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AKTI ŽUP
ANIJSKOG POGLA
VARSTV
A
ŽUPANIJSKOG
POGLAV
ARSTVA
41.
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 1. sjednici održanoj 9. srpnja 2001. godine
donijelo je
ODLUKU
o obavljanju poslova pročelnika Upravnog
odjela za društvene djelatnosti
I.
Ivanka Roksandić
Roksandić, predstojnik Kabineta župana
Sisačko-moslavačke županije, obavljat će poslove
pročelnika upravnog odjela za društvene djelatnosti
do imenovanja pročelnika na temelju javnog natječaja.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 080-03/01-01/02
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 9. srpnja 2001.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Đuro Brodarac, v.r.

42.
Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o prostornom
uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/
00) i članka 46. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
6/94, 4/97, 3/01 i 6/01), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 2. sjednici održanoj
19. srpnja 2001. godine donijelo je

ODLUKU
o povjeravanju izrade Prostornog plana
uređenja Općine Martinska Ves

I.
Županijskom zavodu za prostorno uređenje Sisačkomoslavačke županije povjerava se izrada Prostornog
plana uređenja Općine Martinska Ves.

II.
Međusobna prava i obveze između Županijskog
zavoda za prostorno uređenje i Općine Martinska
Ves u svezi izrade Prostornog plana uređenja Općine
utvrdit će se posebnim ugovorom.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 350-02/01-01/06
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 19. srpnja 2001.
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ZAKLJUČAK
o raspisivanju javnog natječaja za
imenovanje pročelnika, ravnatelja i tajnika
upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije
I.

Potpredsjednik Županijskog poglavarstva
Ivan Šantek, v.r.

Raspisuje se javni natječaj za imenovanje:
1. pročelnika Upravnog odjela za društvene
djelatnosti,
2. pročelnika Upravnog odjela za gospodarski
razvoj,

43.
Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o prostornom
uređenju (»Narodne novine« broj 30/94, 68/98 i 61/
00) i članka 46. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
6/94, 4/97, 3/01 i 6/01), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 2. sjednici održanoj
19. srpnja 2001. godine donijelo je
ODLUKU
o povjeravanju izrade Prostornog plana
uređenja Općine Topusko

3. pročelnika upravnog odjela za poljoprivredni
razvoj,
4. ravnatelja Županijskog zavoda za prostorno
uređenje,
5. tajnika Županije - Službe za poslove Skupštine
i Poglavarstva.
II.
Uvjeti koje moraju ispunjavati osobe iz točke I.
ovog Zaključka utvrđeni su pravilnicima o unutarnjem
redu upravnih tijela i Zakonom o državnim službenicima
i namještenicima.

I.
Županijskom zavodu za prostorno uređenje Sisačkomoslavačke županije povjerava se izrada Prostornog
plana uređenja Općine Topusko.
I.
Međusobna prava i obveze između Županijskog
zavoda za prostorno uređenje i Općine Topusko u
svezi izrade Prostornog plana uređenja Općine utvrdit
će se posebnim ugovorom.

III.
Natječaj će se objaviti u »Narodnim novinama«.
Rok za podnošenje prijava na natječaj je osam
dana računajući od dana objave natječaja.
O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni
u roku 15 dana od dana donošenja rješenja.
IV.
Sastavni dio ovog Zaključka je tekst natječaja.

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

V.
Zadužuje se Služba za poslove Skupštine i
Poglavarstva za provedbu ovog Zaključka.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 350-02/01-01/07
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 19. srpnja 2001.

VI.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

Potpredsjednik Županijskog poglavarstva
Ivan Šantek, v.r.

44.
Na temelju članka 96. i članka 97. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 33/01), sukladno članku 11. Zakona o
državnim službenicima i namještenicima (»Narodne
novine« broj 27/01) i članka 16. Poslovnika Županijskog
poglavarstva (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 1. sjednici održanoj 9. srpnja
2001. godine donijelo je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 080-03/01-01/01
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 9. srpnja 2001.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Đuro Brodarac, v.r.

