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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
84.

85.

Na temelju točke 3.1. Programa razvoja poduzetničkih
zona 2004.-2007. godine Vlade Republike Hrvatske,
Klasa: 311-01/04-02/01, Urbroj: 5030114-04-5 od 23.
travnja 2004. godine, Programa osnivanja i razvoja
poduzetničkih zona u Sisačko-moslavačkoj županiji
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
09/04) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01, 04/03 i 04/06), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
10. svibnja 2006. godine, donijelo je

Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 04/06), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
10. svibnja 2006. godine, donijelo je
PRAVILNIK
o stipendiranju poslijediplomskog studija
studentima s područja Sisačko-moslavačke
županije
I. OPĆE ODREDBE

ODLUKU
o donošenju Plana razvoja poduzetničkih zona
na području Sisačko-moslavačke županije do
kraja 2010. godine
I.
Donosi se Plan razvoja poduzetničkih zona na
području Sisačko-moslavačke županije do kraja 2010.
godine.
Plan razvoja poduzetničkih zona iz stavka 1. ove
točke čini sastavni dio ove Odluke.

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti i postupak
dodjele poslijediplomske stipendije (u daljnjem tekstu: Stipendija), uvjeti i postupak mirovanja i raskida
ugovora u poslijediplomskom stipendiranju.
Članak 2.
Pravo na stipendiju mogu ostvariti svi državljani
Republike Hrvatske sa stalnim prebivalištem na području Sisačko-moslavačke županije.

II.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Plan razvoja poduzetničkih zona na području Sisačkomoslavačke županije do 2007. godine (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 1/05).
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Članak 3.
Sredstva za stipendije osiguravaju se u Proračunu
Sisačko-moslavačke županije.
Članak 4.
Stipendija se dodjeljuje isključivo za one poslijediplomske studije koje utvrdi Županijsko poglavarstvo.
Članak 5.
Broj stipendista određuje Županijsko poglavarstvo
(u daljnjem tekstu: Poglavarstvo), na prijedlog Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu i šport (u daljnjem
tekstu: Upravni odjel).

KLASA: 311-01/06-01/10
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

II. UVJETI ZA DODJELU STIPENDIJE
Članak 6.
su:

Uvjeti na temelju kojih se dodjeljuju stipendije

a) USPJEH
1. Prosjek ocjena na studiju
3,51 – 4,00

50 bodova

4,01 – 4,50

60 bodova

4,51 – 5,00

70 bodova
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b) ZNANSTVENA ISTRAŽIVANJA
1. Sudjelovanje u znanstvenim istraživanjima i
objavljenim radovima iz predmeta vezanih za studij:
- sudjelovanje u znanstvenom istraživanju i
objavljenom radu

5 bodova po istraživanju ili radu

c) MATERIJALNI STATUS
0,00

–

350,00 kuna

40 bodova

351,00
701,00

–

700,00 kuna

35 bodova

–

1.000,00 kuna

30 bodova

1.001,00

–

1.350,00 kuna

25 bodova

1.351,00

–

1.700,00 kuna

10 bodova

1.701,00

–

2.000,00 kuna

5 bodova

d) POSEBNE OBITELJSKE PRILIKE
-

student invalid Domovinskog rata

20 bodova

-

student sudionik Domovinskog rata

10 bodova

-

student bez oba roditelja

15 bodova

-

student čija su oba roditelja poginula u
Domovinskom ratu

20 bodova

-

student bez jednog roditelja

10 bodova

-

svako dijete

15 bodova

-

student u braku

10 bodova

-

nezaposleni student

5 bodova

III. POSTUPAK DODJELE STIPENDIJE
Članak 7.

Članak 10.
Zahtjevu za dodjelu stipendije podnositelj je dužan
priložiti sljedeće dokumente:
1.

zamolbu,

2.

preslik osobne iskaznice,

3.

uvjerenje o upisu na poslijediplomski studij,

4.

prijepis ocjena s fakulteta,

5.

O dodjeli stipendija odlučuje Povjerenstvo za dodjelu
studentskih stipendija s područja Sisačko-moslavačke
županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

izjavu o broju članova zajedničkog domaćinstva,

6.

Povjerenstvo donosi odluke u skladu s ovim Pravilnikom.

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

7.

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

8.

uvjerenje sa Zavoda za zapošljavanje za nezaposlene članove domaćinstva,

Natječaj za dodjelu stipendija objavljuje se u dnevnom tisku.

9.

dokaz o sudjelovanju u znanstvenim istraživanjima,

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

10. dokaz o posebnim obiteljskim prilikama,

Odluku o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija donosi Poglavarstvo na prijedlog Upravnog
odjela.
Članak 8.

Članak 9.

Natječaj sadrži:
-

godinu za koju se raspisuje,

-

broj stipendija i vrsta stipendija koje se dodjeljuju,

-

opće uvjete za dodjelu stipendija,

-

dokaze koje treba priložiti uz pisani zahtjev,

-

rok trajanja natječaja.

