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AKTI ŽUPANICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
44.
Na temelju točke 1. Operativnog plana poticanja
malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom
2012. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 18/11) i članka 44. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11), županica
Sisačko-moslavačke županije 10. travnja 2012. godine,
donijela je
ODLUKU
o donošenju Projekta »Poduzetnički
krediti - 2012«
Članak 1.
Donosi se Projekt »Poduzetnički krediti - 2012«.
Članak 2.
Projekt »Poduzetnički krediti - 2012« sastavni je
dio ove Odluke i ne objavljuje se.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 403-02/12-01/11
URBROJ: 2176/01-02-12-01
Sisak, 10. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

PROJEKT
»PODUZETNIČKI KREDITI - 2012«
1. CILJ PROJEKTA
Cilj ovog Projekta je omogućavanje povoljnih poduzetničkih kredita iz kojih će se sufinancirati razvojni
projekti na području Sisačko-moslavačke županije,
te na taj način poticati jačanje poduzetništva i razvoj
cjelokupnog gospodarstva na ovom području.
2. NOSITELJ PROJEKTA
Nositelj Projekta je Sisačko-moslavačka županija.
3. PARTNERI U PROJEKTU
Partneri u Projektu su jedinice lokalne samouprave
s područja Sisačko-moslavačke županije, te poslovne
banke koje djeluju na području Sisačko-moslavačke
županije.
4. FINANCIJSKA SREDSTVA
Kreditni fond za realizaciju ovog Projekta u 2012.
godini iznosi 100.000.000,00 kuna, a formiraju ga
poslovne banke uključene u ovaj Projekt iz vlastitih
sredstava.
U Projekt će biti uključene poslovne banke koje
prihvate partnerstvo na ovom Projektu.
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5. KRITERIJI ZA KREDITIRANJE PODUZETNIKA
5.1. KORISNICI
Korisnici sredstava po ovom Projektu su:
Mikro, mala i srednja trgovačka društva sukladno
Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«, broj 29/02 i 63/07), obrti i zadruge;
registrirani i koji obavljaju poslovnu djelatnost na
području Sisačko-moslavačke županije, a bave se
proizvodnom djelatnošću i pružanjem usluga povezanih
s proizvodnim sektorom i ulažu u djelatnosti određene
kao gospodarski razvojni prioriteti Sisačko-moslavačke županije. Prednost imaju oni projekti koji imaju za
posljedicu novo zapošljavanje.
Ne kreditiranju se poduzetnici koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i ribarstvom,
prijevozom, trgovinom, točenjem pića, kockanjem,
kladioničarskim i sličnim djelatnostima.
5.2. NAMJENA SREDSTAVA
Poduzetnici mogu kreditna sredstva po ovom
Projektu koristiti za:
-

kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje poslovnih objekata

-

kupnju opreme ili pojedinih dijelova opreme

-

kupnju zemljišta u svrhu poduzetničke djelatnosti

-

refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita za
iste ili slične namjene

-

obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja do najviše 30% visine
odobrenog kredita.

Neprihvatljivi troškovi:
-

porez na dodanu vrijednost, carinske i uvozne
pristojbe.

5.3. UVJETI KREDITA
Krediti se odobravaju u kunama uz valutnu klauzulu
vezanu za EUR po kamatnoj stopi prema pojedinačnim
ponudama poslovnih banaka uključenih u ovaj Projekt.
Iznos kreditnih sredstava:
-

najniži iznos kredita: 50.000,00 kuna,
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-

najviši iznos kredita: nije određen i ovisi o kvaliteti
poduzetničkog projekta i kreditnoj sposobnosti
poduzetnika, te o odredbama zakona i drugih
propisa kojima su regulirane državne potpore
u RH
- rok otplate, poček i rok iskorištenja kredita:
otplata do 10 (deset) godine,
poček do 2 (dvije) godine koji je uračunat u
rok otplate, rok iskorištenja do 12 (dvanaest)
mjeseci. Za vrijeme počeka i iskorištenja kredita
poduzetnik snosi troškove interkalarne kamate.
Sisačko-moslavačka županija od utvrđenog iznosa
kamate subvencionira 1,00% a jedinice lokalne samouprave uključene u ovaj Projekt dodatno subvencioniraju 1-2% za kredite koji se odnose na poduzetnike
registrirane na njihovom području.
Naknada banci: 0,9% jednokratno na iznos odabranog kredita za sve troškove Banke.
Instrumenti osiguranja povrata kredita: hipoteka
(1:1,3), državno jamstvo (HAMAG), lokalno jamstvo
(Garancijska shema), bankovno jamstvo, jamci i drugi
instrumenti prihvatljivi poslovnoj banci.
5.4. NAČIN ISPLATE SREDSTAVA
Najmanje 70% odobrenog iznosa kredita, za osnovna sredstava, bezgotovinskom isplatom na račun
dobavljača ili izvršitelja usluga na osnovi ovjerene
situacije, računa ili ugovora o isporuci ili kupnji u
visini od najmanje 90%, te isplatom poduzetniku na
žiro-račun do najviše 10% iznosa sredstava kredita
za osnovna sredstva.
Najviše 30% odobrenog iznosa kredita za obrtna
sredstva u cijelosti će se doznačiti na žiro-račun
poduzetnika.
5.5. NAČIN REALIZACIJE PROJEKTA
Sisačko-moslavačka županija će pozivom na partnerstvo uključiti poslovne banke i jedinice lokalne
samouprave u realizaciju ovog Projekta, a međusobna
prava i obaveze regulirati će se Ugovorom o provedbi
Projekta.
Nakon sklopljenih Ugovora Sisačko-moslavačka
županija objavljuje Javni natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita po Projektu.
Javni natječaj je otvoren do utroška sredstava iz
točke 4. Projekta.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
PODUZETNIK
A)
TRGOVAČKO
DRUŠTVO,
ZADRUGA,

ZA POVJERENSTVO
1. popunjen obrazac Zahtjeva za odobravanje kredita
2. preslika Rješenja o upisu u sudski registar
3. Izvatka iz sudskog registra Trgovačkog suda ili ovjerena kopija (ne
starije od 30 dana)
4. preslika potpisnih kartona kod banke za sve žiro-račune
5. poslovni plan za kredit do 400.000,00 kuna
6. investicijski program za kredite veće od 400.000,00 kuna
7. originalni zemljišno knjižni izvadak za nekretninu koja se nudi u zalog

ZA BANKU
- odgovarajuća
dokumentacija po
zahtjevu banke
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ZA POVJERENSTVO
8. preslika lokacijske ili građevinske dozvole (ili potvrda da su u
postupku)
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9. ovjerena Izjava o korištenim državnim potporama s popunjenim
obrascem Sisačko-moslavačke županije SP/12
10. Ugovor o kreditu za koji se traži refinanciranje
11. R-Sm obrazac - podaci o broju zaposlenih
12. ostali dokumenti po zahtjevu
+
Samo aktivni
poduzetnici

13. BON PLUS ili BON-1 i BON-2 (ne stariji od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva)
14. financijski izvještaji za prethodnu godinu

B)

15. potvrda Porezne uprave o podmirenju svih dospjelih dugovanja (ne
starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
1. popunjen obrazac Zahtjeva za odobravanje kredita

OBRTI

2. preslika Rješenja o upisu u Obrtni registar s upisanom djelatnosti
odnosno izdvojenih pogona ili preslika obrtnice

- odgovarajuća
dokumentacija po
zahtjevu banke

3. preslika potpisnih kartona kod banke za sve žiro-račune
4. poslovni plan za kredit do 400.000,00 kuna
5. investicijski program za kredite veće od 400.000,00 kuna
6. originalni zemljišno knjižni izvadak za nekretninu koja se nudi u zalog
7. preslika lokacijske ili građevinske dozvole (ili potvrda da su u
postupku)
8. ovjerena Izjava o korištenim potporama s popunjenim obrascem
Sisačko-moslavačke županije SP/12
9. R-Sm obrasci - podatak o broju zaposlenih
10. ostali dokumenti po zahtjevu

Samo aktivni
poduzetnici

+
11. BON-2 i SOL-2 (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)
12. financijski izvještaji za prethodnu godinu
13. potvrda Porezne uprave o podmirenju svih dospjelih dugovanja (ne
starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)

7.