45.
Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima i kriterijima
za dodjelu županijskih poticajnih kreditnih sredstava
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u 2000. godini (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 2/00), sukladno Programu poticanja
malog i srednjeg poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj
županiji u 2000. godini (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 1/00) i Ugovoru o poslovnoj
suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d. od 13. rujna
2000. godine i članka 46. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 6/94, 4/97, 3/01 i 6/01), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 1.
sjednici održanoj 9. srpnja 2001. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o poslovnim subjektima koji se predlažu za
kreditiranje Zagrebačkoj banci d.d.
I.
Prihvaća se Prijedlog Povjerenstva za obradu i
izbor poduzetničkih projekata u 2000. godini da se
na daljnju obradu za kreditiranje Zagrebačkoj banci
d.d. upute sljedeći poslovni subjekti:
1. Auto-transport Kutina,
2. Perić transport Kutina d.o.o., Kutina,
3. Antikor d.o.o., Kutina,
4. Šantek, Glina,
5. Dom Mira, Popovača,
6. Ico Horvatić d.o.o., Petrinja,
7. Autoprijevoz Dobrinić, Petrinja.
II.
Zagrebačka banka d.d. može temeljem Ugovora
o poslovnoj suradnji u realizaciji Programa poticanja
malog i srednjeg poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj
županiji odobriti kredit onim poslovnim subjektima
koji udovoljavaju uvjetima banke.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
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suradnji sa Zagrebačkom bankom d.d. od 13. rujna
2000. godine i članka 46. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 6/94, 4/97, 3/01 i 6/01), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 2.
sjednici održanoj 19. srpnja 2001. godine, donijelo
je
ZAKLJUČAK
o poslovnim subjektima koji se predlažu za
kreditiranje Zagrebačkoj banci d.d.
I.
Prihvaća se Prijedlog Povjerenstva za obradu i
izbor poduzetničkih projekata u 2000. godini da se
na daljnju obradu za kreditiranje Zagrebačkoj banci
d.d. upute sljedeći poslovni subjekti:
1. Voćarna »Moslavina«, Kutina,
2. »ADM ‘94« d.o.o., Sisak,
3. »Skeneder« Autoprijevoz, Sisak,
4. Gradek, Sisak,
5. PZ Tišina, Sisak,
6. IMI-Tehno d.o.o., Divuša (Dvor),
7. J. Žugaj Topusko d.o.o., Hrvatsko Selo,
(Topusko),
8. »Marina« Kutina,
9. Auto-centar MC d.o.o., Topusko,
10. T.D.F. d.o.o., Petrinja,
11. Foto Studio B, Sisak,
12. EXCO d.o.o., Sisak.
II.
Zagrebačka banka d.d. može temeljem Ugovora
o poslovnoj suradnji u realizaciji Programa poticanja
malog i srednjeg poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj
županiji odobriti kredit onim poslovnim subjektima
koji udovoljavaju uvjetima banke.
III.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 302-02/01-01/01
Urbroj: 2176-10-01-2
Sisak, 9. srpnja 2001.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Đuro Brodarac, v.r.

46.
Na temelju članka 7. Odluke o uvjetima i kriterijima
za dodjelu županijskih poticajnih kreditnih sredstava
u 2000. godini (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 2/00), sukladno Programu poticanja
malog i srednjeg poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj
županiji u 2000. godini (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 1/00) i Ugovoru o poslovnoj

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 302-02/01-01/02
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 19. srpnja 2001.
Potpredsjednik Županijskog poglavarstva
Ivan Šantek, v.r.

47.
Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima za
davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne
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zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«
broj 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99 i 112/00) i
članka 46. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
6/94, 4/97, 3/01 i 6/01), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 2. sjednici održanoj
19. srpnja 2001. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o početku
davanja u zakup jedinice zakupa Doma zdravlja
Hrvatska Kostajnica
I.
Daje se suglasnost na Odluku o početku davanja
u zakup jedinice zakupa Doma zdravlja Hrvatska
Kostajnica, koju je Upravno vijeće Doma zdravlja
Hrvatska Kostajnica donijelo na sjednici održanoj
29. svibnja 2001. godine.
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48.
Na temelju članka 13. stavka 3. Zakona o udrugama
(»Narodne novine« broj 70/97, 20/00 i 28/01) i članka
18. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 2.
sjednici održanoj 19. srpnja 2001. godine donijelo je
RJEŠENJE
o odobrenju uporabe naziva Sisačkomoslavačka županija
I.
Odobrava se Udruzi matičara, da u svom nazivu
rabi riječi Sisačko-moslavačka županija, tako da naziv
glasi Udruga matičara Sisačko-moslavačke županije.
II.
Udruga matičara može rabiti naziv Sisačkomoslavačka županija samo na način kako je utvrđeno
u točki I. ovog Rješenja.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 510-05/01-01/02
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 19. srpnja 2001.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 223-01/01-01/01
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 19. srpnja 2001.

Potpredsjednik Županijskog poglavarstva
Ivan Šantek, v.r.

Potpredsjednik Županijskog poglavarstva
Ivan Šantek, v.r.

AKTI ŽUP
ANIJSKE SKUPŠTINE
ŽUPANIJSKE
38.
Na temelju članka 35. stavak 4. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01), članka 98. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 6/94, 4/97, 3/01 i 6/01), sukladno
članku 80. i članku 81. Poslovnika Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 5/95), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 3. sjednici
održanoj 26. srpnja 2001. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjeni Statuta Sisačko-moslavačke županije
Članak 1.
U Statutu Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
6/94, 4/97, 3/01 i 6/01) u članku 16. redni broj 7.
mijenja se i glasi:
»Upravni odjel za financije«.

