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Na temelju točke 3. Programa aktivnosti Vlade
Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2004.
godini (»Narodne novine« broj 21/04), članka 43.

Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 45. sjednici održanoj 26. travnja 2004. godine
donijelo je
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PLAN
operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade
Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera
zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku za područje Sisačko-moslavačke
županije
I.
1. Gradovi i općine na području Sisačkomoslavačke županije (Grad Glina, općine Dvor, Gvozd,
Lipovljani, Sunja i Velika Ludina) koji još nisu donijeli
planove zaštite od požara, sukladno odredbama Zakona
o zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93),
dužni su žurno pristupiti izradi istih.
Zadužuju se svi gradovi i općine da po jedan
primjerak donijetih planova zaštite od požara dostave
Vatrogasnoj zajednici Sisačko-moslavačke županije.
Izvršitelj zadatka: Poglavarstva gradova i općina
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije
MUP RH – Policijska uprava
Sisačko-moslavačka
Rok:
30. rujna 2004. godine
2. Izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje
otvorenog prostora i graevina za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući
i planove i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog
pristupa i boravka na tim površinama ili graevinama
u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje
požara, te ih dostaviti Županijskom vatrogasnom
zapovjedniku.
Izvršitelj zadatka: Poglavarstva gradova i općina
Javna ustanova Park prirode
»Lonjsko Polje«
Sudjelovatelji:
Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije
MUP RH – Policijska uprava
Sisačko-moslavačka
Inspekcijske službe zaštite od
požara
Rok:
30. srpnja 2004. godine
3. Operativna zapovjedništva za voenje
intervencija na razini Županije, gradova i općina,
Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Sisačkomoslavačke županije i područnih vatrogasnih zajednica
ažurirat će postojeće operativne planove.
Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije
Područne vatrogasne
zajednice
Rok:
30. srpnja 2004. godine
4. Izraditi Program aktivnosti u cilju upoznavanja
stanovništva s opasnostima od požara.
Izvršitelj zadatka: Sisačko-moslavačka županija
Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije
Područne vatrogasne
zajednice

Sudjelovatelji:
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Javna ustanova Park prirode
»Lonjsko polje«
Hrvatske šume
Gradovi i općine

Rok:

30. srpnja 2004. godine

5. Organiziranje i održavanje informativno –
savjetodavnih
sastanaka
s
predstavnicima
poglavarstava gradova i općina i drugih zainteresiranih
za zaštitu od požara na kojima se analizira tijek
priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara,
sukladno obvezama proisteklih iz ovog Programa
aktivnosti.
Izvršitelj zadatka: Županijski stožer za pripremu
protupožarne zaštite
Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije
Područne vatrogasne
zajednice
Rok:

trajno

6. Nadležno županijsko tijelo za područje
vatrogastva u suradnji s komunalnim poduzećima
gradova i općina treba izvršiti pregled odlagališta
komunalnog otpada s naglaskom na zaštitu od izbijanja
požara, te predložiti mjere ureenja, čuvanja, sanacije
ili zabrane uporabe tih odlagališta.
Izvršitelj zadatka: MUP – Inspekcija zaštite od
požara
Nadležno županijsko tijelo
Područne vatrogasne
zajednice
Komunalna poduzeća gradova
i općina
Rok:

30. lipnja 2004. godine

7. Temeljem procjena ugroženosti, sukladno
Planovima zaštite od požara Županije, gradova i
općina, osnovati, ustrojiti i opremiti utvren broj
vatrogasnih postrojbi s odgovarajućom opremom i
sredstvima. U općinama gdje nisu napravljene procjene
ugroženosti i Planovi zaštite od požara, organizirati
vatrogasnu službu u okviru gradova i općina. Temeljem
procjena angažirati, dodatno obučiti, te opremiti
odgovarajući broj vatrogasaca.
Izvršitelj zadatka: Poglavarstvo Županije,
gradova, općina
Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije
Područne vatrogasne
zajednice
Sudjelovatelji:

Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije
Područne vatrogasne
zajednice
MUP – Policijska uprava
Sisačko-moslavačka

Rok:

trajno

Broj 5/2004.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

8. Prije početka požarne sezone vozila, opremu
i tehniku za gašenje požara otvorenog prostora dovesti
u ispravno stanje.

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

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Područne vatrogasne
zajednice
Rok:

15. svibnja 2004. godine

9. Ažurirati procjene ugroženosti i Planove zaštite
i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara od
elementarnih nepogoda i od požara većih razmjera.
Temeljem takvih Procjena i Planova zaštite i spašavanja
utvrditi potrebe i osnovati dodatne snage Civilne
zaštite tako da se u županijama i gradovima osnuju
specijalističke vatrogasne postrojbe Civilne zaštite,
a u općinama postrojbe Civilne zaštite opće namjene
kao pomoćne snage. U proračunima Županije, gradova
i općina treba osigurati financijska sredstva za
opremanje postrojbi, te za osposobljavanje.
Izvršitelj zadatka: Poglavarstva Županije,
gradova i općina
Stožer Civilne zaštite Sisačkomoslavačke županije
Rok:

trajno

10. Ažurirati ili donijeti nove odluke o posebnim
mjerama zaštite od požara pri spaljivanju otpadnih
materijala na poljoprivrednim i drugim otvorenim
prostorima sukladno članku 3. Zakona o zaštiti od
požara (»Narodne novine« broj 58/93).

Klasa: 351-04/04-01/02
Urbroj: 2176/01-10-04-1
Sisak, 26. travnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

26.
Na temelju članka 3. Zakona o zaštiti od požara
(»Narodne novine« broj 58/93), točke 2. Programa
aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku u 2004. godini
(»Narodne novine« broj 21/04) i članka 43. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 45. sjednici održanoj 26. travnja 2004. godine
donijelo
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Županijskog stožera
za pripremu protupožarne sezone u 2004. godini

Izvršitelj zadatka: Županijska, gradska i općinska
poglavarstva
Nadležna upravna tijela
Županije, gradova i općina za
poljoprivredu
Rok:
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I.
Osniva se Županijski stožer za pripremu
protupožarne sezone u 2004. godini (nastavno u
tekstu: Županijski protupožarni stožer).

30. travnja 2004. godine
II.

11. Propisati mjere zaštite od požara na temelju
članka 49. Zakona o šumama (»Narodne novine«
broj 52/90), koje se moraju poduzimati u šumama
kojima gospodare fizičke osobe.
Izvršitelj zadatka: Županijska, gradska i općinska
poglavarstva
Nadležna upravna tijela
Županije, gradova i općina za
šumarstvo
Rok:

30. travnja 2004. godine

U Županijski protupožarni stožer imenuju se:
-

za predsjednika:

1. Ðuro Brodarac, župan Sisačko-moslavačke
županije,
-

za zamjenika predsjednika:

2. Ivan Šantek, zamjenik župana Sisačkomoslavačke županije,
-

za članove:

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

12. Utvrditi uvjete, ustroj i način korištenja teške
graevinske mehanizacije za eventualnu žurnu izradu
prosjeka i probijanja protupožarnih putova.

4. Nada Androšić, pročelnica Upravnog odjela
za gospodarski razvoj Sisačko-moslavačke
županije,

Izvršitelj zadatka: Stožer civilne zaštite Sisačkomoslavačke županije

5. Zdenko Sešo, ravnatelj Županijskog zavoda
za prostorno ureenje Sisačko-moslavačke
županije,

Vatrogasna zajednica Sisačkomoslavačke županije
Rok:

