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe
Petrinja donijelo na sjednici održanoj 6. ožujka 2002.
godine.
II.

18.
Na temelju članka 103. stavak 2. Zakona o socijalnoj
skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i
82/01) i članka 25. stavak 15. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici održanoj
5. lipnja 2002. godine, donijela je
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 510-03/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-3
Sisak, 5. lipnja 2002.

o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune
Statuta Doma za starije i nemoćne osobe Sisak

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta
Doma za starije i nemoćne osobe Sisak, koje je
Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe
Sisak donijelo na sjednici održanoj 19. veljače 2002.
godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

20.
Na temelju članka 57. Zakona o javnim cestama
(»Narodne novine« broj 100/96, 76/98 i 27/01) i članka
18. Statuta Županijske uprave za ceste Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 9/98) Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici održanoj
5. lipnja 2002. godine, donijela je
ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 510-13/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 5. lipnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke
županije
I.
ŽELJKO HARCET, dipl. ing. prometa, imenuje
se vršiteljem dužnosti ravnatelja Županijske uprave
za ceste Sisačko-moslavačke županije s danom 10.
lipnja 2002. godine.
II.

19.
Na temelju članka 103. stavak 2. Zakona o socijalnoj
skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i
82/01) i članka 25. stavak 15. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici održanoj
5. lipnja 2002. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune
Statuta Doma za starije i nemoćne osobe
Petrinja

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-02/02-01/03
URBROJ: 2176-10-02-01
Sisak, 5. lipnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.
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RJEŠENJE

21.
Na temelju članka 164. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97, 111/97, 95/00 i
129/00), članka 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih,
te o utvrivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne
novine« broj 121/99) i članka 25. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici održanoj
5. lipnja 2002. godine, donijela je
RJEŠENJE
o dopuni Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za
utvrivanje nastupa, vremena i uzroka smrti
graana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za
područje Grada Siska

o dopuni Rješenja o imenovanju doktora medicine i drugih zdravstvenih djelatnika za
utvrivanje nastupa, vremena i uzroka smrti
graana umrlih izvan zdravstvenih ustanova za
područje Grada Petrinje
I.
U Rješenju o imenovanju doktora medicine i drugih
zdravstvenih djelatnika za utvivanje nastupa, vremena
i uzroka smrti graana umrlih izvan zdravstvenih
ustanova (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 13/94, 6/95, 15/97, 10/99, 1/00, 4/00
i 2/02) u točki 2. GRAD PETRINJA iza podtočke
»17.« dodaju se podtočke »18.« i »19.« koje glase:
»18. dr. Vlasta Kaurinović
19. dr. Mikhael Yagoua«.
II.

I.
U Rješenju o imenovanju doktora medicine i drugih
zdravstvenih djelatnika za utvivanje nastupa, vremena
i uzroka smrti graana umrlih izvan zdravstvenih
ustanova (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 13/94, 6/95, 15/97, 10/99, 1/00, 4/00
i 2/02) u točki I GRAD SISAK, iza podtočke »23.«
dodaju se podtočke »24.« i »25.« koje glase:
»24. dr. Lovorka Bernić
25. dr. Kristina Mikulić«.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 510-01/02-01/05
Urbroj: 2176-10-02-3
Sisak, 5. lipnja 2002.
Predsjednik Skupštine
Antun Velcl, v. r.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
23.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 510-01/02-01/04
Urbroj: 2176-10-02-3
Sisak, 5. lipnja 2002.
Predsjednik Skupštine
Antun Velcl, v. r.

Na temelju članka 44. i članka 47. stavka 4. i 6.
Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 52/90, 5/
91, 9/91, 61/91, 76/99 i 8/00) i članka 25. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici
održanoj 5. lipnja 2002. godine, donijela je
RJEŠENJE
o dozvoli čiste sječe šume Šumariji Glina
I.