Članak 2.
U članku 58. stavak 5. briše se.
Članak 3.
U članku 60. točka 4. mijenja se i glasi:
»Upravni odjel za financije«.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 012-03/01-01/01
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
An
tun Velcl, v.r.
Antun
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39.
Na temelju članka 35. točka 5. i članka 53. Zakona
o lokalnoj i područnoj (reginalnoj) samoupravi (»Narodne
novine« broj 33/01) i članka 18. točka 5. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 6/94, 4/97, 3/01
i 6/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja 2001.
godine, donijela je
ODLUKU
o osnivanju i ustrojstvu Upravnog odjela za
financije Sisačko-moslavačke županije
OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Upravni odjel za financije
Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu:
Upravni odjel), uređuje djelokrug, ustrojstvo i upravljanje
Upravnim odjelom, te druga pitanja značajna za rad
Upravnog odjela.

Broj 8/2001.

te sudjelovanje u pripremi prijedloga programa
financiranja javnih potreba Županije, kao i financiranje
prihvaćenih programa.
USTROJSTVO I UPRAVLJANJE UPRAVNIM
ODJELOM
Članak 6.
Upravnim odjelom upravlja pročelnik kojeg na
temelju javnog natječaja imenuje Županijsko
poglavarstvo.
Članak 7.
Unutarnje ustrojstvo, potreban broj djelatnika i
namještenika za obavljanje poslova iz djelokruga
rada Upravnog odjela uređuje se Pravilnikom o
unutarnjem redu kojeg donosi župan.
Članak 8.
Plaće službenika i namještenika u Upravnom odjelu
uređuje posebnom odlukom Županijsko poglavarstvo.
ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 2.
Upravni odjel obavlja stručne, analitičko-planske
i druge poslove vezane uz Proračun Sisačkomoslavačke županije (u daljnjem tekstu: Županije) i
njeno financiranje.

Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u «Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije».

Članak 3.
Upravni odjel samostalan je u obavljanju poslova
iz djelokruga svoga rada, a za zakonito i pravovremeno
obavljanje poslova odgovoran je županu, Županijskom
poglavarstvu i Županijskoj skupštini Županije.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 023-05/01-01/06
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.

Članak 4.
Sredstva za rad Upravnog odjela osiguravaju se
u Proračunu Županije.
DJELOKRUG RADA UPRAVNOG ODJELA
Članak 5.
U okviru svog djelokruga Upravni odjel obavlja
osobito sljedeće poslove:
- poslove pripreme nacrta Proračuna Županije
i pratećih financijskih dokumenata, izvršavanje
proračunskih izdataka, vođenje evidencije prihoda i
izdataka, te izrade povremenih izvješća i godišnjeg
obračuna Proračuna Županije,

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

40.
Na temelju članka 35. točka 5. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01) i članka 18. točka 5. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 6/94, 4/97, 3/01 i 6/01),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 3. sjednici održanoj 26. srpnja 2001. godine,
donijela je

- poslove izrade nacrta općih i pojedinačnih akata
vezanih uz prihode, Proračun i njegovo izvršavanje,
kao i druge poslove vezane uz djelatnost financiranja
Županije,

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i ustrojstvu
Upravnog odjela za gospodarski razvoj

- poslove izrade smjernica za pripremu proračuna
gradova i općina, te praćenje i proučavanje problematike
izvršavanja njihovih proračuna,

Članak 1.
U Odluci o osnivanju i ustrojstvu Upravnog odjela
za gospodarski razvoj (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 13/94 i 9/98) u članku 4.
riječi »na prijedlog župana« brišu se.

- poslove praćenja i proučavanja problematike
javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba,

Broj 8/2001.
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Članak 2.
Članak 5. i članak 6. brišu se.
Članak 3.
U članku 7. stavak 1. briše se.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 023-05/01-01/03
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.
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42.
Na temelju članka 35. točka 5. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01) i članka 18. točka 5. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 6/94, 4/97, 3/01 i 6/01),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 3. sjednici održanoj 26. srpnja 2001. godine,
donijela je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i ustrojstvu
Upravnog odjela za poljoprivredni razvoj
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i ustrojstvu Upravnog odjela
za poljoprivredni razvoj (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 3/95 i 9/98) u članku 4.
riječi »na prijedlog župana« brišu se.
Članak 2.