15. svibnja 2004. godine

6. Marijan Belošević, načelnik Policijske uprave
Sisačko-moslavačke županije,
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7. Ivan Miklenić, zapovjednik Vatrogasne
zajednice Sisačko-moslavačke županije,
8. Mijo Brlečić, predsjednik Vatrogasne zajednice
Sisačko-moslavačke županije.
III.
Zadaci Županijskog protupožarnog stožera
odreeni su Zakonom o zaštiti od požara i Programom
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od
interesa za Republiku Hrvatsku u 2004. godini.
IV.
Stručne i administrativne poslove za potrebe
Županijskog protupožarnog stožera obavljat će upravno
tijelo Županije nadležno za poslove vatrogastva.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 351-04/04-01/03
Urbroj: 2176/01-10-04-1
Sisak, 26. travnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 510-13/04-01/02
Urbroj: 2176/01-10-04-2
Sisak, 26. travnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

28.
Na temelju članka 72. Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika 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 (»Narodne novine«
broj 120/02) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 45. sjednici održanoj
26. travnja 2004. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o radu,
sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma za
starije i nemoćne osobe Petrinja
I.

27.
Na temelju članka 72. Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika 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 (»Narodne novine«
broj 120/02) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 45. sjednici održanoj
26. travnja 2004. godine donijelo je

Daje se suglasnost na Pravilnik o radu,
sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma za starije
i nemoćne osobe Petrinja, koji je Upravno vijeće
Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja donijelo
na sjednici održanoj 15. listopada 2003. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Pravilnik o
unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih
mjesta Doma za starije i nemoćne osobe Sisak

Klasa: 510-13/04-01/01
Urbroj: 2176/01-10-04-2
Sisak, 26. travnja 2004.

I.
Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjem
ustroju i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije
i nemoćne osobe Sisak, koji je Upravno vijeće Doma
za starije i nemoćne osobe Sisak donijelo na sjednici
održanoj 23. siječnja 2003. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

29.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 45. sjednici održanoj
26. travnja 2004. godine donijelo je
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PRAVILNIK

1.001,00 –

1.350,00 kuna

25 bodova

o stipendiranju poslijediplomskog studija
studentima s područja Sisačko-moslavačke
županije

1.351,00 –

1.700,00 kuna

10 bodova

1.701,00 –

2.000,00 kuna

5 bodova

d) POSEBNE OBITELJSKE PRILIKE

I. OPĆE ODREDBE

-

Članak 1.

student invalid Domovinskog
rata

20 bodova

student sudionik Domovinskog
rata

10 bodova

-

student bez oba roditelja

15 bodova

-

student čija su oba roditelja
poginula u Domovinskom ratu

20 bodova

-

student bez jednog roditelja

10 bodova

-

svako dijete

15 bodova

-

student u braku

10 bodova

-

nezaposleni student

-

Ovim Pravilnikom utvruju se uvjeti i postupak
dodjele poslijediplomske stipendije (u daljnjem tekstu:
Stipendija), uvjeti i postupak mirovanja i raskida ugovora
u poslijediplomskom stipendiranju.
Članak 2.
Pravo na poslijediplomsku stipendiju mogu ostvariti
svi državljani Republike Hrvatske sa stalnim
prebivalištem na području Sisačko-moslavačke
županije.

5 bodova

III. POSTUPAK DODJELE POSLIJEDIPLOMSKE
STIPENDIJE

Članak 3.
Sredstva za poslijediplomske stipendije osiguravaju
se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.
Članak 4.
Pojedinačni iznos stipendije i broj stipendista
odreuje Županijsko poglavarstvo (u daljnjem tekstu:
Poglavarstvo), na prijedlog Upravnog odjela za
društvene djelatnosti.
II. UVJETI ZA DODJELU POSLIJEDIPLOMSKE
STIPENDIJE

Članak 6.
Odluku o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu poslijediplomskih stipendija donosi Poglavarstvo
na prijedlog Upravnog odjela za društvene
djelatnosti.
Članak 7.
O dodjeli poslijediplomskih stipendija odlučuje
Povjerenstvo za dodjelu studentskih stipendija s
područja Sisačko-moslavačke županije.
Povjerenstvo
Pravilnikom.