22.
Na temelju članka 164. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97, 111/97, 95/00 i
129/00), članka 4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih,
te o utvrivanju vremena i uzroka smrti (»Narodne
novine« broj 121/99) i članka 25. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 9. sjednici održanoj
5. lipnja 2002. godine, donijela je

Dozvoljava se poduzeću Hrvatske šume d.o.o.
Zagreb, Uprava šuma Sisak, Šumarija Glina, čista
sječa šume u odjelu 51a, gospodarske jedinice »PokulePećine«, Šumarije Glina u dužini od cca 1 km, ukupne
drvne mase 535,28 m 3, za izgradnju šumske ceste.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

Broj 5/2002.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 321-04/02-01/03
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 5. lipnja 2002.
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Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 9. sjednici održanoj 5. lipnja 2002. godine, donijela
je
ZAKLJUČAK

Predsjednik Skupštine
Antun Velcl, v. r.

o davanju pozitivnog mišljenja na Pravilnik o
iskorištavanju mineralnih sirovina (pijeska,
šljunka i kamena) u šumama i šumskim
zemljištima
I.

24.
Na temelju članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01) i članka 61. Poslovnika Županijske
skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 9. sjednici održanoj 5. lipnja 2002. godine, donijela
je

Daje se pozitivno mišljenje na Pravilnik o
iskorištavanju mineralnih sirovina (pijeska, šljunka i
kamena) u šumama i šumskim zemljištima.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

ZAKLJUČAK
o primanju na znanje Izvješća Državnog ureda
za reviziju - Područni ured Sisak o obavljenoj
reviziji Proračuna Sisačko-moslavačke županije
za 2001. godinu

Klasa: 321-04/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 5. lipnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

I.
Prima se na znanje Izvješće Državnog ureda za
reviziju - Područni ured Sisak o obavljenoj reviziji
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2001.
godinu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.

26.
Na temelju članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 9. sjednici održanoj 5. lipnja
2002. godine, donijela je
ZAKLJUČAK

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 430-03/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-3
Sisak, 5. lipnja 2002.
Predsjednik Skupštine
Antun Velcl, v. r.

o prihvaćanju Analize stanja socijalne skrbi na
području Sisačko-moslavačke županije, te
prijedlog mjera za unapreenje djelatnosti
socijalne skrbi
I.
Prihvaća se Analiza stanja socijalne skrbi na
području Sisačko-moslavačke županije, te prijedlog
mjera za unapreenje djelatnosti socijalne skrbi.
II.

25.
Na temelju članka 45. stavak 4. Zakona o šumama
(»Narodne novine« broj 52/90, 5/91, 9/91, 61/91,
26/93, 76/93, 76/99, 8/00 i 13/02) i članka 25. točka
22. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01),

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
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Klasa: 550-01/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-3
Sisak, 5. lipnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

Broj 5/2002.

Članak 3.
Odbor za dodjelu javnih priznanja osnovan sukladno
Odluci o javnim priznanjima Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 17/96 i 1/01) razmatra prijedlog za
dodjelu i donosi odluku o dodjeli Povelje zahvalnosti
Županije.

Članak 4.

27.
Na temelju članka 11. stavka 3. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01) i članka 25. točka 10. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01) Županijska skupština
na 10. sjednici održanoj 11. lipnja 2002. godine,
donijela je

ODLUKU
o dodjeli Povelje zahvalnosti Sisačkomoslavačke županije

Članak 1.
Radi odavanja javnog priznanja za iznimna
postignuća i doprinos od osobitog značaja za razvitak
i ugled Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu:
Županija) od dana njenog konstituiranja, Županija
će dodijeliti Povelju zahvalnosti.