POSTUPAK REALIZACIJE PROJEKTA

Na temelju Javnog natječaja Sisačko-moslavačka županija putem Upravnog odjela za obrt, malo i
srednje poduzetništvo i turizam zaprima zahtjeve za
poduzetničke kredite, obrađuje ih i priprema za sjednicu Povjerenstva, te pozitivno ocijenjene zahtjeve
prosljeđuje u poslovnu banku.
Zahtjeve razmatra Povjerenstvo za provođenje postupka javnog natječaja za kreditiranje poduzetnika po
Projektu »Poduzetnički krediti - 2012« imenovano od
županice Sisačko-moslavačke županije, a sastavljeno
od predstavnika Sisačko-moslavačke županije, HGK
Županijske komore Sisak, Obrtničke komore Sisačkomoslavačke županije, jedinica lokalne samouprave i
poslovnih banaka uključenih u ovaj Projekt.
Povjerenstvo predlaže, a zahtjeve za kredite odobrava poslovna banka na koju je upućen zahtjev za
poduzetnički kredit.
Za odobrene kredite poslovna banka zaključuje
Ugovor o kreditu s korisnicima kredita.
Obavezan prilog Ugovora o kreditu je plan otplate
kredita, otisnut na papiru i u elektronskom obliku (CD).

8. PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKTA
Projektni partneri prate realizaciju kreditiranih
poduzetničkih projekata. Poduzetnici koji su iskoristili
kredite dužni su periodično dostavljati jedinicama
lokalne samouprave i Županiji R-Sm obrazac (specifikacija po osiguranicima s obračunatim doprinosima za
obavezna mirovinska osiguranja) u kojem je naveden i
podatak o broju zaposlenih, pa je moguće izvršiti uvid
u broj zaposlenih odnosno novozaposlene radnike u
određenom razdoblju.
Ovim Projektom se subvencionira kamata na
poduzetničke kredite, kao jedan od vidova potpora
malom gospodarstvu, te se za vrijeme primanja potpore kriteriji i uvjeti pod kojima je potpora ostvarena
ne smiju promijeniti
Ukoliko se utvrdi nepravilnost korištenja potpore
sukladno Zakonu o potporama (»Narodne novine«,
broj, 140/05), te nepravilnosti korištenja sukladno
ovom Projektu, potpora se ukida, a korisnik potpore
je dužan izvršiti povrat potpore od trenutka nastanka
povrede do dana isplate povrata, uvećano za propisanu
zateznu kamatu.
Sisačko-moslavačka županija i jedinice lokalne
samouprave će o povredi potpore obavijestiti banku
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koja je sklopila ugovor s Korisnikom kredita kod kojeg
je došlo do povrede potpore te će kamatu, koju je subvencionirala Županija i jedinica lokalne samouprave,
do visine ugovorene redovne kamatne stope snositi
Korisnik kredita.
Banka je dužna, prema svom saznanju, o svim
statusnim i ostalim promjenama kod Korisnika kredita obavijestiti Županiju te, ako je potrebno, tražiti od
Županije pisanu suglasnost za nastavak obračuna
subvencionirane kamate.

45.
Na temelju točke 1. Operativnog plana poticanja
malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom
2012. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 18/11), Odluke o donošenju Projekta
»Poduzetnički krediti - 2012« i članka 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11),
županica Sisačko-moslavačke županije 10. travnja
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o provedbi Projekta »Poduzetnički
krediti - 2012«
I. OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje postupak i način
provedbe Projekta »Poduzetnički krediti - 2012« (u
daljnjem tekstu: Projekt).
Članak 2.
Nakon iskazanih interesa jedinica lokalne samouprave za uključivanje u provedbu Projekta, te poslovnih
banaka koje djeluju na području Sisačko-moslavačke
županije stekli su se osnovni uvjeti za provedbu Projekta.
Članak 3.
S jedinicama lokalne samouprave koje iskažu interes
za uključivanje u Projekt i bankama koje prihvate partnerstvo, Sisačko-moslavačka županija sklapa Ugovor
o provedbi Projekta »Poduzetnički krediti- 2012« (u
daljnjem tekstu: Ugovor).
II. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJE
Članak 4.
Nakon sklopljenih Ugovora raspisuje se Javni
natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita po Projektu
»Poduzetnički krediti - 2012«.
Javni natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita
raspisuje Sisačko-moslavačka županija i objavljuje u
dnevnom tisku i na web stranici Sisačko-moslavačke
županije.
Javni natječaj je otvoren do utroška sredstava.
Javni natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj
- predmet natječaja

-
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opće uvjete i kriterije za izbor poduzetničkih
projekata
popis potrebne dokumentacije
naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose
vrijeme trajanja natječaja
podatke o informacijama.

Članak 5.
Zahtjev za poduzetnički kredit treba se dostaviti na
propisanom obrascu PK/12 s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno na adresu Sisačko-moslavačke
županije, S. i A. Radića 36, s naznakom »Poduzetnički
krediti - 2012« ne otvaraj.
Uz zahtjev PK/12 potrebno je dostaviti slijedeću
dokumentaciju:
- preslika obrtnice ili rješenja o upisu u sudski
registar ili drugi odgovarajući registar
- izvadak iz obrtnog ili sudskog registra ili drugog
odgovarajućeg registra (ne stariji od 30 dana)
- karton deponiranih potpisa
- vlasnički list
- lokacijska ili građevinska dozvola (ili potvrda
da su u postupku)
- poslovni plan za kredite do 400.000,00 kuna
- investicijski program za kredite veće od 400.000,00
kuna
- ovjerena Izjava o korištenim državnim potporama
s popunjenim obrascem SMŽ-SP 12
- dokumentacija o uspješnosti poslovanja BON
PLUS ili BON-1 i BON-2 (ne stariji od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva)
- financijski izvještaji za prethodnu godinu
- R-Sm obrasci
- potvrdu Porezne uprave o stanju duga
- ostalu dokumentaciju kojom se potkrepljuje
postavljeni zahtjev.
Zahtjeve zaprima Sisačko-moslavačka županija
putem Upravnog odjela za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam koji obrađuje zahtjeve i priprema ih
za razmatranje od strane Povjerenstva za provođenje
Projekta »Poduzetnički krediti - 2012«, te pozitivno
ocijenjene zahtjeve prosljeđuje u poslovnu banku.
Članak 6.
Sredstva za subvenciju kamata po ovom Projektu
osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.
Jedinice lokalne samouprave koje su prihvatile
partnerstvo na ovom Projektu dužne su osigurati
sredstva za subvenciju kamata po ovom Projektu u
svojim proračunima.
Poslovne banke uključene u ovaj Projekt formiraju kreditni fond za 2012. godinu u iznosu od
100.000.000,00 kuna.
III. OBVEZE KORISNIKA SUBVENCIJA
Članak 7.
Korisnici subvencije kamata na poduzetničke kredite sukladno ovom Projektu dužni su Sisačko-moslavačkoj županiji i jedinici lokalne samouprave koja
im je subvencionirala kamatu, periodično - dva puta
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godišnje dostavljati R-Sm obrazac (specifikacija po
osiguranicima s obračunatim doprinosima za obavezna mirovinska osiguranja) u kojem je naveden i
podatak o broju zaposlenih te je moguće izvršiti uvid
u broj zaposlenih odnosno novozaposlene radnike u
određenom razdoblju.
Ovim projektom se subvencionira kamata na
poduzetničke kredite, kao jedan od vidova potpora
malom gospodarstvu, te se za vrijeme primanja potpore kriteriji i uvjeti pod kojima je potpora ostvarena
ne smiju promijeniti
Ukoliko se utvrdi nepravilnost korištenja potpore
sukladno Zakonu o potporama (»Narodne novine«,
broj 140/05) te nepravilnosti korištenja sukladno ovom
Projektu potpora se ukida, a korisnik potpore je Sisačko-moslavačkoj županiji i jedinici lokalne samouprave
koja mu je subvencionirala kamatu, dužan izvršiti povrat
potpore od trenutka nastanka povrede do dana isplate
povrata, uvećano za propisanu zateznu kamatu.
O svim nastalim promjenama poslovanja poduzetnika (kao npr. odjava, privremena obustava, gašenje
subjekta, stečaj, promjena vlasnika i vlasničke strukture, nezapočinjanje obavljanja djelatnosti, neuredno
vraćanje ili prestanak vraćanja kredita), a koje se mogu
smatrati povredom korištenja potpore, poduzetnik je
dužan izvijestiti Sisačko-moslavačku županiju, jedinicu
lokalne samouprave koja mu je subvencionirala kamatu, te poslovnu banku putem koje je realizirao kredit.
O svim utvrđenim promjenama kod korisnika kredita
projekti partneri su se dužni međusobno izvješćivati.
Članak 8.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel
za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam.
Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 403-02/12-01/12
URBROJ: 2176/01-02-12-01
Sisak, 10. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