41.
Na temelju članka 35. točka 5. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01) i članka 18. točka 5. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 6/94, 4/97, 3/01 i 6/01),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 3. sjednici održanoj 26. srpnja 2001. godine,
donijela je

Članak 5. i članak 6. brišu se.
Članak 3.
U članku 7. stavak 1. briše se.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju i ustrojstvu
Upravnog odjela za društvene djelatnosti
Članak 1.
U Odluci o osnivanju i ustrojstvu Upravnog odjela
za društvene djelatnosti (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 13/94 i 9/98) u članku 9.
stavku 1. riječi »na prijedlog župana« brišu se i
stavak 2. briše se.
Članak 2.
Članak 10. briše se.
Članak 3.
U članku 11. stavak 1. briše se.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 023-05/01-01/02
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 023-04/01-01/04
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

43.
Na temelju članka 35. točka 5. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01) i članka 18. točka 5. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«broj 6/94, 4/97, 3/01 i 6/01),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 3. sjednici održanoj 26. srpnja 2001. godine donijela
je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog
zavoda za prostorno uređenje Sisačkomoslavačke županije
Članak 1.
U Odluci o osnivanju Županijskog zavoda za
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije
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(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
18/94 i 3/95) članak 4. briše se.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 023-05/01-01/05
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

44.
Na temelju članka 35. točka 5. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01) i članka 18. točka 5. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 6/94, 4/97, 3/01 i 6/01),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 3. sjednici održanoj 26. srpnja 2001. godine,
donijela je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju, organizaciji i
djelukrugu Službe za poslove Skupštine i
Poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
Članak 1.
U Odluci o osnivanju, organizaciji i djelokrugu
Službe za poslove Skupštine i Poglavarstva Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 2/93 i 9/98) u članku 7.
stavku 2. riječ »ureda« mijenja se i glasi »upravnih
odjela«.
Članak 2.
U članku 8. iza riječi »županu« stavlja se zarez i
dodaju riječi »Županijskom poglavarstvu«.

Broj 8/2001.

45.
Na temelju članka 90. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01) i članka 18. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
6/94, 4/97, 3/01 i 6/01) Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja
2001. godine donijela je
ODLUKU
o plaćama župana, zamjenika župana i
službenika koje imenuje Županijsko
poglavarstvo
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju mjerila za određivanje
plaće župana i zamjenika župana Sisačko-moslavačke
županije (u daljnjem tekstu: Županije) i službenika
koje imenuje Županijsko poglavarstvo.
Članak 2.
Plaće župana, zamjenika župana i službenika
koje imenuje Županijsko poglavarstvo utvrđuju se
množenjem osnovice za obračun plaće s pripadajućim
koeficijentom.
Osnovica za obračun plaće iznosi 3.055,00 kuna
neto.
Koeficijenti za obračun plaće jesu:
1. župan
4,0
2. zamjenik župana
3,5
3. pročelnik Upravnog odjela
3,0
4. ravnatelj Županijskog zavoda za
prostorno uređenje
3,0
5. tajnik Županije - Službe za poslove
Skupštine i Poglavarstva
3,0
Iznos plaće utvrđen sukladno stavku 2. i 3. ovog
članka uvećava se za 0,5% za svaku navršenu godinu
radnog staža, a najviše do 20%.
Članak 3.
Sredstva za plaće osiguravaju se u Proračunu
Sisačko-moslavačke županije.

Članak 3.
Članak 9. mijenja se i glasi:
»Tajnika na temelju javnog natječaja imenuje
Županijsko poglavarstvo.«

Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan
snage članak 1. i članak 2. Odluke o utvrđivanju
plaća i naknada dužnosnika i djelatnika Županije
Sisačko-moslavačke (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 18/94).

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 023-01/01-01/03
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 120-02/01-01/03
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

Broj 8/2001.
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46.
Na temelju članka 49. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 6/94, 4/97, 3/01 i 6/01), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 3. sjednici
održanoj 26. srpnja 2001. godine donijela je
ODLUKU

moslavačke županije« broj 6/01) u točki I. redni broj
3. »Stjepko Rupčić« mijenja se i glasi »3. Branko
Bukovec«.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

o izmjeni Odluke o utvrđivanju naknade za rad u
Županijskom poglavarstvu
Članak 1.
U Odluci o utvrđivanju naknade za rad u
Županijskom poglavarstvu (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 9/97), članak 2. mijenja
se i glasi:

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-05/01-01/19
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

»Koeficijenti za utvrđivanje nakande određuju se
u sljedećim vrijednostima:
1. župan

2,5

2. zamjenici župana

2,0

3. članovi Poglavarstva

1,5

4. predsjednik Županijske skupštine

1,5«

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 402-10/01-01/01
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
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48.
Na temelju članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01) i članka 18. točka 4. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 6/94, 4/97, 3/01 i 6/01),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 3. sjednici održanoj 26. srpnja 2001. godine,
donijela je
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i
članova Odbora za Statut i Poslovnik
I.

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

U Odluci o izboru predsjednika i članova Odbora
za Statut i Poslovnik (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 6/01) u točki I. redni broj
5. »Zlatko Mavrlja« mijenja se i glasi »5. Mile Perković«.
II.