11. dokaz na temelju kojeg se ostvaruju dodatni
bodovi u skladu s Pravilnikom,
12. ostalu dokumentaciju sukladno Pravilniku.
Članak 11.
Upravni odjel prikuplja prijave na natječaj, provodi njihovu stručnu obradu i utvrđuje prijedlog liste
reda prvenstva za izbor korisnika poslijediplomske
stipendije.
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Temeljem bodovne liste, Povjerenstvo donosi odluku
o korisnicima stipendije.
S donijetom odlukom upoznaju se svi podnositelji
zahtjeva, na koju isti mogu uložiti prigovor u roku od
osam dana po primljenoj obavijesti.
Prigovor rješava Poglavarstvo. Odluka o prigovoru
je konačna.
Nakon konačnosti odluke o dodjeli stipendije pristupa se sklapanju ugovora o stipendiranju.
Članak 12.
Ugovor o stipendiranju sadrži:
-

ugovorne strane i adresu prebivališta,

-

naziv i mjesto fakulteta,

-

visinu poslijediplomske stipendija,

-

vrijeme korištenja stipendije,

-

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

-

način rješavanja međusobnih prava i obveza,

-

mjesto i datum sklapanja ugovora, potpise
ugovornih strana i druge odredbe.
Članak 13.

Ugovor o stipendiranju sklapa župan Sisačko-moslavačke županije s korisnikom stipendije.
Članak 14.
Stipendije su nepovratne ukoliko ugovorne strane
ispune ugovorne obveze.
Članak 15.
Korisniku stipendije plaćat će se trošak upisa na
poslijediplomski studij maksimalno dva puta godišnje.
Stipendija će se uplaćivati na žiro-račun fakulteta
temeljem ispostavljenog računa i to po upisu u viši
semestar, a najkasnije do upisa zadnjeg semestra
poslijediplomskog studija, a maksimalno do 5.000,00
kuna po upisu u svaki semestar.
Korisnik poslijediplomske stipendije dužan je redovno dostavljati uvjerenje o upisu u naredni semestar
odmah po upisu. Student mora upisivati dva semestra
godišnje ukoliko će se stipendija isplaćivati redovno.
Ukoliko ne upiše dva semestra godišnje ima pravo na
mirovanje stipendije.
Korisnik stipendije dužan je izvijestiti Povjerenstvo
ukoliko je došlo do značajnih promjena u uvjetima za
dodjelu stipendija.
Korisnik stipendije dužan je u roku 30 dana od
dana završetka poslijediplomskog studija dostaviti
uvjerenje o završetku.
Članak 16.
Korisnik stipendije može na vlastiti zahtjev ostvariti
pravo na mirovanje u isplati poslijediplomske stipendije
ukoliko ne upiše viši semestar studija iz opravdanih
razloga (bolest, vojna služba, gubitak roditelja, supružnika, kao i drugi opravdani razlozi).
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Za vrijeme mirovanja poslijediplomskog studija
stipendija se ne isplaćuje. Ponovno pravo na isplatu
stipendije stječe se upisom u viši semestar studija što
se dokazuje uvjerenjem o upisu. Stipendija maksimalno
može mirovati godinu dana.
O postojanju okolnosti iz prethodnog stavka odlučuje Povjerenstvo, na zahtjev korisnika stipendije uz
predočenje dokaza o opravdanosti zahtjeva.
Članak 17.
Ukoliko korisnik stipendije prekrši ugovorom preuzete obveze na prijedlog Povjerenstva donijet će se
odluka o raskidu ugovora, a isplaćeni iznos stipendije
student mora vratiti na način kako to odredi davatelj
stipendije.
U iznimnim slučajevima Povjerenstvo za dodjelu
stipendije može osloboditi stipendista povrata stipendije.
Ugovor o stipendiranju raskinut će se u sljedećim
slučajevima:
- ako korisnik stipendije tijekom obrazovanja ne
upiše viši semestar, osim u slučaju mirovanja
stipendije sukladno ovom Pravilniku,
- ako je došlo do značajnih promjena u uvjetima
za dodjelu stipendije,
- ako utvrdi da je korisnik stipendije dao netočne
podatke ili dokumente u postupku sklapanja
ugovora,
- ako korisnik stipendije bude pravomoćno osuđen
za kazneno djelo s izdržavanjem kazne zatvora
dužem od 6 mjeseci,
- ako korisnik stipendije ne dostavi dokaz o završetku poslijediplomskog studija.
Članak 18.
Nakon završenog obrazovanja korisnici stipendije
obvezni su se zaposliti na području Sisačko-moslavačke županije pod uvjetom da im je omogućeno
zaposlenje u struci i raditi najmanje onoliko vremena
koliko su primali stipendiju. Ukoliko davatelj stipendije
ponudi primatelju stipendije posao, ovaj ga je dužan
prihvatiti i raditi najmanje onoliko dugo koliko je primao stipendiju.
Ukoliko korisnik stipendije ne postupi po odredbi
iz prethodnog stavka dužan je vratiti stipendiju u
cijelosti uz, zakonom propisanu kamatu odjednom ili
u ratama, sukladno dogovoru, time da rok vraćanja
iznosa stipendije ne može biti duži od 50% vremena
primanja stipendije.
Korisnik se oslobađa obveze vraćanja stipendije
ukoliko se po završetku ne uspije zaposliti u struci na
području Sisačko-moslavačke županije u roku od 6
mjeseci od završetka poslijediplomskog studija.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 19
Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti
Pravilnik o stipendiranju poslijediplomskog studija
studentima s područja Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 5/04 i 1/05).
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IV.

Članak 20.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 604-02/06-01/10
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 10. svibnja 2006.

KLASA: 604-02/06-01/09
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 10. svibnja 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
87.