46.
Na temelju točke 1. Operativnog plana poticanja
malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom
2012. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 18/11), članka 4. Odluke o provedbi
Projekta »Poduzetnički krediti - 2012« i članka 44.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10
i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije 10.
travnja 2012. godine, donijela je
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ODLUKU
o objavi Javnog natječaja za dodjelu
poduzetničkih kredita temeljem Projekta
»Poduzetnički krediti -2012«
Članak 1.
Donosi se Odluka o objavi Javnog natječaja za
dodjelu poduzetničkih kredita u provođenju Projekta
»Poduzetnički kredit - 2012«.
Članak 2.
Javni natječaj iz članka 1. ove Odluke objavit će
se u dnevnom tisku.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 403-02/12-01/13
URBROJ: 2176/01-02-12-01
Sisak, 10. travnja 2012.				
					
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

47.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11) i članka 5. Odluke
o provedbi Projekta »Poduzetnički krediti - 2012«,
županica Sisačko-moslavačke županije 10. travnja
2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provođenje postupka javnog
natječaja za kreditiranje poduzetnika po Projektu
»Poduzetnički krediti - 2012«
Članak 1.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja
za kreditiranje poduzetnika iz Projekta »PODUZETNIČKI
KREDITI - 2012« (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Marijan Belošević
2.
3.
4.
5.

za stalne članove:
Zdravko Has
Željko Marjanović
Dragoslav Krnjaić
Damir Horžić
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za povremene članove:

-

6. predstavnik Grada/Općine na čije se područje
odnosi zahtjev za kredit
7. predstavnik poslovne banke na koju se odnosi
zahtjev za kredit.
Članak 3.
Povjerenstvo je dužno u postupku odobravanja
kredita provoditi odredbe i raditi na način kako je to
utvrđeno u Projektu »Poduzetnički krediti - 2012«.
Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova prisutnih.
O radu sjednice Povjerenstva vodi se zapisnik.
Članak 4.
Odluku o davanju suglasnosti na zaprimljen zahtjev
za kredit Povjerenstvo dostavlja sa pripadajućom dokumentacijom banci na koju se zahtjev odnosi.
				
Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo
obavlja Upravni odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam.
Članak 6.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 080-09/12-01/24
URBROJ: 2176/01-02-12-01
Sisak, 10. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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II.
Projekt »Nove investicije u proizvodne obrte« za
2012. godinu sastavni je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 421-04/12-01/02
URBROJ: 2176/01-02-12-1
Sisak, 13. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

PROJEKT
»NOVE INVESTICIJE U PROIZVODNE OBRTE« za
2012. godinu
1. CILJ PROJEKTA
Investicijskom potporom namijenjenom sufinanciranju
kapitalnih ulaganja za nabavku opreme i/ili poboljšanje
uvjeta rada u obrtničkim radionicama potaknuti razvoj
proizvodnih obrta koji djeluju na području Sisačkomoslavačke županije.
2. KORISNICI
Obrtnici koji se bave proizvodnom djelatnošću
(osim obrta koji se bave primarnom poljoprivrednom
proizvodnjom), a čije je sjedište na području Sisačkomoslavačke županije.
3. NAMJENA SREDSTAVA

48.
Na temelju točke IV. podtočke 5. Operativnog plana
poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture
i komunalnih poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2012. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/11) i članka 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11)
županica Sisačko-moslavačke županije 13. travnja
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o donošenju Projekta »Nove investicije u
proizvodne obrte« za 2012. godinu
I.
Donosi se Projekt »Nove investicije u proizvodne
obrte« za 2012. godinu.

Investicijska potpora odobrava se za kapitalna
ulaganja čija je najmanja vrijednost 10.000,00 kuna
i to za:
- nabavu strojeva, uređaja i opreme za obavljanje
djelatnosti
- izgradnju, rekonstrukciju i adaptaciju radionice.
4. UVJETI
Potpora se odnosi na investicije u tekućoj kalendarskoj godini.
Udio investicijske potpore iznosi do 50% vrijednosti
investicije, a najveći iznos potpore u kalendarskoj godini
iznosi 10.000,00 kuna i može se ostvariti jednokratno.
Troškovi PDV-a, poreza, carine i drugi uvozni
troškovi ne ulaze u vrijednost kapitalnog ulaganja.
Primjenom slijedećih dodatnih kriterija, prednost
pri dodjeli investicijske potpore ostvaruju obrtnici:
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1. koji imaju osigurano tržište i sklopljene predugovore o proizvodnji
2. koji su izvozno orijentirani
3. koji omogućavaju razvoj, uvođenje novih tehnologija i primjenu znanja
4. koji imaju za cilj razvoj postojeće djelatnosti
5. koji povećavaju zapošljavanje
6. koji se oslanjaju na domaće resurse (sirovine,
materijale, radnu snagu).

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

5. NAČIN PROVEDBE PROJEKTA
Projekt provodi stručno Povjerenstvo koje imenuje
županica. Temeljem objavljenog Javnog poziva Povjerenstvo razmatra, analizira i utvrđuje zadovoljavanje
kriterija iz zahtjeva zaprimljenog po Javnom pozivu, te
predlaže županici odobravanje i visinu subvencije ove
investicijske potpore ili odbijanje zahtjeva. Konačnu
odluku o odobravanju subvencije donosi županica.

12.
13.
14.
15.
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razvoj proizvoda s višim stupnjem 		
prerade
poboljšanje kvalitete proizvoda
poboljšanje uvjeta rada
osigurano tržište i predugovori o 		
proizvodnji
povećanje zaposlenih
ušteda energije
jačanje informatičke djelatnosti i 		
e-poslovanja
korištenje više od 50% domaćih 		
sirovina i poluproizvoda
poslovanje na područjima posebne 		
državne skrbi
briga i zaštita okoliša
udio proizvodnje u izvozu
suradnja sa znanstvenim institucijama/
sveučilištima

10
10
10
10
10
10
10
10
20
10
20
10

8. KONTROLA UTROŠENIH SREDSTAVA
6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Zahtjev za dodjelu investicijske potpore (s popisom priložene dokumentacije) podnosi se stručnom
Povjerenstvu na propisanom obrascu.
Podnositelj zahtjeva za dodjelu sredstava dostavlja
Sisačko-moslavačkoj županiji slijedeću dokumentaciju:
1. popunjeni obrazac Zahtjeva (obrazac NIPO-12)
2. presliku obrtnice/presliku Rješenja o upisu u
sudski registar
3. razvojni program/ projekt sa opisom pretežite
djelatnosti obrta
4. popunjenu izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti u posljednje tri godine
ovjerenu od javnog bilježnika
5. podatke o žiro-računu - presliku potpisnog
kartona
6. financijska dokumentacija za utvrđivanje broja
zaposlenih i financijskog boniteta: ID/P obrazac (ovjeren od PU), R-Sm obrazac strana A
(ovjeren od REGOS-a) za 2011. godinu
7. potpisana izjava o nepostojanju nepodmirenih
obveza prema zaposlenicima
8. za rabljenu opremu dokaz o starosti opreme
9. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju
duga prema državi
10. druga dokumentacija koja može pružiti potpuniju
sliku o poslovanju obrta.
Zahtjev s nepotpunom dokumentacijom neće se
razmatrati.
7. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE
Razvojni program /projekt bodovat će se kako slijedi:
1.
2.
3.