Članak 2.
Povelja zahvalnosti Županije dodijelit će se:
- istaknutim i uglednim pojedincima koji su svojim
djelovanjem u razdoblju od konstituiranja Županije
dali zapažen doprinos razvitku i općem napretku
Žapanije, obnovi i razvitku ratom razorenog područja,
te na drugi način značajno pridonijeli promicanju
položaja i ugleda Županije,
- pojedincima, vojnim i policijskim postrojbama
i službama, te tijelima civilne zaštite, ustanovama i
trgovačkim društvima, udrugama i drugim pravnim
osobama i njihovim tijelima koji su se svojim predanim
i požrtvovnim djelovanjem osobito istakli u organiziranju
i izvoenju obrane na području Županije te otklanjanju
opasnosti ratnih razaranja njenog područja,
organiziranju i djelovanju tijela civilnih vlasti i vitalnih
javnih službi u uvjetima ratnog stanja na području
Županije, zaštiti i spašavanju ratom ugroženog
stanovništva, te pronošenju istine o suštini Domovinskog
rata u svijetu kao i afirmaciji napora Županije u
savladavanju ratnih prilika i jačanju njenog ugleda u
svijetu.
Povelja zahvalnosti može se dodijeliti i obiteljima
za njihove članove poginule u izvršavanju svoje
dužnosti.

Postupak pripreme prijedloga i donošenja odluke
o dodjeli Povelje zahvalnosti Županije te druga pitanja
od značaja za dodjelu pobliže se ureuju Pravilnikom
o dodjeli javnih priznanja.
Pravilnik iz stavka 1. ovog članka donosi Odbor
za dodjelu javnih priznanja.

Članak 5.
Oblik, sadržaj i izgled povelje utvruje Odbor za
dodjelu javnih priznanja.

Članak 6.
Prijedlog za dodjelu Povelje zahvalnosti Županije
mogu podnijeti pojedinci, pravne osobe i drugi
organizacijski oblici te njihova tijela.

Članak 7.
Odluka Odbora o dodjeli Povelje zahvalnosti
Županije svečano će se proglasiti i uručiti na sjednici
Županijske skupštine.

Članak 8.
Ova Odluka primjenjuje se do 31. prosinca 2002.
godine.
Za vrijeme primjene ove Odluke neće se
primjenjivati Odluka o javnim priznanjima Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 17/96 i 1/01).

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 061-06/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 11. lipnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

Broj 5/2002.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Stranica 55

AKTI ŽUPANA
3.
Na temelju članka 39. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), župan donosi

3. Suzana Gregurić - Mlin i pekare »Ljudevit
Posavski« Sisak
4. Željko Mirosavljević - »Korina-Novska« Novska.
III.

RJEŠENJE
o osnivanju i imenovanju Županijskog
povjerenstva za praćenje provedbe otkupa i
izvoza pšenice u 2002. godini za Sisačkomoslavačku županiju

Županijsko povjerenstvo ima zadaću pratiti provedbu
otkupa i izvoza pšenice u 2002. godini, daju prijedloge
i mišljenja Ministarstvu poljoprivrede i šumarstva
radi učinkovitije provedbe otkupa i izvoza pšenice.
IV.

I.
Osniva se Županijsko povjerenstvo za praćenje
provedbe otkupa i izvoza pšenice za Sisačkomoslavačku županiju (u daljnjem tekstu: Županijsko
povjerenstvo).
Županijsko povjerenstvo ima predsjednika i četiri
člana.
II.
U Županijsko povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika:

1. Berislav Gmaz - pročelnik Upravnog odjela
za poljoprivredni razvoj,
-

za članove:

1. Dario Jerman - Hrvatska gospodarska komora
2. Drago Horvat - Udruženje seljaka »Stjepan
Sulimanac«

Administrativno-tehničke poslove za Županijsko
povjerenstvo iz ovog Rješenja obavljat će Upravni
odjel za poljoprivredni razvoj Sisačko-moslavačke
županije.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 320-01/02-01/03
Urbroj: 2176-02-7
Sisak, 10. lipnja 2002.
Župan
Ðuro Brodarac, v. r.

Stranica 56

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Broj 5/2002.

»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
2002. godinu iznosi 100,00 kuna i uplaćuje se na žiro-račun 2340009-1110011107 »Glasila« d.o.o. Petrinja,
D. Careka 2/1. Tehnički ureuje, izdaje i tiska: »GLASILA« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044)
815-138, tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr.