86.
Na temelju članka 4. i članka 7. Pravilnika o stipendiranju poslijediplomskog studija studentima s
područja Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 5/04 i
1/05), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 10. svibnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija poslijediplomskog studija studentima
s područja Sisačko-moslavačke županije
I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu stipendija poslijediplomskog studija studentima
s područja Sisačko-moslavačke županije.
II.
Sisačko-moslavačka županija u 2006. godini dodijelit će ukupno 10 poslijediplomskih stipendija i to
za sljedeće vrste studija:
-
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strojarstvo, graditeljstvo,
arhitektura, elektrotehnika,
promet, informatika,
biokemijsko inženjerstvo

5 stipendija

-

zdravstvo

1 stipendija

-

veterina, agronomija

2 stipendije

-

pravo, ekonomija

2 stipendije

Visina stipendije poslijediplomskog studija iznosi
5.000,00 kuna po semestru.
III.
Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu stipendija za
provedbu postupka javnog natječaja.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za prosvjetu, kulturu
i šport Sisačko-moslavačke županije.

Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije«
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
16/94) i članka 10. stavak 3. Odluke o uvjetima i kriterijima za odabir najkvalitetnijeg projekta eko-udruge,
školske i predškolske eko-udruge/sekcije koji će se
sufinancirati iz sredstava Sisačko-moslavačke županije
za 2006. godinu (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 6/06), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
10. svibnja 2006. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju liste za sufinanciranje projekata
školskih i predškolskih eko-udruga/sekcija i
eko-udruga
I.
Prihvaća se lista za sufinanciranje projekata a)
školskih i predškolskih eko-udruga/sekcija i b) ekoudruga, koju je utvrdilo Povjerenstvo za provedbu
postupka javnog natječaja za sufinanciranje projekta
zaštite okoliša i prirode.
Sastavni dio ovog Zaključka je lista za sufinanciranje projekata iz stavka 1. ove točke, koju je utvrdilo
Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja
za sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 402-07/06-01/07
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
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88.

Broj 8/2006.
II.

Na temelju članka 54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(»Narodne novine«, broj 121/03 i 48/05), članka 54.
Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93)
i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
10. svibnja 2006. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 530-08/06-01/04
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji
i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja
Sisačko-moslavačke županije
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji
radnih mjesta Doma zdravlja Sisačko-moslavačke
županije, koje je Upravno vijeće Doma zdravlja Sisačkomoslavačke županije donijelo na 10. sjednici održanoj
15. ožujka 2006. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-03/06-01/08
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

90.
Na temelju članka 5. stavak 3. i članka 6. Zakona o
socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01,
59/01, 82/01, 103/03 i 44/06), članka 3, članka 5. i
članka 11. stavak 4. Uredbe o načinu izračuna pomoći
izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave za 2006. godinu
(»Narodne novine«, broj 144/05), točke II. Odluke o
minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe u
2006. godini (»Narodne novine«, broj 144/05) i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 10. svibnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
domova za starije i nemoćne osobe za 2006.
godinu u Sisačko-moslavačkoj županiji
I. OPĆE ODREDBE
I.

89.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 10. svibnja 2006.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Programa rada Županijskog
povjerenstva za suzbijanje zlouporabe droga za
2006. godinu
I.
Prihvaća se Program rada Županijskog povjerenstva
za suzbijanje zlouporabe droga za 2006. godinu.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i način
financiranja djelatnosti domova za starije i nemoćne
osobe u 2006. godini, nad kojima su prenijeta osnivačka
prava s Republike Hrvatske na Sisačko-moslavačku
županiju.
II.
U Proračunu Sisačko-moslavačke županije u 2006.
godini osiguravaju se sredstva za obavljanje djelatnosti
domova u visini razlike između ukupnih rashoda i vlastitih prihoda domova za starije i nemoćne osobe.
A. Ukupni rashodi domova za starije i nemoćne
osobe su:
1. Rashodi za zaposlene su:
-

plaće, ostali rashodi za zaposlene i doprinos
na plaće
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2. Materijalni rashodi su:
-

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

-

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

-

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

-

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

-

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

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine:
-

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

4. Rashodi za potrebe hitnih intervencija i tekućeg održavanja objekata, prostora, opreme
i vozila te nabavu opreme.

RED.
BR.
1.
2.

NAZIV USTANOVE
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
UKUPNO

U 2006. godini planirani su veći rashodi za zaposlene, u odnosu na 2005. godinu, za 932.000,00
kuna zbog popunjavanja radnih mjesta, koja nedostaju prema Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma
za odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima
glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih
djelatnika doma socijalne skrbi (»Narodne novine«,
broj 101/99 i 120/02).
1. U Domu za starije i nemoćne osobe Sisak planirano je zaposliti tri medicinske sestre.
2. U Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja
planirano je zaposliti: socijalnog radnika, medicinsku sestru, kuhara i čistačicu
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B. Vlastiti prihod doma je prihod koji domovi za
starije i nemoćne osobe ostvare naplatom cijene
skrbi izvan vlastite obitelji, temeljem ugovora
o skrbi izvan vlastite obitelji između doma i
korisnika, odnosno obveznika plaćanja cijene
skrbi izvan vlastite obitelji ili rješenja centra
za socijalnu skrb, ostalih usluga ili na drugi
način.
II. KRITERIJI I MJERILA
Rashodi za zaposlene
III.
Kriteriji za financiranje rashoda za zaposlene
utvrđuju se prema:
1. Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za
odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima
glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i
drugih djelatnika doma socijalne skrbi,
2. Zakonu o plaćama u javnim službama i Uredbi
o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama,
3. osnovici za izračun plaće radnika u javnim
službama utvrđenoj kolektivnim ugovorom ili
odlukom Vlade Republike Hrvatske,
4. odredbama Temeljnog kolektivnog ugovora za
službenike i namještenike u javnim službama
i Kolektivnog ugovora za djelatnost socijalne
skrbi koje se primjenjuju kao pravna pravila.
Mjerila za financiranje rashoda za zaposlene
utvrđuju se prema broju zaposlenih u trenutku prijenosa osnivačkih prava, odnosno po korisniku (stalnog
smještaja, korigiranog koeficijenta od 20% za korisnike
pomoći i njege u kući i dostave i pripreme obroka za
vanjske korisnike).
Minimalni financijski standard rashoda za zaposlene u domovima za starije i nemoćne osobe u
2006. godini za Sisačko-moslavačku županiju sukladno
stavcima u tablici iznosi:

BROJ
KORISNIKA
252
201
453

IZNOS PO
KORISNIKU
(mjesečno)
1.745,00
1.628,00
1.693,00

IZNOS U 2006.
(kuna)
5.275.346,00
3.926.654,00
9.202.000,00

Materijalni rashodi
IV.
Kriteriji za financiranje materijalnih i financijski
rashoda utvrđuju se prema broju korisnika doma za
starije i nemoćne osobe.
Mjerila za financiranje materijalnih i financijskih
rashoda utvrđuju se po korisniku.
Minimalni financijski standard materijalnih i financijskih rashoda za starije i nemoćne osobe za 2006.
godinu za Sisačko-moslavačku županiju iznosi:

Stranica 228

RED.
BR.
1.
2.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

BROJ
KORISNIKA

NAZIV USTANOVE
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
UKUPNO

252
201
453

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

5.100.500,00
3.672.500,00
8.773.000,00

Mjerila za financiranje rashoda za nefinancijsku
imovinu utvrđuju se po korisniku.

Kriteriji za financiranje rashoda nefinancijske
imovine utvrđuju se prema:

Minimalni financijski standard rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemoćne
osobe za 2006.godinu za Sisačko-moslavačku županiju iznosi:

1. Pravilniku o vrsti doma za djecu i doma za
odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima
glede prostora, opreme i potrebnih stručnih i
drugih djelatnika doma socijalne skrbi,

1.
2.

IZNOS U 2006.
(kuna)

2. stanju prostora i opreme prema intenzitetu
ulaganja u prethodnim godinama, te ulaganju
po korisniku.

V.

RED.
BR.

IZNOS PO
KORISNIKU
(mjesečno)
1.687,00
1.523,00
1.614,00
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BROJ
KORISNIKA

NAZIV USTANOVE
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
UKUPNO

252
201
453

IZNOS PO
IZNOS U 2006.
KORISNIKU
(kuna)
(mjesečno)
1.213,00
3.667.000,00
335,00
809.000,00
823,00
4.476.000,00

Prioriteti za raspored rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemoćne osobe u 2006. godini:
RED.
BR.
1.

2.

NAZIV USTANOVE

OPIS RADOVA/NABAVA OPREME

Dom za starije i nemoćne osobe - priključenje Doma na toplovodni sustav grijanja
Sisak
ŠRC Sisak
- nabava uredske, medicinske i ostale opreme
UKUPNO ZA DOM SISAK:
Dom za starije i nemoćne osobe - nabava uredske, komunikacijske i medicinske
Petrinja
opreme
- nabava ostale opreme i adaptacija kuhinje
UKUPNO ZA DOM PETRINJA:
SVEUKUPNO

PLANIRANI
IZNOS U 2006.
(kuna)
3.068.545,00
598.455,00
3.667.000,00
302.000,00
507.000,00
809.000,00
4.476.000,00

Rashodi za hitne intervencije
VI.
Sisačko-moslavačka županija odobrava sredstva za hitne intervencije prema zahtjevu doma i vlastitoj procjeni
opravdanosti zahtjeva.
Za domove za starije i nemoćne osobe u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2006. godini osigurano je:
RED.
NAZIV DOMA
BR.
1.
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
2.
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
UKUPNO

IZNOS ZA 2006.
(kuna)
150.000,00
150.000,00
300.000,00
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VII.
Na temelju kriterija i mjerila ukupni rashodi domova iz točki III., IV., V. i VI. ove Odluke ukupni rashodi domova za 2006. godinu u Sisačko-moslavačkoj županiji su:
Ukupni rashodi u
2006. godini (kuna)
14.042.846,00
8.408.154,00
300.000,00
22.751.000,00

RED.
Naziv doma
BR.
1.
Dom za starije i nemoćne osobe Sisak
2.
Dom za starije i nemoćne osobe Petrinja
3.
Ukupno hitne intervencije
UKUPNO:

VIII.
Ukupni rashodi utvrđeni u točki VII. ove Odluke
čine osnovicu za izračun potpora izravnanja za decentralizirane funkcije domova za starije i nemoćne
osobe Sisačko-moslavačke županije u 2006.godini,
sukladno Zakonu o financiranju jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave.
Planirani vlastiti prihodi domova u 2006. godini
navedeni su u koloni 3. tablice u nastavku. Planirani
vlastiti prihodi procijenjeni su skladno s brojem korisnika, Pravilnikom o sudjelovanju, načinu plaćanja
korisnika i drugih obveznika uzdržavanja u troškovima smještaja izvan vlastite obitelji i cijenama usluga
utvrđenim ugovorima o međusobnim odnosima sklo-

Naziv ustanove
1.
Dom za starije i nemoćne osobe
Sisak
Dom za starije i nemoćne osobe
Petrinja
Ukupno:
Hitne intervencije:
Sveukupno:

pljenim između Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi
i Sisačko-moslavačke županije.
Sisačko-moslavačka županija dužna je u svom
Proračunu za 2006. godinu osigurati domovima za
starije i nemoćne osobe razliku sredstava (kolona 4.
tablice u nastavku) od ukupnih rashoda utvrđenih za
2006. godinu (kolona 2. tablice u nastavku), umanjenih
za vlastiti prihod doma planiran u 2006. godini (kolona
3. tablice u nastavku).
Ako domovi za starije i nemoćne osobe ostvare
vlastiti prihod, sukladno točki II. ove Odluke, u manjem
iznosu od procijenjenog, Sisačko-moslavačka županija
osigurava razliku između ukupno ostvarenih prihoda i
ukupno utvrđenih rashoda iz točke VII. ove Odluke.