nova oprema i suvremene tehnologije
rabljena oprema (ne starija od 2 		
godine)
uvođenje novih proizvodnih postupaka i
novih proizvoda

10
8
10

Po iskorištenoj subvenciji korisnik subvencije dužan
je dostaviti pismeno izvješće sa dokaznom dokumentacijom o utrošenim sredstvima (preslike računa - R1,
R2, kupoprodajni ugovor, foto dokumentacija, CD i sl.)
najkasnije do kraja studenog 2012. godine.
Kontrolu namjenskog trošenja sredstava obavit
će županijski Upravni odjel za obrt, malo i srednje
poduzetništvo i turizam.
Ukoliko se utvrdi da korisnik potpore nije dostavio izvješće o korištenju potpore ili da sredstva nisu
utrošena ili su nenamjenski utrošena, korisnik bespovratne potpore obavezan je ista zajedno s zakonom
propisanom zateznom kamatom vratiti na žiro-račun
Županije u roku od 15 dana od dana zaprimljene Odluke o povratu sredstava, te će biti isključen iz dodjele
svih subvencija narednih pet godina.
9. ZAVRŠNE ODREDBE
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih
za realizaciju ovog Projekta, a zahtjevi se razmatraju
po redoslijedu zaprimanja.
Za provedbu ovog Projekta zadužuju se Upravni
odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam i
Upravni odjel za proračun i financije.

49.
Na temelju točke IV. podtočke 5. Operativnog plana
poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture
i komunalnih poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2012. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/11) i članka 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11)
županica Sisačko-moslavačke županije 13. travnja
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o provedbi Projekta »Nove investicije u
proizvodne obrte« za 2012. godinu
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I. OPĆI UVJETI
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II. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA
Članak 1.

Članak 5.

Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, kriteriji i
postupak dodjele, te obaveze korisnika bespovratnih
novčanih sredstava: (u daljnjem tekstu; subvencija)
dobivenih provođenjem Projekta »Nove investicije u
proizvodne obrte« za 2012. godinu.

Subvencije se dodjeljuju putem Javnog poziva.
Javni poziv raspisuje županica Sisačko-moslavačke županije i objavljuje se u dnevnom tisku i na web
stranici Sisačko-moslavačke županije.
Javni poziv sadrži:

Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će dodjeljivati subvencije temeljem Projekta »Nove investicije u proizvodne
obrte« za 2012. godinu.
Članak 3.
Sredstva za subvencije iz članka 1. ove Odluke
osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije
za 2012. godinu u Razdjelu 004 Upravni odjel za obrt,
malo i srednje poduzetništvo i turizam, Program A04
1002 Razvoj malog gospodarstva - Aktivnost A100001
Poticanje i kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na poziciji 352 Subvencije trgovačkim
društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora 200.000,00 kuna.

-

naziv tijela koje objavljuje natječaj,

-

predmet natječaja,

-

opće uvjete i kriterije za dodjelu sredstava,

-

popis potrebne dokumentacije,

-

naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose,

-

vrijeme trajanja natječaja,

-

podatke o informacijama.

Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih
za realizaciju ovog Projekta, a zahtjevi se razmatraju
po redoslijedu zaprimanja.
Članak 6.
Javni poziv provodi Povjerenstvo za provedbu
Projekta »Nove investicije u proizvodne obrte« za
2012. godinu koje imenuje županica.

Članak 4.

Povjerenstvo nakon provjere zaprimljenih zahtjeva
i dostavljene dokumentacije izrađuje listu obrtnika s
predloženim iznosima subvencija, te prijedlog liste
dostavlja županici na odobravanje.

Kriteriji za dodjelu subvencija utvrđeni su u točki
7. Projekta »Nove investicije u proizvodne obrte« za
2012. godinu.

III. POSTUPAK REALIZACIJE PROJEKTA
Članak 7.
VRSTA POSTUPKA
1. Zaprimanje zahtjeva i prateće 		
dokumentacije
2. Obrada zaprimljenih zahtjeva 		
i dokumentacije te donošenje 		
prijedloga
3. Izrada Zaključka o prijedlogu za
odobravanje (ili odbijanje)
4. Donošenje Odluke o odobravanju
potpora
5. Odobrenje isplate
6. Kontrola utroška sredstava

NOSITELJ AKTIVNOSTI
ROK
Povjerenstvo putem Upravnog odjela Kontinuirano 30 dana od objave
za obrt, malo i srednje poduzetništvo Javnog poziva
i turizam
Povjerenstvo
20 dana nakon isteka roka za
zaprimanje zahtjeva
Povjerenstvo

8 dana nakon sjednice
Povjerenstva
Županica
8 dana nakon Zaključka
Povjerenstva
Županica
8 dana nakon donesene Odluke
Sisačko-moslavačka županija putem Po dostavi izvješća korisnika
Upravnog odjela za obrt, malo i
potpore
srednje poduzetništvo i turizam

IV. OBAVEZE KORISNIKA SUBVENCIJA
Članak 8.
Po iskorištenoj subvenciji korisnik subvencije dužan
je dostaviti pismeno izvješće sa dokaznom dokumentacijom o utrošenim sredstvima (preslike računa - R1,
R2, kupoprodajni ugovor, foto dokumentacija, CD i sl.)
najkasnije do kraja studenog 2012. godine.

Članak 9.
Ukoliko se utvrdi da korisnik potpore nije dostavio izvješće o korištenju potpore ili da sredstva nisu
utrošena ili su nenamjenski utrošena, korisnik bespovratne potpore obavezan je ista zajedno s zakonom
propisanom zateznom kamatom vratiti na žiro-račun
Županije u roku od 15 dana od dana zaprimljene Odluke o povratu sredstava, te će biti isključen iz dodjele
svih subvencija narednih pet godina.
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Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 421-04/12-01/02
Urbroj: 2176/01-02-12-02
Sisak, 13. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

50.
Na temelju članka 5. stavak 2. Odluke o provođenju
Projekta »Nove investicije u proizvodne obrte« u 2012.
godini i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09, 5/10 i 2/11) županica Sisačko-moslavačke
županije 13. travnja 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o objavi Javnog poziva za dodjelu subvencija
u provedbi Projekta »Nove investicije u
proizvodne obrte« za 2012. godinu
I.
Donosi se Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
subvencija u provođenju Projekta »Nove investicije u
proizvodne obrte« za 2012. godinu.
II.
Javni poziv iz članka I. ove Odluke objavit će se u
dnevnom tisku i na stranicama Sisačko-moslavačke
županije.
Tekst Javnog poziva je prilog ove Odluke i čini
njegov sastavni dio.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 421-04/11-01-02
URBROJ: 2176/01-02-12-3
Sisak, 13. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.
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nije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09, 5/10 i 2/11) županica Sisačko-moslavačke
županije 13. travnja 2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provedbu Projekta »Nove
investicije u proizvodne obrte« za 2012. godinu
I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provedbu Projekta »Nove investicije u
proizvodne obrte« za 2012. godinu (u daljnjem tekstu
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika
1. Andrija Rudić
2.
3.
4.
5.

za članove:
Marijan Belošević
Jozo Bilobrk
Milan Krstinić
Milovan Bojčetić.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 421-04/12-01/02
Urbroj: 2176/01-02-12-4
Sisak, 13. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

52.
Na temelju točke IV. podtočke 4. Operativnog plana
poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture
i komunalnih poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2012. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/11) i članka 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11)
županica Sisačko-moslavačke županije 13. travnja
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o donošenju Projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« za 2012. godinu