47.
Na temelju članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj
i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01) i članka 18. točka 4. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 6/94, 4/97 i 3/01), sukladno
članku 11. Poslovnika Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 5/95), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 3. sjednici održanoj
26. srpnja 2001. godine, donijela je

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-05/01-01/22
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.

ODLUKU

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

o izmjeni Odluke o izboru predsjednika i
članova Odbora za izbor i imenovanja
I.
U Odluci o izboru predsjednika i članova Odbora
za izbor i imenovanja (»Službeni glasnik Sisačko-

49.
Na temelju članka 26. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva (»Narodne novine« broj 107/95, 19/
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96 i 88/98), članka 11. Odluke o privatizaciji
»Vodoprivrede Sisak« d.d. Sisak (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 13/98) i članka
18. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 6/94, 4/
97, 3/01 i 6/01), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja
2001. godine, donijela je
ODLUKU
o financiranju programa u vodnogospodarskoj
djelatnosti na području djelovanja Društva
»Vodoprivreda Sisak« d.d. Sisak
I.
Sredstva u iznosu od 259.168,00 kuna koja se
planiraju prikupiti u 2001. godini od prodanih dionica
poduzeća »Vodoprivreda Sisak« d.d. Sisak koristit
će se za financiranje programa u vodnogospodarskoj
djelatnosti na području djelovanja Društva, a prema
prijedlogu Hrvatskih voda - VGI »Banovina« Sisak
od 8. ožujka 2001. godine, Klasa: 325-02/01-03/
0024, Urbroj: 374-3110-1-01-2.
Program radova na vodnogospodarskim objektima
sastavni je dio ove Odluke.

Broj 8/2001.

ODLUKU
o financiranju programa u vodnogospodarskoj
djelatnosti na području djelovanja Društva
“Lonja-Strug” d.d. Kutina
I.
Sredstva u iznosu od 603.250,72 kune koja se
planiraju prikupiti u 2001. godini od prodanih dionica
poduzeća »Lonja-Strug« d.d. Kutina koristit će se
za financiranje programa u vodnogospodarskoj
djelatnosti na području djelovanja Društva, a prema
prijedlogu Hrvatskih voda - VGI »Lonja-Trebež« Kutina
od 8. ožujka 2001. godine, Klasa: 325-02/01-01/
0003, Urbroj: 374-3109-01-01-1.
Program radova na vodnogospodarskim objektima
sastavni je dio ove Odluke.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačit će se
Hrvatskim vodama na način i rokovima koji će se
utvrditi posebnim sporazumom između Sisačkomoslavačke županije i Hrvatskih voda.
Ovlašćuje se župan Sisačko-moslavačke županije
za potpisivanje sporazuma iz stavka 1. ove točke.
III.

I.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačit će se
Hrvatskim vodama na način i rokovima koji će se
utvrditi posebnim sporazumom između Sisačkomoslavačke županije i Hrvatskih voda.
Ovlašćuje se župan Sisačko-moslavačke županije
za potpisivanje sporazuma iz stavka 1. ove točke.
I.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 402-02/01-01/12
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 402-02/01-01/13
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

50.
Na temelju članka 26. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva (»Narodne novine« broj 107/95, 19/
96 i 88/98), članka 11. Odluke o privatizaciji »LonjaStrug« d.d. Kutina (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 13/98) i članka 18. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 6/94, 4/97, 3/01
i 6/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja 2001.
godine, donijela je

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

51.
Na temelju članka 26. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva (»Narodne novine« broj 107/95, 19/
96 i 88/98), članka 11. Odluke o privatizaciji »LonjaStrug« d.d. Kutina (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 5/99) i članka 18. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 6/94, 4/97, 3/01
i 6/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja 2001.
godine, donijela je
ODLUKU
o financiranju programa u vodnogospodarskoj
djelatnosti na području djelovanja Društva
»Vodoprivreda Novska« d.d. Novska
I.
Sredstva u iznosu od 316.339,52 kune koja se
planiraju prikupiti u 2001. godini od prodanih dionica

Broj 8/2001.
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poduzeća »Vodoprivreda Novska« d.d. Novska koristit
će se za financiranje programa u vodnogospodarskoj
djelatnosti na području djelovanja Društva, a prema
prijedlogu Hrvatskih voda - VGI »Subocka-Strug«
Novska od 8. ožujka 2001. godine, Klasa: 325-02/
01-01/0009, Urbroj: 374-3105-01-01-1.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 325-03/01-01/06
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.

Program radova na vodnogospodarskim objektima
sastavni je dio ove Odluke.

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačit će se
Hrvatskim vodama na način i rokovima koji će se
utvrditi posebnim sporazumom između Sisačkomoslavačke županije i Hrvatskih voda.
Ovlašćuje se župan Sisačko-moslavačke županije
za potpisivanje sporazuma iz stavka 1. ove točke.

