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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
46.
Na temelju članka 36. stavak 4. Zakona o izvršavanju
Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2004.
godinu (»Narodne novine« broj 31/04), članka 43.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03) i
članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 47.
sjednici održanoj 28. lipnja 2004. godine donijelo
je
ODLUKU
o rasporedu sredstava tekućih pomoći
općinama i gradovima na području Sisačkomoslavačke županije za 2004. godinu

Klasa: 402-01/04-01/04
Urbroj: 2176/01-10-04-1
Sisak, 28. lipnja 2004.
Potpredsjednik Županijskog poglavarstva
Ivan Šantek, v.r.

47.
Na temelju članka 48. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01 i 4/03) i članka 10. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 47. sjednici održanoj 28. lipnja 2004.
godine donijelo je

I.

RJEŠENJE

Ovom Odlukom utvruje se raspored sredstava
tekućih pomoći doznačenih Sisačko-moslavačkoj
županiji iz Državnog proračuna za 2004. godinu.
Sredstva iz stavka 1. ove točke rasporeuju se
na gradove i općine na području Sisačko-moslavačke
županije koji nisu izravno korisnici tekućih pomoći iz
Državnog proračuna.

o imenovanju člana Povjerenstva za
reorganizaciju zdravstva na području Sisačkomoslavačke županije
I.
Dr. Antonio Matoc, imenuje se za člana
Povjerenstva za reorganizaciju zdravstva na području
Sisačko-moslavačke županije.

II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke rasporeuju se
kako slijedi:
-

Grad Kutina iznos od

244.000,00 kuna

-

Grad Novska iznos od

244.000,00 kuna

-

Grad Petrinja iznos od

244.000,00 kuna

-

Općina Gvozd iznos od

244.000,00 kuna

-

Općina Lekenik iznos od

244.000,00 kuna

-

Općina Lipovljani
iznos od

244.000,00 kuna

Općina Martinska Ves
iznos od

244.000,00 kuna

Općina Popovača
iznos od

244.000,00 kuna

Općina Topusko
iznos od

244.000,00 kuna

Općina Velika Ludina
iznos od

244.000,00 kuna

-

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 080-09/04-01/04
Urbroj: 2176/01-10-04-1
Sisak, 28. lipnja 2004.
Potpredsjednik Županijskog poglavarstva
Ivan Šantek, v.r.

48.

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

Na temelju članka 54. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03), članka 43.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03) i
članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 47.
sjednici održanoj 28. lipnja 2004. godine donijelo
je
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ZAKLJUČAK

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Lječilišta »Topusko«
Topusko

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

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i
dopunama Statuta Lječilišta »Topusko« Topusko,
koju je Upravno vijeće Lječilišta »Topusko« Topusko
donijelo na 2. sjednici održanoj 5. svibnja 2004.
godine.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-01/04-01/05
Urbroj: 2176/01-10-04-4
Sisak, 13. srpnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 012-03/04-01/04
Urbroj: 2176/01-10-04-2
Sisak, 28. lipnja 2004.
Potpredsjednik Županijskog poglavarstva
Ivan Šantek, v.r.
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50.
Na temelju članka 96. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01, 60/01 i 106/03) i članka 3. Odluke o utvrivanju
plaća i naknada dužnosnika i djelatnika Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 18/94) i članka 43. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 48. sjednici održanoj 13. srpnja 2004. godine
donijelo je
ODLUKU

49.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01 i 4/03) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 48. sjednici održanoj 13. srpnja 2004.
godine donijelo je sljedeću
ODLUKU
o davanju suglasnosti na izmjenu plana
trošenja sredstava za decentralizirane funkcije
u zdravstvu
I.
Daje se suglasnost na izmjenu plana trošenja
sredstava za decentralizirane funkcije u zdravstvu
prema prijedlogu:
- Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije,
Urbroj: 4475/04 od 7. srpnja 2004. godine,
- Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot«
Popovača, broj: DD-01-1536-2/04 od 7. srpnja 2004.
godine,
- Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, broj:
600-2696/04.-IN od 8. srpnja 2004. godine.
Izmjene plana trošenja sredstava za decentralizirane
funkcije u zdravstvu iz stavka 1. ove Odluke postaju
sastavni dio tablica »Prioriteti za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove u 2004. godini«.