51.
Na temelju članka 5. stavak 2. Odluke o provođenja
projekta »Nove investicije u proizvodne obrte« za 2012.
godinu i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke župa-

Članak 1.
Donosi se Projekt »Tradicijski i umjetnički obrti«
za 2012. godinu.
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Članak 2.
Projekt »Tradicijski i umjetnički obrti« za 2012.
godinu sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 421-04/12-01/03
Urbroj: 2176/01-02-12-1
Sisak, 13. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

PROJEKT
»TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI« za 2012.
godinu
1. CILJ PROJEKTA
Sukladno Operativnom planu poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture i komunalnih poslova
u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2012. godine
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 18/11), cilj ovog projekta je očuvanje kulturnog
nasljeđa i tradicijskih gospodarskih vrijednosti (obrtničke radionice), te razvoj obrta čiji proizvodi imaju
tradicijsku ili umjetničku vrijednost.
2. PREDMET PROJEKTA
Predmet Projekta je dodjela bespovratnih sredstava potpore male vrijednosti obrtnicima koji obavljaju
djelatnosti čiji je finalni proizvod rezultat tradicijskog
obrta ili proizvod umjetničke vrijednosti.
To su proizvodi sa pretežitim udjelom ručnog rada
za koje je potrebno posebno poznavanje zanatskih
vještina i umijeća koje se:
- tehnikama proizvodnje i rada, namjenom i oblikom oslanjaju na obrasce tradicijske kulture
(tradicijski obrti),
- odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske
vrijednosti, dizajnom, likovnim i drugim rješenjima (umjetnički obrti).
3. KORISNICI SREDSTAVA
Korisnici sredstava potpore po ovom Projektu su
obrtnici koji:
- imaju sjedište obrta na području Sisačko-moslavačke županije
- obavljaju djelatnost najmanje tri mjeseca ili
imaju do tri zaposlena djelatnika
- pozitivno posluju
- imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima

-
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su namjenski opravdali bespovratna sredstava
dobivena od strane Sisačko-moslavačke županije
u proteklom razdoblju.

Bespovratna sredstva su namijenjena slijedećim
obrtima:
-

bačvar

-

bakrokotlar

-

četkar

-

dimnjačar

-

kišobranar

-

kitničar

-

klobučar

-

knjigoveža

-

košarač, izrada predmeta od slame i pruća

-

kovač

-

krovopokrivač

-

krznar

-

lončar

-

mlinar

-

pećar, izrada i slaganje keramičkih peći

-

pismoslikar

-

postolar, ručna izrada i popravak obuće

-

remenar

-

restauriranje i ručna izrada namještaja

-

staklar

-

svjećar, medičar, licitar

-

tesar

-

tokar

-

tkanje na tkalačkom stanu

-

urar, isključivo održavanje i popravci

-

užar

-

vlasuljar

-

izrada suvenira na tradicionalni način

-

krojač, šivanje po mjeri, popravci odjeće

-

kamenoklesar

-

puhanje stakla

-

brušenje stakla, kristala

-

izrada vitraja

-

lijevanje - odljevi umjetničkih predmeta

-

puškar - izrada i popravak unikatnog oružja

-

restauriranje zgrada, namještaja i dr.

-

graditelj glazbala

-

zlatovez i čipkarstvo

-

izrada i restauriranje narodnih nošnji

-

zlatar - filigranist

-

ručno kovanje - umjetnička bravarija.

4. NAMJENA I IZNOS SREDSTAVA
Sredstva potpore se odobravaju za slijedeću namjenu:
-

poboljšanje uvjeta rada obrtničke radionice,
poslovnog prostora (uređenje i opremanje prostora)

-

nabava strojeva, alata, i pribora za rad
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-

razvoj novih proizvodnih postupaka, proizvoda
i usluga (usluge korištenja vanjskih subjekata
u razvoju proizvoda - ispitivanje i testiranje
proizvoda, promotivne aktivnosti, inovacija u
dizajnu proizvoda, ambalaži i sl.)
- ishođenje uvjerenja /znaka tradicijskog odnosno
umjetničkog obrta
- edukacija/stručno osposobljavanje u svrhu
obogaćivanja znanja i vještina u tradicijskim i
umjetničkim obrtima
- izrada web stranica i izrada promidžbenog
materijala
- podmirenje troškova poslovanja (komunalna
naknada, režijski troškovi, zakup poslovnog
prostora i sl.)
Sredstva se mogu odobriti za pokriće troškova u
tekućoj godini.
Sredstva potpore se ne smiju koristiti za nabavku
repromaterijala (koji se koristi u samom procesu proizvodnje ili pružanju usluga).
Maksimalni iznos potpore je 10.000,00 kuna.
Iznos subvencije ne uključuje porez na dodanu
vrijednost.
5. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Zahtjev za dodjelu potpore predaje se Povjerenstvu
za provođenje Javnog poziva za dodjelu subvencija
po Projektu »Tradicijski i umjetnički obrti« za 2012.
godinu. Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:
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1. popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu subvencije (obrazac TUO/12), uz Zahtjev potrebno je
priložiti popis priložene dokumentacije
2. presliku obrtnice/presliku Rješenja o upisu u
sudski registar
3. program i opis rada obrta, proizvoda (s promidžbenim materijalom, fotografijama radionice,
proizvoda, cjenik proizvoda, i sl.)
4. izjava o korištenim državnim potporama male
vrijednosti za posljednje tri godine ovjerena kod
javnog bilježnika
5. potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju
duga prema državi
6. preslika obrasca R-Sm (Regos) - strana A za
prethodni mjesec (ako je vlasnik/ca sam/a
zaposlen/a onda treba dostaviti presliku radne
knjižice)
7. podatke o žiro računu - preslika potpisnog
kartona
8. drugi dokaz kojim se traži prednost po utvrđenim
kriterijima za dodjelu subvencije (uvjerenje/znak
za tradicijski ili umjetnički obrt odnosno proizvod, priznanja, ugovor o naukovanju, ugovor o
zakupu prostora, dokaz o namjenskoj potrošnji
kao što su predračuni, ugovori, ponude i dr.).
Po potrebi može se zatražiti dodatna dokumentacija
i obrazloženje.
Zahtjev s nepotpunom dokumentacijom neće se
razmatrati.

6. KRITERIJI ZA DODJELU SREDSTAVA POTPORE
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KRITERIJI
a) do 5 godina
b) od 5-10 godina
c) preko 10 godina
Djelatnost
a) uslužna
b) proizvodna djelatnost
Uvjerenje o stjecanju statusa
a) obrt posjeduje uvjerenje/znak
tradicijskog/umjetničkog
b) obrt u ishođenju uvjerenja/znaka
Tradicija
c) obrt s obiteljskom tradicijom
b) proizvod tradicijskog/umjetničkog obrta
Ostvarena priznanja na sajmovima i izložbama
a) nacionalna/međunarodna nagrada
b) lokalna nagrada
Broj do sada educiranih naučnika (po naučniku 1 bod, najviše ukupno 3)
Radionica sa sjedištem na području od posebne državne skrbi
Starost obrta

7. DODJELA SREDSTAVA
Sredstva će se dodjeljivati putem Javnog poziva
objavljenog u dnevnom tisku i na web stranici Sisačko-moslavačke županije.
8. PROVEDBA PROJEKTA
Za provedbu postupka dodjele sredstava županica
imenuje Povjerenstvo za provedbu Projekta »Tradicijski
i umjetnički obrti« za 2012. godinu. Zadaća Povjeren-

bodovi
1
2
3
1
2
5
2
3
2
3
1
1-3
4

stva je utvrditi koji zahtjevi ispunjavaju uvjete Javnog
poziva prema kriterijima iz točke 6. ovoga Projekta, te
izraditi prijedlog liste obrtnika s iznosima subvencije.
Na temelju prijedloga Povjerenstva županica donosi
Odluku o dodijeli sredstava subvencije prema Projektu
»Tradicijski i umjetnički obrti« za 2012. godinu.
9. KONTROLA UTROŠENIH SREDSTAVA
Po iskorištenoj subvenciji, korisnik subvencije dužan
je dostaviti pismeno izvješće sa dokaznom dokumen-
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tacijom o utrošenim sredstvima (preslike računa - R1,
R2, kupoprodajni ugovor, foto dokumentacija, CD i sl.)
najkasnije do kraja studenog 2012. godine.
Kontrolu namjenskog trošenja sredstava obavit
će županijski Upravni odjel za obrt, malo i srednje
poduzetništvo i turizam.
Ukoliko se utvrdi da korisnik potpore nije dostavio izvješće o korištenju potpore ili da sredstva nisu
utrošena ili su nenamjenski utrošena, korisnik bespovratne potpore obavezan je ista zajedno sa zakonom
propisanom zateznom kamatom vratiti na žiro-račun
Županije u roku od 15 dana od dana zaprimljene Odluke o povratu sredstava, te će biti isključen iz dodjele
svih subvencija narednih pet godina.
10. ZAVRŠNE ODREDBE
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih
za realizaciju ovog Projekta, a zahtjevi se razmatraju
po redoslijedu zaprimanja.
Za provedbu ovog Projekta zadužuju se Upravni
odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam i
Upravni odjel za proračun i financije Sisačko-moslavačke županije.