Članak 5.
Uvjeti na temelju kojih se dodjeljuju stipendije

donosi

odluke

u

skladu

Članak 8.

su:

Natječaj za dodjelu poslijediplomskih stipendija
objavljuje se u dnevnom tisku.

a) USPJEH
1. Prosjek ocjena na studiju

Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana
objave natječaja.

3,51 – 4,00

50 bodova

4,01 – 4,50

60 bodova

Natječaj sadrži:

4,51 – 5,00

70 bodova

-

godinu za koju se raspisuje,

-

rok trajanja natječaja,

b) ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA

-

broj stipendija koje se dodjeljuju,

1. Sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima i
objavljenim radovima iz predmeta vezanih za
studij:

-

opće uvjete za dodjelu stipendija,

-

dokaze koje treba priložiti uz pisani zahtjev.

- sudjelovanje u
znanstvenom istraživanju
i objavljenom radu

s

Članak 9.
5 bodova po
istraživanju ili radu

Zahtjevu za dodjelu poslijediplomske stipendije
podnositelj je dužan priložiti sljedeće dokumente:
1. zamolbu,

c) MATERIJALNI STATUS

2. preslik osobne iskaznice,

0,00 –

350,00 kuna

40 bodova

351,00 –

700,00 kuna

35 bodova

3. uvjerenje o upisu na poslijediplomski
studij,

701,00 –

1.000,00 kuna

30 bodova

4. prijepis ocjena s fakulteta,

Stranica 46

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Broj 5/2004.

5. izjavu o broju članova zajedničkog
domaćinstva,

u viši semestar, a najkasnije do dana završetka
poslijediplomskog studija.

6. dokaz o mjesečnim primanjima članova
zajedničkog domaćinstva za razdoblje od
prethodna tri mjeseca od dana raspisivanja
natječaja,

Korisnik poslijediplomske stipendije dužan je
redovno dostavljati uvjerenje o upisu u naredni semestar
najkasnije 15 dana od upisa. Uvjerenjem stipendist
stječe pravo na isplatu stipendije.

7. uvjerenje o prihodima ostvarenim samostalnim
radom (obrt, poljoprivreda i sl.),

Korisnik stipendije dužan je izvijestiti Povjerenstvo
za dodjelu stipendije ukoliko je došlo do značajnih
promjena u uvjetima za dodjelu stipendija.

8. uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za
nezaposlene članove domaćinstva,
9. dokaz o sudjelovanju u znanstvenim
istraživanjima,

Korisnik stipendije dužan je u roku 30 dana od
dana završetka poslijediplomskog studija dostaviti
uvjerenje o završetku.

10. dokaz o posebnim obiteljskim prilikama,
11. dokaz na temelju kojeg se ostvaruju dodatni
bodovi u skladu s Pravilnikom,
12. ostalu dokumentaciju sukladno Pravilniku.
Članak 10.
Upravni odjel za društvene djelatnosti prikuplja
prijave na natječaj, provodi njihovu stručnu obradu i
utvruje prijedlog liste reda prvenstva za izbor korisnika
poslijediplomske stipendije.
Temeljem bodovne liste, Povjerenstvo za dodjelu
stipendija donosi odluku o korisnicima stipendije.
S donijetom odlukom upoznaju se svi podnositelji
zahtjeva, na koju isti mogu uložiti prigovor u roku od
osam dana po primljenoj obavijesti.