Ukupni rashodi
(kuna)

Planirani vlastiti
prihodi
(kuna)

2.

3.

Razlika sredstava između ukupnih
rashoda i planiranih vlastitih
prihoda koje osigurava županija
(kuna)
4.

14.042.846,00

6.288.837,00

7.754.009,00

8.408.154,00

5.115.334,00

3.292.820,00

22.451.000,00
300.000,00
22.751.154,00

11.404.181,00

11.046.819,00
300.000,00
11.346.819,00

IX.
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb u Sisačko-moslavačkoj županiji obavlja raspodjelu sredstava
sukladno obvezama, utvrđenoj dinamici i prioritetima,
te prati njihovo namjensko trošenje.
Doznaka sredstava za rashode poslovanja izvršava se na temelju zahtjeva i mjesečnog izvještaja
domova za starije i nemoćne osobe o stvarno nastalim
rashodima i stvarno ostvarenim vlastitim prihodima
za protekli mjesec (na petoj razini računskog plana).
Zahtjevi i izvještaji dostavljaju se Upravnom odjelu
za zdravstvo i socijalnu skrb najkasnije do 5.-og u
tekućem mjesecu za protekli mjesec.
Sredstva za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini doznačivat
će domovima za starije i nemoćne osobe na temelju
dostavljene dokumentacije Upravnom odjelu za zdrav-

stvo i socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije o
provedenom postupku u skladu sa Zakonom o javnoj
nabavi, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi roba
i/ili ovjerenih (privremenih ili okončanih situacija) za
radove koji su dospjeli ili dospijevaju na plaćanje u
tom mjesecu.
X.
Sisačko-moslavačka županija dužna je Ministarstvu
zdravstva i socijalne skrbi dostaviti izvješća za razdoblje siječanj–lipanj, te siječanj–prosinac 2006. godine
na obrascima S-2 – Izvještaj o ostvarenim prihodima
i rashodima domova i S-3 – Izvještaj o ostvarenim
prihodima i rashodima županije, koji su u skladu s
Uredbom o računovodstvu proračuna i Pravilnikom o
financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu.
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XI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-13/06-01/03
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 10. svibnja 2006.

Broj 8/2006.

prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika
doma socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 120/02),
točke III. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije
i nemoćne osobe u 2006. godini (»Narodne novine«,
broj 144/05) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
10. svibnja 2006. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

o davanju suglasnosti Domu za starije i
nemoćne osobe Petrinja za zapošljavanje
I.

91.
Na temelju članka 72. Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o vrsti doma za djecu i doma za
odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede
prostora, opreme i potrebnih stručnih i drugih djelatnika
doma socijalne skrbi (»Narodne novine«, broj 120/02),
točke III. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije
i nemoćne osobe u 2006. godini (»Narodne novine«,
broj 144/05) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
10. svibnja 2006. godine, donijelo je

Daje se suglasnost Domu za starije i nemoćne
osobe Petrinja za zapošljavanje za sljedeća radna
mjesta:
-

socijalni radnik

- 1 izvršitelj

-

medicinska sestra

- 1 izvršitelj

-

kuhar

- 1 izvršitelj

-

čistačica

- 1 izvršitelj
II.

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

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Domu za starije i
nemoćne osobe Sisak za zapošljavanje
I.
Daje se suglasnost Domu za starije i nemoćne
osobe Sisak za zapošljavanje tri izvršitelja na radno
mjesto medicinska sestra.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-13/06-01/05
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-13/06-01/04
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

92.
Na temelju članka 72. Pravilnika o izmjenama i
dopunama Pravilnika o vrsti doma za djecu i doma za
odrasle osobe i njihovoj djelatnosti, te uvjetima glede

93.
Na temelju članka 48. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 10. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 10. svibnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju
predsjednika i članova Savjeta za obrt, malo i
srednje poduzetništvo i turizam
I.
U Odluci o osnivanju i imenovanju predsjednika i
članova Savjeta za obrt, malo i srednje poduzetništvo
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i turizam (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/05 i 1/06), u točki II. iza rednog broja
6. dodaje se redni broj 7. koji glasi:
»7. Josip Vuić«
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 021-01/06-01/23
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