53.
Na temelju točke IV. podtočke 4. Operativnog plana
poticanja malog gospodarstva, turizma, infrastrukture
i komunalnih poslova u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2012. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/11) i članka 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11)
županica Sisačko-moslavačke županije 13. travnja
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o provedbi Projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« za 2012. godinu
I. OPĆI UVJETI
Članak 1.
Temeljem ove Odluke Sisačko-moslavačka županija
u skladu sa Projektom »Tradicijski i umjetnički obrti«
za 2012. godinu dodijelit će obrtnicima bespovratna
novčana sredstva: (u daljnjem tekstu: subvencije).
Članak 2.
Subvencije će se dodjeljivati temeljem Javnog
poziva.
Javni poziv će se objaviti u jednom dnevnom tisku
i web stranici Sisačko-moslavačke županije.
Članak 3.
Korisnici subvencija su obrtnici koji najmanje tri
mjeseca prije objave Javnog poziva obavljaju djelatnost na obrtnički način sami ili imaju do tri zaposlena
djelatnika čije je sjedište obrta na području Sisačkomoslavačke županije, a koji obavljaju djelatnosti koje
spadaju u tradicijske i umjetničke obrte.
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Članak 4.
Sredstva za subvencije iz članka 1. ove Odluke
osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije
za 2012. godinu u Razdjelu 004 Upravni odjel za obrt,
malo i srednje poduzetništvo i turizam, Program A04
1002 Razvoj malog gospodarstva - Aktivnost A100001
Poticanje i kreditiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na poziciji 352 Subvencije trgovačkim
društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog
sektora 300.000,00 kuna.
Članak 5.
Najviši ukupni iznos subvencija za tekuću godinu
koju jedan obrtnik može ostvariti po ovom Projektu
iznosi 10.000,00 kuna.
Subvencije iz stavka 1. ovog članka korisnicima
se dodjeljuju jednokratno.
II. PROVEDBA PROJEKTA
Članak 6.
Javni poziv provodi Povjerenstvo za provedbu
Projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« u 2012. godini
koje imenuje županica.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih
za realizaciju ovog Projekta, a zahtjevi se razmatraju
po redoslijedu zaprimanja.
Povjerenstvo nakon provjere zaprimljenih zahtjeva i dostavljene dokumentacije izrađuje listu obrta s
predloženim iznosima subvencija, te prijedlog liste
dostavlja županici koja donosi konačnu Odluku o
dodjeli sredstava subvencije.
Obrada zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije,
donošenje Prijedloga obaviti će se po redoslijedu
zaprimanja zahtjeva.
III. OBAVEZE KORISNIKA
Članak 7.
Po iskorištenoj subvenciji, korisnik subvencije dužan
je dostaviti pismeno izvješće sa dokaznom dokumentacijom o utrošenim sredstvima (preslike računa - R1,
R2, kupoprodajni ugovor, foto dokumentacija, CD i sl.)
najkasnije do kraja studenog 2012. godine.
Kontrolu namjenskog trošenja sredstava obavit
će županijski Upravni odjel za obrt, malo i srednje
poduzetništvo i turizam.
Ukoliko se utvrdi da korisnik potpore nije dostavio izvješće o korištenju potpore ili da sredstva nisu
utrošena ili su nenamjenski utrošena, korisnik bespovratne potpore obavezan je ista zajedno s zakonom
propisanom zateznom kamatom vratiti na žiro-račun
Županije u roku od 15 dana od dana zaprimljene Odluke o povratu sredstava, te će biti isključen iz dodjele
svih subvencija narednih pet godina
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 421-04/12-01/03
URBROJ: 2176/01-02-12-2
Sisak, 13. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

54.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11) i članka 2. Odluke o
provođenju Projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« za
2012. godinu županica Sisačko-moslavačke županije
13. travnja 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o objavi Javnog poziva za dodjelu subvencija o
provedbi Projekta »Tradicijski i umjetnički obrti«
za 2012. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
subvencija o provedbi Projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« za 2012. godinu.
Članak 2.
Javni poziv iz članka 1. ove Odluke objavit će se u
dnevnom tisku i na web stranici Sisačko-moslavačke
županije.
Tekst Javnog poziva je prilog ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 421-04/12-01/03
Urbroj: 2176/01-02-12-3
Sisak, 13. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

55.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11) i članka 6. stavak 3.
Odluke o provođenju Projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« za 2012. godinu županica Sisačko-moslavačke
županije 13. travnja 2012. godine, donijela je
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RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za
dodjelu subvencija po Projektu »Tradicijski i
umjetnički obrti« za 2012. godinu
I.
Ovim Rješenjem imenuje se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu
bespovratnih potpora u turizmu za 2012. godinu (u
daljem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika
1. Marijan Belošević
za
2.
3.
4.
5.

članove:
Željko Vrbanus
Milan Krstinić
Milovan Bojčetić
Zdravko Has.

III.
Rad ovog Povjerenstva utvrđen je Projektom »Tradicijski i umjetnički obrti« za 2012. godinu.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 421-04/12-01/03
Urbroj: 2176/01-02-12- 4
Sisak, 13. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

56.
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), Županica Sisačko-moslavačke županije,
20. travnja 2012. godine donijela je
ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode
I.
Zbog šteta nastalih na dugogodišnjim poljoprivrednim nasadima i povrtlarskim kulturama radi ekstremno
niskih temperatura u više navrata tijekom mjeseca
travnja 2012. godine, proglašava se elementarna
nepogoda 07 - mraz, na području Grada Petrinje,
Grada Kutine, Općine Velika Ludina, Općine Popovača
i Općine Lekenik.
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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
ŽUPANICA
KLASA: 361-07/12-01/03
URBROJ: 2176/01-02-12-1
Sisak, 20. travnja 2012.

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog
odbora Glazbene škola u Novskoj
I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora
Glazbene škole u Novskoj, Novska (KLASA: 01209/12-02/0, URBROJ: 2176-44-12/2) od 27. ožujka
2012. godine kojom se odobrava proširenju djelatnosti
i početku rada »muzičkog razreda« od školske godine
2012/2013.

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

57.
Na temelju članka 98. stavka 3. Zakona o odgoju
i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne
novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11,
5/12 i 16/12) i članka 44. točke 26. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11), Županica
Sisačko-moslavačke županije 23. travnja 2012. godine,
donijela je
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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
ŽUPANICA
KLASA: 602-01/12-01/11
URBROJ: 2176/01-02-12-1
Sisak, 24. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

ODLUKU
o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog
izmjena Statuta Osnovne škole Jabukovac
59.

I.
Daje se prethodna suglasnost na prijedlog izmjena
članka 69 stavak 2. Statuta Osnovne škole Jabukovac,
Jabukovac koji je utvrdio Školski odbor Osnovne škole Jabukovac, na sjednici održanoj 22. ožujka 2012.
godine.