o izmjeni i dopuni Odluke o plaćama službenika
i namještenika u upravnim tijelima Sisačkomoslavačke županije
Članak 1.
U Odluci o plaćama službenika i namještenika u
upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
1/02, 3/02, 1/03, 3/03 i 13/03) u članku 2. pod točkom
3. dodaje se nova alineja koja glasi:
»- Stručni savjetnik za europske
integracije

5,20«

U članku 2. pod točkom 11. dodaje se nova alineja
koja glasi:
»- stručni referent za pripremu sjednica

2,97«

U članku 2. točka 12. briše se.
Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 120-02/04-01/01
Urbroj: 2176/01-10-04-1
Sisak, 13. srpnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.
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51.

I.

Na temelju članka 6. Pravilnika o uvjetima i načinu
korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj
Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 65/02),
Uvjeta kreditiranja infrastrukturnih i gospodarskih
projekata (»Narodne novine« broj 101/02) i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i
4/03), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 48. sjednici održanoj 13. srpnja 2004.
godine donijelo je
IZMJENU

ZAKLJUČKA

o odabiru projekata u Sisačko-moslavačkoj
županiji koji se predlažu za financiranje iz
sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike
Hrvatske
I.
U Zaključku o odabiru projekata u Sisačkomoslavačkoj županiji koji se predlažu za financiranje
iz sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike
Hrvatske (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 7/04), u točki I. podtočka 5. mijenja
se i glasi:
»5. Grad Hrvatska
nerazvrstanih cesta
-

Broj 8/2004.

Kostajnica,

Ovim Zaključkom odreuje se visina naknade
predsjedniku i članovima Povjerenstva za osnivanje
domova za starije i nemoćne osobe (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
Visina naknade za predsjednika iznosi 500,00
kuna neto, a za članove Povjerenstva 300,00 kuna
neto.
II.
Ukupne troškove rada Povjerenstva i naknade
predsjedniku i članovima Povjerenstva osigurava
osnivač doma za starije i nemoćne osobe.
Sredstva se uplaćuju u roku 8 dana od dana
dostavljenog obračuna u Proračun Sisačko-moslavačke
županije, jednokratno na žiro-račun 23400091800003001, 21 7340 – MB s naznakom »Troškovi
rada Povjerenstva«.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

asfaltiranje
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

u iznosu od 700.000,00 kuna«

U točki I. podtočka 6. briše se.
II.

Klasa: 121-02/04-01/07
Urbroj: 2176/01-10-04-1
Sisak, 13. srpnja 2004.

Ova Izmjena Zaključka stupa na snagu danom
donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 402-01/04-01/06
Urbroj: 2176/01-10-04-3
Sisak, 13. srpnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

53.
Na temelju članka 27. Pravilnika o uvjetima za
davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne
zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«
broj 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99 i 112/00) i
članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 48. sjednici održanoj 13.
srpnja 2004. godine donijelo je

52.
Na temelju članka 97. stavka 2. Zakona o socijalnoj
skrbi (»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i
82/01) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 48. sjednici održanoj 13.
srpnja 2004. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o visini naknade predsjedniku i članovima
Povjerenstva za osnivanje domova za starije i
nemoćne osobe

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Programa zakupa Doma zdravlja
Sisačko-moslavačke županije
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i
dopunama Programa zakupa Doma zdravlja Sisačkomoslavačke županije, koju je Upravno vijeće Doma
zdravlja Sisačko-moslavačke županije donijelo na
15. sjednici održanoj 4. svibnja 2004. godine.
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II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 48. sjednici održanoj 13.
srpnja 2004. godine donijelo je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 510-03/04-01/06
Urbroj: 2176/01-10-04-2
Sisak, 13. srpnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