94.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 10. svibnja 2006.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju pokroviteljstva Sajma
zadrugarstva, obrta i turizma
I.
Sisačko-moslavačka županija prihvaća pokroviteljstvo manifestacije Sajam zadrugarstva, obrta i turizma,
koja će se u organizaciji Regionalnog saveza zadruga
područja od posebne državne skrbi/interesa Petrinja
održati 15.-16. srpnja 2006. godine u Sunji.
Sisačko-moslavačka županija sufinancirat će manifestaciju iz stavka 1. ove točke u iznosu od 20.000,00
kuna.
Navedena financijska sredstva osigurana su u
Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2006.
godinu na poziciji 27.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 326-01/06-01/07
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
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95.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 10. svibnja 2006.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju supokroviteljstva Dana obrtničke
komore 2006. godine
I.
Sisačko-moslavačka županija prihvaća supokroviteljstvo manifestacije Dan obrtničke komore 2006.
godine, koja će se u organizaciji Obrtničke komore
Sisačko-moslavačke županije održati dana 8. lipnja
2006. godine u Društvenom domu Rafinerije nafte
Sisak.
Sisačko-moslavačka županija sufinancirat će manifestaciju iz stavka 1. ove točke u iznosu od 20.000,00
kuna.
Navedena financijska sredstva osigurana su u
Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2006.
godinu na poziciji 27.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 303-01/06-01/03
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

96.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 10. svibnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o subvencijama u poljoprivredi u Sisačkomoslavačkoj županiji za 2006. godinu
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste proizvodnji u poljoprivredi za koje se u 2006. godini dodjeljuju bespo-
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vratna novčana sredstva (u daljem tekstu: županijska
subvencija), opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele, te
prava i obveze korisnika županijske subvencije.

Broj 8/2006.

Najviši iznos pojedinačne županijske subvencije
iz članka 2. ove Odluke za tekuću godinu po jednom
korisniku iznosi 30.000,00 kuna, osim za nabavu loznih
cijepova i za nabavu voćnih sadnica.

Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će poljoprivrednim
gospodarstvima subvencionirati sljedeće vrste proizvodnji:
1. U biljnoj proizvodnji
1.1. nabavu loznih cijepova,
1.2. nabavu voćnih sadnica,
1.3. nabavu sadnica jagoda,
2. U ekološkoj proizvodnji
2.1. biljnu i pčelarsku ekološku proizvodnju
2.2. troškove nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti
3. Konjogojstvo
3.1. uzgoj i držanje autohtonih pasmina konja upisanih u središnji popis kojega vodi Središnji
savez uzgajivača konja hrvatski posavac i
Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog
hladnokrvnjaka
4. Plastenička i staklenička proizvodnja
4.1. izgradnja plastenika i staklenika
Članak 3.
Korisnici županijske subvencije iz članka 2. ove
Odluke jesu isključivo ona poljoprivredna gospodarstva
koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj
županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), i imaju prebivalište
odnosno sjedište na području Sisačko-moslavačke
županije, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku subvenciju
na području Sisačko-moslavačke županije.
Članak 4.
Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a
djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je
registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te
kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno
gospodarstvo i upisano je u Upisnik.
Članak 5.
Sredstva za županijske subvencije iz članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2006. godinu.

Članak 6.
Najviši ukupni godišnji iznos županijske subvencije iz članka 2. ove Odluke koju jedan korisnik može
ostvariti iznosi 100.000,00 kuna.

Članak 7.
Pojedina županijska subvencija se korisnicima
isplaćuje jednokratno, jednom godišnje i to nakon
obavljene sadnje i/ili proizvodnje, odnosno izgradnje,
a najkasnije do konca tekuće godine odnosno do 31.
prosinca.
Županijska subvencija za istu površinu ili istu
jedinicu proizvodnje može se ostvariti samo jednom
godišnje.
1. U biljnoj proizvodnji
Članak 8.
Županijska subvencija nabave loznih cijepova odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je
u tekućoj godini u vinogradu posadilo najmanje 400
visokokvalitetnih loznih cijepova preporučenih sorti
za područje podregija Moslavina i Pokuplje (članak
5. Pravilnika o nacionalnoj listi priznatih kultivara
vinove loze, Narodne novine broj 159/04), a za sortu
škrlet najmanje 100 loznih cijepova. Poljoprivredno
gospodarstvo mora biti upisano u Upisnik proizvođača
grožđa i vina, osim ako sadi vinograd prvi put.
Županijska subvencija se dodjeljuje u iznosu od
5,00 kuna po posađenom loznom cijepu, a za sortu
škrlet 7,00 kuna po posađenom loznom cijepu. Zahtjevi
za subvenciju se mogu podnositi do 15. studenog na
Obrascu SMŽ 1.1.
Članak 9.
Županijska subvencija nabave voćnih sadnica odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje
je u tekućoj godini u voćnjaku posadilo najmanje 500
visokokvalitetnih voćnih sadnica jabuke na podlozi M
9, najmanje 250 visokokvalitetnih sadnica jabuke na
podlozi MM 106, najmanje 500 visokokvalitetnih sadnica
kruške na dunji, najmanje150 visokokvalitetnih sadnica
kruške na sjemenjaku, najmanje 150 sadnica šljive,
marelice, višnje, trešnje, breskve ili lijeske, najmanje
100 sadnica nektarine, najmanje 50 sadnica oraha ili
pitomog kestena, te najmanje 2.000 sadnica maline i
najmanje 1.250 sadnica kupine.
Županijska subvencija se dodjeljuje u iznosu od
5,00 kuna po voćnoj sadnici, odnosno 7,00 kuna po
sadnici šljive, 20,00 kuna po sadnici oraha, te 3,00
kune po sadnici maline i kupine. Zahtjevi za subvenciju se mogu podnositi do 15. studenog na Obrascu
SMŽ 1.2.
Članak 10.
Županijska subvencija nabave sadnica jagoda odobrit
će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u
tekućoj godini posadilo najmanje 5.000 visokokvalitetnih
sadnica jagoda, najmanje A kvalitete.
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Županijska subvencija se dodjeljuje u iznosu od 0,40
kuna po posađenoj sadnici, a zahtjevi za subvenciju
se mogu podnositi do 15. studenog za tekuću godinu
na Obrascu SMŽ 1.3.
2. U ekološkoj proizvodnji
Članak 11.
Županijska subvencija za ekološku proizvodnju po
jedinici proizvodne površine ili košnici, i subvencija
troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja
sukladnosti u ekološkoj proizvodnji odobrit će se
onom poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zapisnik
stručnog nadzora i potvrdnicu o sukladnosti s temeljnim zahtjevima za ekološku proizvodnju i upisano je
u Upisnik ekoloških proizvođača, a u tekućoj godini
se bavi ekološkom proizvodnjom na najmanje 0,1 ha
površine ili 20 košnica.
Županijska subvencija se dodjeljuje u iznosu od
1.000,00 kuna po hektaru za ratarsku proizvodnju,
2.000,00 kuna po hektaru za proizvodnju ljekovitog i
industrijskog bilja i povrća, 4.000,00 kuna po hektaru
za voćnjake i vinograde, te 100,00 kuna po košnici.
Županijska subvencija troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti dodjeljuje se u
visini stvarnih troškova koje je imalo poljoprivredno
gospodarstvo u tekućoj godini.
Zahtjevi za subvenciju se podnose do 15. studenog
za tekuću godinu na Obrascu SMŽ 2.1.