Na temelju članka 44. stavak 1. točka 27. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11),
županica Sisačko-moslavačke županije, 25. travnja
2012. godine, donijela je

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

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Petrinja

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 012-03/12-01/05
URBROJ: 2176/01-02-11-1
Sisak, 23. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

58.
Na temelju članka 29. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08),
članka 31. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj
i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09,
92/10, 105/10, 90/11, 5/12 i 16/12) i članka 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09, 5/10 i 2/11),
županica Sisačko-moslavačke županije 24. travnja
2012. godine donijela je

ODLUKU

I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Petrinja donesenu na 51. sjednici
održanoj 21. ožujka 2012. godine kojom se poslovni
prostor Doma zdravlja Petrinja - Ispostave Topusko,
građevina ambulante Perna, daje na korištenje Udruzi
Most Perna, Perna bb iz Topuskog.
II.
Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke nalazi se
na k.č.br. 421/3 k.o. Perna, z.k.ul. br. 1007, ukupne
površine 161,52 m 2.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
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Klasa: 510-03/12-01/06
Urbroj: 2176/01-02-12-2
Sisak, 25. travanj 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

60.
Na temelju točke 3. Programa aktivnosti Vlade
Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2012.
godini (»Narodne novine«, broj 43/12), Županica
Sisačko-moslavačke županije dana 27. travnja 2012.
godine donosi
P lan operativne provedbe
Programa aktivnosti Vlade Republike Hrvatske
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku za područje
Sisačko-moslavačke županije u 2012. godini
1. Sisačko-moslavačka županija, gradovi i općine
će na temelju iskustava tijekom proteklih požarnih sezona izvršiti ažuriranje svih podataka i
odrednica iz važećih planova zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka:
Županica, gradonačelnici i načelnici općina.
Rok: 30. travanj 2012. godine.
2. Jedinice lokalne samouprave Sisačko-moslavačke
županije, odnosno njihova tijela koja još nisu
propisala potrebne agrotehničke mjere, kao i
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih
rudina (u skladu s člancima 12. i 14. Zakona o
poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«,
broj 152/08 i 21/10), dužne su propisati takve
mjere, te u njih ugraditi i mjere zaštite od požara.
Izvršitelj zadatka:
Županica, gradonačelnici i načelnici općina.
Rok: 30. travanj 2012. godine.
3. Održati sjednicu Stožera zaštite i spašavanja
Sisačko-moslavačke županije tematski vezanu
za pripremu ljetne protupožarne sezone u 2012.
godini. Na sjednici je potrebno usvojiti sve akte
propisane Programom aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2012. godini.
Izvršitelj zadatka:
Stožer zaštite i spašavanja Sisačko-moslavačke
županije.
Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke županije.
Rok: 30. travnja 2012. godine.
4. Inicirati i pojačati ophodnje dobrovoljnih vatrogasnih društava (DVD-a) u cilju motrenja
i čuvanja otvorenog prostora i građevina za
koje prijeti povećana opasnost od nastajanja
i širenja požara, uključujući i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka
na tim površinama ili građevinama u vrijeme
velike opasnosti za nastajanje i širenje požara.
Izvješća dostaviti Područnom uredu za zaštitu i
spašavanje i Županijskoj vatrogasnoj zajednici.
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Izvršitelj zadatka:
Županica, gradonačelnici i načelnici općina,
JU Park prirode Lonjsko polje.
Rok: 30. travnja 2012. godine.
5. Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke županije će ažurirati, odnosno usvojiti Plan angažiranja vatrogasnih snaga na području županije
(koji je sastavni dio Plana aktivnog uključenja
svih subjekata zaštite od požara za područje
Županije). Plan angažiranja vatrogasnih snaga
mora biti u skladu s odredbama i smjernicama
Plana intervencija kod velikih požara otvorenog
prostora na teritoriju Republike Hrvatske i u
skladu sa Programom aktivnosti u provedbi
posebnih mjera zaštite od požara od interesa
za Republiku Hrvatsku u 2012. godini.
Izvršitelj zadatka:
Zapovjednik Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke županije.
Rok: 30. travanj 2012. godine.
6. Organiziranje i održavanje informativno-savjetodavnih sastanaka s predstavnicima gradova i
općina, te drugih subjekata zainteresiranih za
zaštitu od požara na kojima će se analizirati
tijek priprema i provedbe aktivnosti zaštite od
požara, sukladno obvezama proizašlim iz Vladina Programa aktivnosti.
Izvršitelj zadatka:
Područni ured za zaštitu i spašavanje.
Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke županije.
Rok: 15. svibanj 2012. godine.
7. Sisačko-moslavačka županija će u suradnji s
nadležnim tijelima jedinica lokalne samouprave
dužna su sustavno provoditi praćenje stanja odlagališta otpada na svom području i poduzimati
mjere za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta. Posebnu pozornost potrebno je posvetiti
provedbi mjera uređenja lokacija i zdravstvene
zaštite odlagališta otpada određenih posebnim
propisima, odnosno poduzimanju odgovarajućih
mjera u smislu uređenja, osiguravanja, čuvanja
ili zabrane korištenja odlagališta, te ostalih mjera
za sanaciju nekontroliranih »divljih« odlagališta.
Izvršitelj zadatka:
Županica, gradonačelnici, načelnici općina.
Rok: 15. svibnja 2011. godine.
8. Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave utvrdit će načine i uvjete korištenja
raspoložive teške (građevinske) mehanizacije
za eventualnu žurnu izradu prosjeka i probijanja
protupožarnih putova radi zaustavljanja širenja
šumskog požara. Uz navedeno, planirat će načine i postupke brzog premještanja navedene
mehanizacije.
Izvršitelj zadatka:
Županica, gradonačelnici i načelnici općina.
Rok: 15. svibnja 2011. godine.
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9. Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke županije organizirati će i provesti smotru vatrogasnih
vozila, uređaja, opreme, sredstava i vatrogasaca, te će prije početka požarne sezone utvrditi
ispravnost vozila, opreme i tehnike za gašenje
požara otvorenog prostora.
Izvršitelj zadatka:
Vatrogasna zajednica Sisačko-moslavačke županije.
Rok: 15. svibanj 2012. godine (izraditi Izvješće o
provedbi smotre).
Ovaj 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 za 2012.
godinu objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 214-05/12-01/01
URBROJ: 2176/01-02-12-6
Sisak, 27. travanj 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

61.
Na temelju članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10 i 2/11), Županica Sisačko-moslavačke županije,
30. travnja 2012. godine donijela je
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62.
Na temelju članka 44. stavak 1. točka 27. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11),
a u svezi članka 111. podstavka 10. i članka 210. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj
150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11 i 12/12),
županica Sisačko-moslavačke županije 3. svibnja
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Sisak
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Sisak donesenu na 44. sjednici, održanoj dana
27. travnja 2012. godine, kojom se poslovni prostor
Doma zdravlja Sisak, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak,
daje na korištenje Zavodu za hitnu medicinu, Trg hrvatskih branitelja bb, 44000 Sisak, u svrhu obavljanja
djelatnosti sanitetskog prijevoza.
II.
Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke nalazi se u
Domu zdravlja Sisak, Kralja Tomislava 1, 44000 Sisak,
na sljedećim adresama:
1. Hrvatska Kostajnica, J. Marića 2, površine
17,23 m 2
2. Dvor, Kralja Tomislava 42, površine 31,80 m 2.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

ODLUKU
o proglašenju elementarne nepogode
I.
Zbog šteta nastalih na dugogodišnjim poljoprivrednim nasadima i povrtlarskim kulturama radi ekstremno
niskih temperatura u više navrata tijekom mjeseca
travnja 2012. godine, proglašava se elementarna
nepogoda 07 - mraz, na području Grada Novska i
Općine Martinska Ves.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 361-07/12-01/03
URBROJ: 2176/01-02-12-2
Sisak, 30. travnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 510-10/12-01/03
Urbroj: 2176/01-02-12-3
Sisak, 3. svibnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

63.
Na temelju članka 44. stavak 1. točka 27. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11),
a u svezi članka 111. podstavka 10. i članka 210. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj
150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11 i 12/12),
županica Sisačko-moslavačke županije 3. svibnja
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Kutina
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65.