53.
Na temelju članka 12. Zakona o vodama (»Narodne
novine« broj 107/95) i članka 18. točka 9. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 6/94, 4/97, 3/01
i 6/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja 2001.
godine, donijela je

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

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Plan upravljanja
lokalnim vodama za 2001. godinu na području
Sisačko-moslavačke županije
I.

Klasa: 402-02/01-01/11
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.

Daje se suglasnost na Plan upravljanja lokalnim
vodama za 2001. godinu za slivno područje »LonjaTrebež« Kutina.

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

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

52.
Na temelju članka 12. Zakona o vodama (»Narodne
novine« broj 107/95) i članka 18. točka 9. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 6/94, 4/97, 3/01
i 6/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja 2001.
godine, donijela je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 325-03/01-01/05
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Plan upravljanja
lokalnim vodama za 2001. godinu na području
Sisačko-moslavačke županije
I.
Daje se suglasnost na Plan upravljanja lokalnim
vodama za 2001. godinu za slivno područje »Banovina«
Sisak.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

54.
Na temelju članka 12. Zakona o vodama (»Narodne
novine« broj 107/95) i članka 18. točka 9. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 6/94, 4/97, 3/01
i 6/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja 2001.
godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Plan upravljanja
lokalnim vodama za 2001. godinu na području
Sisačko-moslavačke županije
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I.

Daje se suglasnost na Plan upravljanja lokalnim
vodama za 2001. godinu za slivno područje »SubockaStrug«.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Broj 8/2001.

(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
13/97) i članka 76. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
6/94, 4/97, 3/01 i 6/01), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja
2001. godine, donijela je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Financijski plan
prihoda i rashoda i Program održavanja i zaštite
županijskih i lokalnih cesta za 2001. godinu
I.

Klasa: 325-03/01-01/07
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

Daje se suglasnost na Financijski plan prihoda i
rashoda i Program održavanja i zaštite županijskih i
lokalnih cesta za 2001. godinu Županijske uprave
za ceste Sisačko-moslavačke županije.
II.

55.
Na temelju članka 21. Odluke o osnivanju Županijske
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije«
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
13/97) i članka 76. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
6/94, 4/97, 3/01 i 6/01) Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja
2001. godine donijela je

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u «Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije».
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 402-02/01-01/14
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o radu Županijske
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije
za 2000. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o radu Županijske uprave
za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2000. godinu.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 340-09/01-01/07
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

56.
Na temelju članka 21. Odluke o osnivanju Županijske
uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

57.
Na temelju članka 18. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 6/94, 4/97, 3/01 i 6/01) i članka 54.
Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 5/95) Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja
2001. godine donijela je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o obavljenoj reviziji
Proračuna za 2000. godinu
I.
Prihvaća se Izvješće o obavljenoj reviziji Proračuna
za 2000. godinu.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.

Broj 8/2001.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 470-03/01-01/02
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
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I.
Za članove upravnih vijeća centara za socijalnu
skrb na području Sisačko-moslavačke županije predlažu
se:
1. Spomenka Jurić
Jurić, iz Siska, Franje Lovrića 4,
dipl. arheolog,

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

-

za člana Upravnog vijeća Centra za socijalnu
skrb Sisak,

2. Darinka Netopil
Netopil, iz Kutine, Pakračka 1, profesor
književnosti,
-

58.
Na temelju članka 89. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 6/94, 4/97, 3/01 i 6/01) i članka 54.
Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 5/95) Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja
2001. godine donijela je

3. Sonja Marohnić-Horvat
Marohnić-Horvat, iz Novske, Trg Đure
Szabe 2, dipl.pravnik,
-

ZAKLJUČAK

I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Sisačkomoslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj
2001. godine.

-

-

za člana Upravnog vijeća Centra za socijalnu
skrb Glina.
II.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 550-01/01-01/01
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

59.

za člana Upravnog vijeća Centra za socijalnu
skrb Hrvatska Kostajnica,

6. Matija Herman
Herman, iz Gline, Trg dr. Franje Tuđmana
4, profesor hrvatskog i latinskog,

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 400-08/01-01/03
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.

za člana Upravnog vijeća Centra za socijalnu
skrb Petrinja,

5. Damir Živković
Živković, iz Hrvatske Kostajnice,
Vladimira Nazora 21, SSS,

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

za člana Upravnog vijeća Centra za socijalnu
skrb Novska,

4. Dubravka Sačer
Sačer, iz Petrinje, Dražena Petrovića
13, socijalni radnik, VŠS,
-

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
siječanj - lipanj 2001. godine

za člana Upravnog vijeća Centra za socijalnu
skrb Kutina,

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

60.