Članak 15.
Korisnik stipendije može ostvariti pravo na mirovanje
u isplati poslijediplomske stipendije ukoliko ne upiše
viši semestar studija iz opravdanih razloga (bolest,
vojna služba, gubitak roditelja, supružnika, kao i
drugi opravdani razlozi).
Za vrijeme mirovanja poslijediplomskog studija
stipendija se ne isplaćuje. Ponovno pravo na isplatu
stipendije stječe se upisom u viši semestar studija
što se dokazuje uvjerenjem o upisu.
O postojanju okolnosti iz prethodnog stavka odlučuje
Povjerenstvo za dodjelu stipendije na zahtjev korisnika
stipendije uz predočenje dokaza o opravdanosti
zahtjeva.

Prigovor rješava Poglavarstvo. Odluka o prigovoru
je konačna.
Nakon konačnosti odluke o dodjeli stipendije pristupa
se sklapanju ugovora o stipendiranju sa svima kojima
je stipendija odobrena.
Članak 11.
Ugovor o stipendiranju sadrži:
-

ugovorne strane i adresu prebivališta,

-

naziv i mjesto fakulteta,

-

visinu poslijediplomske stipendija,

-

vrijeme korištenja stipendije,

-

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

-

način rješavanja meusobnih prava i obveza,

-

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

Ugovor o stipendiranju sklapa župan Sisačkomoslavačke županije s korisnikom stipendije.
Članak 13.
Stipendije su nepovratne ukoliko ugovorne strane
ispune ugovorne obveze.

Članak 16.
Ukoliko korisnik poslijediplomske stipendije prekrši
ugovorom preuzete obveze Povjerenstvo ima pravo
jednostrano raskinuti ugovor, a isplaćeni iznos stipendije
student mora vratiti na način kako to odredi davatelj
stipendije.
U iznimnim slučajevima Povjerenstvo za dodjelu
stipendije može osloboditi stipendista povrata stipendije.
Ugovor o stipendiranju raskinut će se u sljedećim
slučajevima:
-

ako korisnik stipendija tijekom obrazovanja
ne upiše viši semestar osim u slučajevima o
čemu odlučuje Povjerenstvo za dodjelu
stipendije,

-

ako je došlo do značajnih promjena u uvjetima
za dodjelu stipendije,

-

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

- ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuen
za kazneno djelo s izdržavanjem kazne zatvora
dužem od 6 mjeseci,
- ukoliko korisnik poslijediplomske stipendije ne
dostavi dokaz o završetku poslijediplomskog
studija.
Članak 17.

Članak 14.
Korisnik stipendije primat će stipendiju za
poslijediplomski studij dva puta godišnje i to po upisu

Nakon
završenog
obrazovanja
korisnici
poslijediplomske stipendije obvezni su se zaposliti
na području Županije pod uvjetom da im je omogućeno
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zaposlenje u struci i raditi najmanje onoliko vremena
koliko su primali stipendiju. Ukoliko davatelj stipendije
ponudi primatelju stipendije posao, ovaj ga je dužan
prihvatiti i raditi najmanje onoliko dugo koliko je
primao poslijediplomsku stipendiju.

Visina stipendije poslijediplomskog studija iznosi
5.000,00 kuna po semestru.

Ukoliko korisnik stipendije ne postupi po odredbi
iz prethodnog stavka dužan je vratiti stipendiju u
cijelosti uz, zakonom propisanu kamatu odjednom
ili u ratama, sukladno dogovoru, time da rok vraćanja
iznosa stipendije ne može biti duži od 50% vremena
primanja stipendije.

Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu stipendija
za provedbu postupka javnog natječaja.

Korisnik
se
oslobaa
obveze
vraćanja
poslijediplomske stipendije ukoliko se po završetku
ne uspije zaposliti u struci na području Županije u
roku od 6 mjeseci od završetka poslijediplomskog
studija.

III.

Stručne i administrativne poslove za potrebe
Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za društvene
djelatnosti Sisačko-moslavačke županije.