Potvrda o uzgojnoj valjanosti mora sadržavati ime i
prezime uzgajivača, odnosno vlasnika kobile u trenutku
rođenja ždrebeta, ime i životni broj ždrebeta, ime oca
i majke, te datum rođenja ždrebeta.
Isti korisnik subvencije može podnositi zahtjeve
višekratno sve do zatvaranja natječaja, ovisno o datumu
rođenja ždrebeta i periodici provedbe uzgojno-selekcijskih mjera od strane krovne uzgojne organizacije.
Zahtjev može podnijeti isključivo uzgajivač, odnosno
vlasnik kobile majke u trenutku oždrebljenja ždrebeta
za koje se podnosi zahtjev.
Županijska subvencija se dodjeljuje u iznosu od
300,00 kuna po odabranom ženskom ždrebetu za
dalji uzgoj. Zahtjevi za subvenciju se podnose do 15.
studenog na Obrascu SMŽ 3.1.
4. Plastenička i staklenička proizvodnja
Članak 14.
Županijska subvencija izgradnje plastenika i staklenika će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu
koje je u tekućoj godini izgradilo najmanje 100 m 2
novog plastenika ili staklenika.
Županijska subvencija se dodjeljuje u iznosu od
10,00 kuna po m 2 natkrivenog prostora plastenika i
staklenika, a zahtjevi za subvenciju se mogu podnositi do 15. studenoga za tekuću godinu na Obrascu
SMŽ 4.1.
Članak 15.

Članak 12.
Poljoprivredno gospodarstvo u ekološkoj proizvodnji koje se nalazi u prijelaznom razdoblju (razdoblje
potrebno za prijelaz s konvencionalne na ekološku
proizvodnju), a upisano je u Upisnik ekoloških proizvođača ostvarit će županijsku subvenciju troškova
stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja sukladnosti
u ekološkoj proizvodnji.
Županijska subvencija se dodjeljuje u visini stvarnih
troškova koje je imalo poljoprivredno gospodarstvo u
tekućoj godini, a zahtjevi za subvenciju se podnose
do 15. studenoga za tekuću godinu na Obrascu SMŽ
2.2.
3. Konjogojstvo
Članak 13.
Županijska subvencija za uzgoj i držanje autohtonih
pasmina konja upisanih u središnji popis kojega vodi
Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac i
Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka, odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu
u tekućoj godini za svako uzgojno valjano žensko
ždrijebe odabrano za dalji uzgoj, autohtonih pasmina
konja hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak. Vjerodostojnost podataka o uzgojnoj valjanosti ženskog
ždrebeta za koje se podnosi zahtjev potvrđuje se pisanom potvrdom krovne uzgojne organizacije; Središnji
savez uzgajivača konja hrvatski posavac i Središnji
savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka.
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Županijska subvencija se dodjeljuju na temelju
javnog natječaja. Javni natječaj raspisuje Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije, a provodi
ga Povjerenstvo za dodjelu subvencija u poljoprivredi
u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2006. godinu, koje
imenuje Županijsko poglavarstvo.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka se sastoji
od predsjednika i četiri člana.
Natječaj sadrži:
-

naziv tijela koje objavljuje natječaj,

-

predmet natječaja,

-

opće uvjete,

-

popis potrebne dokumentacije,

-

naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi za subvenciju podnose,

-

vrijeme trajanja natječaja,

-

podatke o informacijama.
Članak 16.

Županijska subvencija dodjeljuju se na temelju
provedenog postupka i kriterija propisanih ovom
Odlukom.
Zahtjevi za županijsku subvenciju se dostavljaju na
propisanom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a
rješavaju se prema redoslijedu prispijeća kompletiranih
zahtjeva i do utroška sredstava.
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Članak 17.

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije, nakon
provjere dostavljene dokumentacije, izrađuje nacrte
lista o subvencioniranju koju dostavlja Povjerenstvu
iz članka 15. ove Odluke.
Povjerenstvo iz članka 15. ove Odluke izrađuje prijedlog lista o subvencioniranju, te upućuje Županijskom
poglavarstvu radi donošenja odluke o utvrđivanju lista
o dodjeli subvencija.