Na temelju članka 84.a Zakona o socijalnoj skrbi
(»Narodne novine« broj 73/97, 27/01 i 59/01) i članka
18. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 6/94, 4/
97, 3/01 i 6/01), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 3. sjednici održanoj 26. srpnja
2001. godine, donijela je

Na temelju članka 47. Zakona o šumama (»Narodne
novine« broj 52/90, 5/91, 9/91, 61/91 i 76/93) i članka
18. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 6/94, 4/
97, 3/01 i 6/01), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 3. sjednici održanoj 26.
srpnja 2001. godine, donijela je

ZAKLJUČAK

RJEŠENJE

o prijedlogu članova upravnih vijeća centara za
socijalnu skrb na području Sisačko-moslavačke
županije

o dozvoljavanju JP Hrvatske šume, Zagreb,
Uprava šuma Sisak, Šumarija Sisak, čista sječa
šume
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I.
DOZVOLJAVA SE JP Hrvatske šume, Zagreb,
Uprava šuma Sisak, Šumarija Sisak, čista sječa šume
u odjelu 75 a, gospodarske jedinice »Brezovica«,
na površini od 50 m 2 , ukupne drvne mase 27,181
m 3, za potrebe tvrtke HT – Hrvatski telekom d.d.
Zagreb, TKC Sisak, I. Kukuljevića 24, za građenje
GSM antenskog stupa.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

Broj 8/2001.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 321-04/01-01/01
Urbroj: 2176-10-01-1
Sisak, 26. srpnja 2001.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun
Antu
n Velcl, v.r.

Broj 8/2001.
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ODLUKA UST
AVNOG SUDA
USTA
Prenosimo iz »Narodnih novina«
Ustavni sud Republike Hrvatske, u sastavu Petar
Klarić, dopredsjednik Suda te suci Marijan Hranjski,
Mario Kos, Jurica Malčić, Ivan Matija, Ivan Mrkonjić,
Jasna Omejec, Željko Potočnjak, Agata Račan, Emilija
Rajić, Vice Vukojević i Milan Vuković, odlučujući o
prijedlogu za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom
drugog propisa, na sjednici održanoj 20. lipnja 2001.
godine donio je

Članak 5.
Zbog gospodarske situacije i imovnog stanja
građanima - najpovoljnijeg sudionika u natječaju,
koji vlastitom izgradnjom rješava svoje stambeno
pitanje, Gradsko poglavarstvo može na prijedlog
povjerensta dozvoliti obročnu otplatu na rok najduže
do tri godine.
Članak 6.