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

IV. ZAVRŠNA ODREDBA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

Klasa: 604-02/04-01/03
Urbroj: 2176/01-10-04-1
Sisak, 26. travnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 604-02/04-01/02
Urbroj: 2176/01-10-04-1
Sisak, 26. travnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

30.
Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju
poslijediplomskog studija studentima s područja
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 4/04), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 45.
sjednici održanoj 26. travnja 2004. godine donijelo
je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija poslijediplomskog studija studentima
s područja Sisačko-moslavačke županije
I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog
natječaja za dodjelu stipendija poslijediplomskog
studija studentima s područja Sisačko-moslavačke
županije.
II.
Sisačko-moslavačka županija u 2004. godini dodijelit
će 10 poslijediplomskih stipendija za koje se sredstva
osiguravaju u Županijskom proračunu.

31.
Na temelju članka 24.o Zakona o unutarnjim
poslovima - pročišćeni tekst (»Narodne novine« broj
29/91, 19/92, 33/92, 76/94 i 161/98) i članka 11.
Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 45.
sjednici održanoj 26. travnja 2004. godine donijelo
je

ODLUKU
o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju
Županijskog stožera za koordinaciju u civilnoj
zaštiti
I.
U Odluci o osnivanju i imenovanju Županijskog
stožera za koordinaciju u civilnoj zaštiti (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 12/03),
u točki II. dodaje se redni broj 10. i glasi:
»10. dr. Inoslav Brkić, ravnatelj Zavoda za javno
zdravstvo Sisačko-moslavačke županije«.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 022-05/04-01/01
Urbroj: 2176/01-10-04-1
Sisak, 26. travnja 2004.

moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03) i članka 16.
Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 45.
sjednici održanoj 26. travnja 2004. godine donijelo
je sljedeću

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

32.
Na temelju članka 106. Zakona o osnovnom školstvu
(»Narodne novine« broj 69/03), članka 35. stavka 2.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(»Narodne novine« broj 91/96), članka 58. 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 45.
sjednici održanoj 26. travnja 2004. godine donijelo
je
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ODLUKU
o izdvajanju sredstava za provoenje Programa
kreditiranja razvitka i obnove poljoprivrede za
2003/2004. godinu u Sisačko-moslavačkoj
županiji
I.
Ovom Odlukom utvruje se visina sredstava za
financiranje Programa kreditiranja razvitka i obnove
poljoprivrede za 2003/2004. godinu u Sisačkomoslavačkoj županiji.
II.

O D L U K U

Za financiranje Programa iz točke I. ove Odluke
izdvajaju se sredstva u visini od 2.095.000,00 kuna
i to:

o davanju suglasnosti Osnovnoj školi »Vladimir
Nazor« Topusko za zamjenu nekretnine

- iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije
800.000,00 kuna,

I.
Daje se suglasnost Osnovnoj školi »Vladimir Nazor«
Topusko za zamjenu nekretnine na koju ima pravo
korištenja, a koja se nalazi na k.č.br. 129/1, 129/2,
131/1 i 131/2, k.o. Topusko, z.k.ul. 7, u zamjenu za
nekretninu na k.č.br. 123/2 koju koristi Tvornica
istegnutih metala d.o.o. Topusko, sukladno Odluci
koju je Školski odbor Osnovne škole »Vladimir Nazor«
Topusko donio na sjednici održanoj 11. ožujka 2004.
godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 602-02/04-01/01
Urbroj: 2176/01-10-04-2
Sisak, 26. travnja 2004.

- doznačena sredstva iz Ministarstva poljoprivrede,
šumarstva i vodnog gospodarstva 1.295.000,00 kuna.
III.
Izdvojena sredstva iz točke II. ove Odluke deponirat
će se u Privrednu banku d.d. Zagreb radi realizacije
kredita sukladno Programu razvitka i obnove
poljoprivrede za 2003/2004. godinu.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 403-02/04-01/01
Urbroj: 2176/01-10-04-1
Sisak, 26. travnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.
34.
33.
Na temelju članka 43. i članka 58. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-