Broj 8/2006.

godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 10. svibnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
subvencija u poljoprivredi u Sisačkomoslavačkoj županiji za 2006. godinu
I.

Članak 18.
Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ove Odluke obavlja Upravni odjel za poljoprivredu,
šumarstvo i vodno gospodarstvo Sisačko-moslavačke
županije.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro
račun korisnika županijske subvencije.
Članak 19.
Ukoliko je korisnik županijske subvencije odnosno
podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju
ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne
odgovara njegovom stvarnom stanju dobivena sredstva
za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će
podnositelj zahtjeva biti isključen iz svih županijskih
subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu subvencija u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2006. godinu
II.
Javni natječaj iz točke 1. ove Odluke objavit će se
u »Večernjem listu« i na web stranici Sisačko-moslavačke županije.
Tekst javnog natječaja je prilog ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Članak 20.
Sastavni dio ove Odluke su propisani obrasci SMŽ
1.1., SMŽ 1.2., SMŽ 1.3., SMŽ 2.1., SMŽ 2.2., SMŽ
3.1., SMŽ 4.1.
Članak 21.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 421-03/06-01/03
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 10. svibnja 2006.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o subvencijama u poljoprivredi (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 3/05 i
11/05).
Članak 22.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 421-03/06-01/04
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

98.
Na temelju članka 15. Odluke o subvencijama u
poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2006.
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 10. svibnja 2006.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za dodjelu subvencija u
poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji
za 2006. godinu
I.

97.
Na temelju članka 15. Odluke o subvencijama u
poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2006.

Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi
Povjerenstva za dodjelu subvencija u poljoprivredi
u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2006. godinu (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
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II.

II.
U povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika:

1. Željko Lenart, pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
-

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

za članove:

2. Marina Lovrić, županica Sisačko-moslavačke
županije
3. Marijana Petir, zamjenica županice Sisačkomoslavačke županije

KLASA: 602-03/06-01/05
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 10. svibnja 2006.

4. Željka Marković, stručni savjetnik za pravne
poslove u Stručnoj službi za poslove Skupštine
i Poglavarstva
5. Mihovil Žarinčić, stručni suradnik za poljoprivredne zadruge, zemljište i ruralni prostor u
Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo
i vodno gospodarstvo
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

100.
Na temelju članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 10. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 10. svibnja 2006.
godine, donijelo je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 421-03/06-01/05
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
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ODLUKU
o darovanju računala
I.
PETRU KLASANU iz Novske, učeniku 7. razreda
Osnovne škole u Novskoj i 6. razreda Glazbene škole u
Novskoj, daruje se računalo inventarnog broja 1399.
II.

99.
Na temelju članka 106. Zakona o srednjem školstvu
(»Narodne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95,
59/01, 114/01, 69/03 i 81/05), Odluke Ministarstva
prosvjete i športa, Klasa: 602-03/02-01/97, Urbroj:
532/1-02-1 od 1. veljače 2002. godine i članka 43.
i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
10. svibnja 2006. godine, donijelo je

Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 023-01/06-01/26
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

ODLUKU
o davanju suglasnosti Glazbenoj školi
»Fran Lhotka« Sisak
I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora
Glazbene škole »Fran Lhotka« Sisak kojom se odobrava korištenje 400.000,00 kuna vlastitih i doniranih
sredstava za obnovu koncertnog klavira marke STEINWAY, koju je Upravno vijeće Glazbene škole »Fran
Lhotka« Sisak donijelo na sjednici održanoj 26. travnja
2006. godine.

101.
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00 i 114/01), članka
48. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01 i 129/05) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 18. sjednici održanoj
10. svibnja 2006. godine, donijelo je sljedeću
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
ODLUKU

o davanju na privremeno korištenje poslovnog
prostora u vlasništvu Sisačko-moslavačke
županije
I.
Daje se na privremeno korištenje SDA - Stranci
demokratske akcije Hrvatske – Ogranak grada Siska
i Sisačko-moslavačke županije, poslovni prostor u
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije u Ulici Braće
Kavurića bb, a koji se u naravi sastoji od dvije poslovne
prostorije i dvije prateće prostorije, ukupne površine
37,19 m 2 .
Za vrijeme privremenog korištenja poslovnog prostora
iz stavka 1. ove točke SDA - Stranka demokratske akcije
Hrvatske – Ogranak grada Siska i Sisačko-moslavačke
županije oslobađa se plaćanja zakupnine.
II.
Poslovni prostor iz točke I. ove Odluke koristit će
se dok se ne ukaže potreba za korištenje poslovnog
prostora od strane Sisačko-moslavačke županije.

Broj 8/2006.

U slučaju iz stavka 1. ove točke korisnik prostora
dužan je iseliti iz prostora danog na korištenje u roku
od mjesec dana od dana primitka pisane obavijesti.
III.
Prava i obveze u svezi korištenja poslovnog prostora utvrdit će se ugovorom o davanju na privremeno
korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Sisačkomoslavačke županije.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 372-03/06-01/02
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 10. svibnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - tajnik Sisačko-moslavačke županije Vesna
Krnjaić, dipl. pravnik - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi. Pretplata za
2006. godinu iznosi 122,00 kune i uplaćuje se na žiro-račun 2340009-1110011107 »Glasila« d.o.o. Petrinja,
D. Careka 2/1. Tehnički uređuje, izdaje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138,
tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu:
www.glasila.hr.