ODLUKU
I. Prihvaća se prijedlog za ocjenu suglasnosti
sa zakonom i ukida se:
- Odluka o priznanju učešća u troškovima
izgradnje svog mjesta u cijeni građevinskog zemljišta
(»Službeni glasnik Grada Ploča« broj 1/99).
II. Ova Odluka objavit će se u »Narodnim
novinama« i »Službenom glasniku Grada Ploča«.
Obrazloženje
1. Tješimir Šunjić iz Ploča podnio je ovom Sudu
prijedlog za ocjenu suglasnosti s Ustavom i zakonom
Odluke o priznanju učešća u troškovima izgradnje
svog mjesta u cijeni građevinskog zemljišta (»Službeni
glasnik Grada Ploča« broj 1/99 u nastavku: Odluka),
koju je Gradsko vijeće Grada Ploča donijelo na 13.
sjednici održanoj 7. svibnja 1999. godine.
2. Odredbe osporene Odluke glase:
»Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se pravo učešća u
troškovima izgradnje svog mjesta u cijeni građevinskog
zemljišta.
Članak 2.
Gradsko poglavarstvo, na zahtjev najpovoljnijeg
sudionika u natječaju za kupnju građevinskog zemljišta,
može priznati u cijenu građevinskog zemljišta njegovo
učešće u izgradnji svog mjesta, do 60% postignute
cijene.
Članak 3.
Odluka o priznanju učešća izgradnje svog mjesta
u cijeni građevinskog zemljišta, donosi Gradsko
poglavarstvo na prijedlog povjerenstva.
Članak 4.
Povjerenstvo iz članka 3. ove Odluke, koje imenuje
Gradsko poglavarstvo, sastoji se od dva stalna i
jednog promjenjivog člana koji se imenuje na prijedlog
Mjesnog odbora, a gdje nije konstituiran Mjesni odbor
imenuje se iz reda vijećnika s područja naselja u
kojem se vrši prodaja građevinskog zemljišta.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave
u »Službenom glasniku Grada Ploča«.
3. Podnositelj smatra da je osporena Odluka
protivna odredbi članka 14. stavka 2. Ustava Republike
Hrvatske, kojom je propisana jednakost svih pred
zakonom, kao i pojedinim odredbama članka 391.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(»Narodne novine« broj 91/96, 137/99 i 73/00), te
odredbi članka 67. stavka 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01).
Ističe, da se primjenom osporene Odluke vrijeđa
zakon na štetu Grada Ploča te da se osporena Odluka
ne primjenjuje jednako na sve građane Grada Ploča,
već samo u pojedinačnim slučajevima kada to odluči
Gradsko poglavarstvo.
Predlaže da ovaj Sud usvoji njegov prijedlog i
poništi osporenu Odluku.
4. Sukladno odredbi članka 40. Ustavnog zakona
o Ustavnom sudu Republike Hrvatske (»Narodne
novine« broj 99/99, nastavno: Ustavni zakon), prijedlog
je dostavljen na odgovor donositelju osporene Odluke,
Gradskom vijeću Grada Ploče. U svojem očitovanju
od 13. travnja 2001. godine, klasa: 012-02/01-01/
01, urbroj: 2165-01-01-2 Gradsko vijeće Grada Ploče
izrazilo je protivljenje podnijetom prijedlogu.
Ističe, kako je osporenom Odlukom omogućeno
svim zainteresiranim građanima da se pod jednakim
uvjetima jave na natječaj i podnesu svoju ponudu za
kupnju građevinskog zemljišta i ukoliko njihova ponuda
bude najpovoljnija, kupe to zemljište.
Navodi dalje, da se je kod donošenja osporene
Odluke Grad Ploče vodio činjenicom da su mještani
naselja svojim radom i izdvajanjem kroz samodoprinos
ulagali u infrastrukturu i time oplemenili te konstantno
povećali vrijednost građevinskog zemljišta svog mjesta.
Predlaže da Sud ne prihvati prijedlog predlagatelja.
Prijedlog je osnovan.
5. Neposredno mjerodavne za ocjenu ustavnosti
i zakonitosti osporene Odluke jesu odredbe članka
5. stavka 1. Ustava Republike Hrvatske kao i odredbe
članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima.
Člankom 5. stavkom 1. Ustava Republike Hrvatske
propisano je da zakoni u Republici Hrvatskoj moraju
biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi s Ustavom
i zakonom.
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Nadalje, odredbom članka 391. stavka 1. Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, propisano je
da nekretninu u vlasništvu jedinica lokalne samouprave
i jedinica lokalne uprave i samouprave, sada područne
(regionalne) samouprave, poglavarstva tih jedinica
mogu otuđiti ili njom na drugi način raspolagati samo
na osnovi javnog natječaja i uz naknadu utvrđenu
po tržnoj cijeni, ako zakonom nije drukčije određeno,
dok je odredbom stavka 2. istog članka određeno da
su pravni poslovi, sklopljeni protivno odredbama tog
zakona, ništavi.
6. Polazeći od naprijed navedenih ustavnih i
zakonskih odredaba, odgovor na pitanje o usuglašenosti
sa zakonom osporene Odluke valjalo je potražiti u
odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim
pravima kao općem propisu kada su u pitanju stvari
i prava na njima.
Iz smisla odredbe članka 391. stavka 1. Zakona
o vlasništvu i drugim stvarnim pravima koji nosi
podnaslov: Raspolaganje nekretninama u vlasništvu
jedinica lokalne samouprave proizlazi da s nekretninama
u vlasništvu jedinica lokalne samouprave poglavarstva
tih jedinica mogu raspolagati samo na osnovu javnog
natječaja i uz naknadu utvrđenu po tržnoj cijeni, ako
zakonom nije drukčije određeno.
Prema toj zakonskoj odredbi nekretnina se, u
konkretnom - građevinsko zemljište, može, temeljem
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javnog natječaja, prodati isključivo uz naknadu utvrđenu
po tržnoj cijeni.
Stoga je priznanje učešća u troškovima izgradnje
svog mjesta pojedinog sudionika javnog nadmetanja
protivno navedenoj zakonskoj odredbi.
Drugim riječima, osporenom Odlukom kao
podzakonskim aktom, ne mogu se mijenjati odredbe
mjerodavnog zakona i propisivati ovlasti Gradskom
poglavarstvu različite od ovlasti koje su propisane
zakonom.
7. Slijedom navedenog Ustavni sud je prijedlog
predlagatelja usvojio i ukinuo osporenu Odluku, jer
je utvrdio da je njome povrijeđeno i ustavno načelo
iz članka 5. stavka 1. Ustava, kojim je određeno da
zakoni u Republici Hrvatskoj moraju biti u suglasnosti
s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom.
8. Odluka pod točkom I. izreke temelji se na
odredbi članka 54. Ustavnog zakona, dok je odluka
pod točkom II. donijeta temeljem odredbe članka
28. Ustavnog zakona.
Broj: U-II-454/2001
Zagreb, 20. lipnja 2001.
USTAVNI SUD REPUBLIKE HRVATSKE
Dopredsjednik Suda
dr. sc. Petar Klarić, v.r.
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