Na temelju članka 106. Zakona o osnovnom školstvu
(»Narodne novine« broj 69/03 – pročišćeni tekst),
Odluke Ministarstva prosvjete i športa, Klasa: 60202/02-01/157, Urbroj: 532/1-02-1 od 20. veljače 2002.
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godine i članka 43. i članka 58. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01 i 4/03), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 45.
sjednici održanoj 26. travnja 2004. godine donijelo
je
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Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 45. sjednici održanoj 26. travnja 2004.
godine donijelo je
RJEŠENJE

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o davanju
zgrade Područne škole u Uštici na privremeno
korištenje

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
pripremu, provedbu, praćenje i izgradnju
Područne škole u Pešćenici
I.

I.
Daje se suglasnost na Odluku o davanju zgrade
Područne škole u Uštici na privremeno korištenje,
koju je Školski odbor Osnovne škole Jasenovac donio
na sjednici održanoj 28. studenog 2003. godine.

Osniva se Povjerenstvo za pripremu, provedbu,
praćenje i izgradnju Područne škole u Pešćenici (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
-

II.
Zgrada Područne škole u Uštici daje se na korištenje
Mjesnom odboru Uštica.
Zgrada Područne škole koristit će se sve dok se
ne ukaže potreba za organiziranjem nastave na
upisnom području Područne škole koja se daje na
korištenje.

za predsjednika:

1. Ivanka Roksandić,
-

za članove:

2. Ivica Perović,
3. Krunoslav Bušić,
4. Jozo Šimunović,
5. Dragutin Vlahovac.

III.
Meusobna prava i obveze izmeu Osnovne škole
Jasenovac i Mjesnog odbora Uštica u svezi privremenog
korištenja zgrade Područne škole utvrdit će se
ugovorom.

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

Ovlašćuje se ravnatelj Osnovne škole Jasenovac
za potpisivanje ugovora.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 361-02/04-01/01
Urbroj: 2176/01-10-04-1
Sisak, 26. travnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
36.
Klasa: 602-02/04-01/02
Urbroj: 2176/01-10-04-2
Sisak, 26. travnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

Na temelju članka 16. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine« broj 117/01) i članka 43. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 45. sjednici održanoj 26. travnja 2004. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK

35.
Na temelju članka 48. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01 i 4/03) i članka 16. Poslovnika

o imenovanju predstavnika Sisačko-moslavačke
županije u Povjerenstvo za provedbu natječaja
za izradu Idejnog projekta Opće bolnice «Dr. Ivo
Pedišić« Sisak
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U Povjerenstvo za provedbu natječaja za izradu
Idejnog projekta Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak
imenuju se:
1. Valentina Šerbec, diplomirani inženjer
arhitekture u Županijskom zavodu za prostorno ureenje
Sisačko-moslavačke županije,
2. Krunoslav Bušić, inženjer graevinarstva viši stručni referent za poslove investicijskog održavanja
u školstvu i zdravstvu u Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti Sisačko-moslavačke županije.
II.
Ova Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 361-01/04-01/03
Urbroj: 2176/01-10-04-2
Sisak, 26. travnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

37.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93) i članka 43. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
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Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 45. sjednici održanoj 26. travnja 2004. godine
donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za izradu projektne
dokumentacije Metalurškom fakultetu u Sisku
I.
Daje se suglasnost Metalurškom fakultetu u Sisku
za izradu projektne dokumentacije za izgradnju kosog
krovišta iznad postojećeg ravnog krova na k.č.br.
1203, za koju je uknjiženo pravo korištenja u
korist Srednje škole Viktorovac uz uvažavanje
mišljenja Školskog odbora, koji čini sastavni dio ovog
Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 361-01/04-01/02
Urbroj: 2176/01-10-04-2
Sisak, 26. travnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.
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»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - tajnik Sisačko-moslavačke županije Vesna
Krnjaić, dipl. pravnik - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi. Pretplata za
2003. 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.