I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Kutina donesenu na 54. sjednici,
održanoj dana 26. travnja 2012. godine, kojom se 12
vozila Doma zdravlja Kutina, A. G. Matoša 42, 44320
Kutina, prenose u vlasništvo Zavoda za hitnu medicinu
Sisačko-moslavačke županije, Trg hrvatskih branitelja
bb, 44000 Sisak, u svrhu obavljanja djelatnosti hitne
medicine i sanitetskog prijevoza.

Na temelju članka 44. stavak 1. točka 27. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11),
a u svezi članka 111. podstavka 10. i članka 210. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj
150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11 i 12/12),
županica Sisačko-moslavačke županije 3. svibnja
2012. godine, donijela je

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

o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Petrinja

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 510-10/12-01/04
Urbroj: 2176/01-02-12-2
Sisak, 3. svibnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

64.
Na temelju članka 44. stavak 1. točka 27. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11),
a u svezi članka 111. podstavka 10. i članka 210. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj
150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11 i 12/12),
županica Sisačko-moslavačke županije 3. svibnja
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Sisak
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak donesenu na 44. sjednici,
održanoj dana 27. travnja 2012. godine, kojom se 8
vozila Doma zdravlja Sisak, Kralja Tomislava 1, 44000
Sisak, prenose u vlasništvo Zavoda za hitnu medicinu, Trg hrvatskih branitelja bb, 44000 Sisak, u svrhu
obavljanja djelatnosti hitne medicine i sanitetskog
prijevoza.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 510-10/12-01/05
Urbroj: 2176/01-02-12-2
Sisak, 3. svibnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

ODLUKU

I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Petrinja donesenu na 53. sjednici, održanoj dana 25. travnja 2012. godine, kojom
se poslovni prostor Doma zdravlja Petrinja, Matije
Gupca 4, 44250 Petrinja, daje na korištenje Zavodu
za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke županije, Trg
hrvatskih branitelja bb, 44000 Sisak, u svrhu obavljanja
djelatnosti sanitetskog prijevoza.
II.
Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke nalazi se u
Domu zdravlja Petrinja, Matije Gupca 4, 4425 Petrinja,
na sljedećim adresama:
1. Petrinja, Matije Gupca 4, površine 9,40 m 2 i
2. Glina, Vukovarska 41, površine 8,20 m 2.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
Klasa: 510-10/12-01/06
Urbroj: 2176/01-02-12-3
Sisak, 3. svibnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

66.
Na temelju članka 44. stavak 1. točka 27. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11),
a u svezi članka 111. podstavka 10. i članka 210. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj
150/08, 155/09, 71/10, 139/10, 22/11, 84/11 i 12/12),
županica Sisačko-moslavačke županije 3. svibnja
2012. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Petrinja
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I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Doma zdravlja Petrinja donesenu na 53. sjednici,
održanoj dana 25. travnja 2012. godine, kojom se 13
vozila Doma zdravlja Petrinja, Matije Gupca 4, 44250
Petrinja, prenose u vlasništvo Zavoda za hitnu medicinu
Sisačko-moslavačke županije, Trg hrvatskih branitelja
bb, 44000 Sisak, u svrhu obavljanja djelatnosti hitne
medicine i sanitetskog prijevoza.

Član Školskog odbora imenuje se na vrijeme od
četiri godine. Mandat člana školskog odbora teče od
dana konstituiranja.

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

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.

FRANJO GLUŠAC, iz reda predstavnika osnivača,
imenuje se za člana Školskog odbora Srednje škole
Glina.
II.

III.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

Klasa: 510-10/12-01/07
Urbroj: 2176/01-02-12-2
Sisak, 3. svibnja 2012.

KLASA: 080-09/12-01/26
URBROJ: 2176/01-02-12-1
Sisak, 4. svibnja 2012.

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

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

67.
Na temelju članka 119. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine«, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12 i
16/12), točke I. Odluke o davanju ovlaštenja županici Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 17/09) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09,
5/10 i 2/11), županica Sisačko-moslavačke županije
4. svibnja 2012. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Srednje škole Glina

68.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11),
na prijedlog rukovoditelja upravnih tijela Sisačkomoslavačke županije, županica Sisačko-moslavačke
županije 7. svibnja 2012. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Plana prijma u službu
u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije za
2012. godinu
I.

3.

NAZIV UPRAVNOG TIJELA

Upravni odjel za zdravstvo

BROJ
SISTEMATIZ.
RADNIH
MJESTA

6

STANJE
POPUNJEN.
RADNIH
MJESTA

4

POTREBAN BROJ
SLUŽBENIKA I
NAMJEŠTENIKA
NA NEODREĐENO
VRIJEME
Sveučilšni
ili stručni
prvostupnik VŠS

»RED.
BR.

U Planu prijma u službu u upravna tijela Sisačkomoslavačke županije za 2012. godinu (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 1/12), u
točki 3. u tablici redni broj 3. mijenja se i glasi:

Magistar struke ili
stručni specijalist
VSS

I.
MARIJAN JAMBREŠIĆ, iz reda predstavnika osnivača, razrješuje se dužnosti člana Školskog odbora
Srednje škole Glina.

1

-

BROJ
VJEŽBEN.

SSS
-

-

Stranica 202

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Broj 6/2012.

U istoj točki u tablici iza rednog broja 11. dodaje se redni broj 12. koji glasi:
»12.

Upravni odjel za socijalnu
skrb

7

2

1

1

-«

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

KLASA: 100-01/11-01/01
URBROJ: 2176/01-02-12-15
Sisak, 7. svibnja 2012.
Županica
Marina Lovrić Merzel, dipl. ing., v.r.

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA PROSTORNO UREĐENJE I
GRADITELJSTVO SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
1.
Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo
Sisačko-moslavačke županije na temelju članka 39.
Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine«,
broj 47/09) rješavajući po zahtjevu Miloša Ajdinovića iz
Podgorja 75, Gvozd, zastupanog po Doming-projektu
Sisak, Odra cesta 115, donosi
RJEŠENJE
obustavlja se postupak za izdavanje rješenja
o uvjetima gradnje za stambenu građevinu u
Podgorju 75, Gvozd
OBRAZLOŽENJE
Miloš Ajdinović iz Podgorja 75, Gvozd, zastupan
po Doming-projektu iz Siska, Odra cesta 115 podnio
je zahtjev za izdavanje rješenja o uvjetima gradnje za
stambenu građevinu u Gvozdu, Podgorje 75 na kat.
čest. br. 2 k.o. Podgorje.
Dana 7. ožujka 2012. godine odjel je zaprimio
obavijest Doming-projekta, Sisak, Odra cesta 115
da je u tijeku postupka, dana 10. veljače 2012. godine, stranka umrla u Srbiji te je dostavljena kopije
osmrtnice.

Temeljem članka 39. Zakona o općem upravnom
postupku odlučeno je kao u dispozitivu rješenja.
UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:			
Protiv ovog Rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja u roku od
15 dana od dana primitka rješenja.
Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom ovom
Upravnom odjelu, a može se izjaviti i na zapisnik uz
upravnu pristojbu po TBR. 3. zakona o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, broj 8/96, 77/96, 131/97
95/97, 68/98, 66/99, 145/99, 116/00, 163/03, 17/04,
141/04, 150/05, 153/05, 129/06 i 117/07, 25/08, 60/10
i 20/10), u iznosu od 50,00 kn.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje i
graditeljstvo Sisak
Klasa: UP/I-361-03/01-02/87
Urbroj: 2176/01-12/3-12-10
Sisak,18. travnja 2012.
Pročelnica
Ksenija Kajgana, dipl. ing. arh., v.r.

»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - Vesna Krnjaić, dip. iur., pročelnica Stručne službe za
poslove Skupštine, župana i opće poslove - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi.
Pretplata za 2012. godinu iznosi 100,00 kuna + PDV 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.