54.
Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima za
davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne
zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«
broj 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99 i 112/00) i
članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 48. sjednici održanoj 13.
srpnja 2004. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o početku davanja u zakup
jedinica zakupa Doma zdravlja Sisačkomoslavačke županije koje se daju u zakup
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o početku davanja u zakup jedinica
zakupa Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije
koje se daju u zakup, koju je Upravno vijeće Doma
zdravlja Sisačko-moslavačke županije donijelo na
15. sjednici održanoj 4. svibnja 2004. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 510-03/04-01/07
Urbroj: 2176/01-10-04-2
Sisak, 13. srpnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Programa zakupa Doma zdravlja
Sisačko-moslavačke županije
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i
dopunama Programa zakupa Doma zdravlja Sisačkomoslavačke županije, koju je Upravno vijeće Doma
zdravlja Sisačko-moslavačke županije donijelo na
16. sjednici održanoj 7. srpnja 2004. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 510-03/04-01/08
Urbroj: 2176/01-10-04-2
Sisak, 13. srpnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

56.
Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima za
davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne
zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«
broj 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99 i 112/00) i
članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 48. sjednici održanoj 13.
srpnja 2004. godine donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o početku davanja u zakup
jedinica zakupa Doma zdravlja Sisačkomoslavačke županije koje se daju u zakup
I.

55.
Na temelju članka 27. Pravilnika o uvjetima za
davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne
zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«,
broj 6/96, 29/97, 1/98, 45/99, 121/99 i 112/00) i
članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o početku davanja u zakup jedinica
zakupa Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije
koje se daju u zakup, koju je Upravno vijeće Doma
zdravlja Sisačko-moslavačke županije donijelo na
16. sjednici održanoj 7. srpnja 2004. godine.
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II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 510-03/04-01/09
Urbroj: 2176/01-10-04-2
Sisak, 13. srpnja 2004.

Broj 8/2004.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama
Statuta Zavoda za javno zdravstvo Sisačkomoslavačke županije
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Statuta
Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke
županije, koju je Upravno vijeće Zavoda za javno
zdravstvo Sisačko-moslavačke županije donijelo na
16. sjednici održanoj 5. srpnja 2004. godine.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

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

57.
Na temelju članka 54. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03), članka 43.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03) i
članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 48.
sjednici održanoj 13. srpnja 2004. godine donijelo
je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 012-03/04-01/05
Urbroj: 2176/01-10-04-2
Sisak, 13. srpnja 2004.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

AKTI VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE MANJINE
1.
Na temelju članka 27. Ustavnog zakona o
pravima nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj
155/02), Vijeće romske nacionalne manjine na sjednici
održanoj 8. lipnja 2004. godine donijelo je
STATUT
Vijeća romske nacionalne manjine Sisačkomoslavačke županije
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvruje se naziv, sjedište i područje
na kojem djeluje Vijeće romske nacionalne manjine
(u daljnjem tekstu: Vijeće), zastupanje, djelatnosti
kojima se ostvaruju ciljevi, tijelima vijeća, njihovom
sastavu, izboru, opozivu, ovlastima, te načinu
odlučivanja.
Statut može sadržavati i odredbe o imovini, načinu
stjecanja imovine i drugim pitanjima od značaja za
Vijeće.

Uz naziv na hrvatskom jeziku Vijeće ima i naziv
na romskom jeziku koji glasi:
Vijeće Alu Romilor d Sisačko-moslavačke županije.
Oznaka nacionalne manjine je kotač s 12 prečki.
Sjedište Vijeća je u Sisku, Capraške poljane 17.
Vijeće djeluje na području Sisačko-moslavačke
županije.
Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.
Članak 3.
Radi usklaivanja ili unaprijeivanja zajedničkih
interesa Vijeće može osnivati koordinacije vijeća
nacionalnih manjina ili im pristupati.
Članak 4.
Vijeće ima pečat okruglog oblika promjera 35
mm koji je obodno ispisan punim nazivom Vijeća na
hrvatskom i romskom jeziku, a u sredini pečata je
oznaka sjedišta Vijeća.
Članak 5.
Rad Vijeća je javan.

Članak 2.
Puni naziv Vijeća je: Vijeće romske nacionalne
manjine Sisačko-moslavačke županije.

Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim
i istinitim izvješćivanjem pripadnika i udruga nacionalne
manjine.
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Predstavnici sredstava javnog priopćavanja mogu
prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost
o radu Vijeća i njegovih tijela.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada
Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima
o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila
donosi Vijeće.
Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog
informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate
i sl.), sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.

Članak 9.
Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom
članovima najmanje 5 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu
održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz
poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su
na dnevnom redu.
Izuzetno od stavka 1. ovog članka u hitnim
slučajevima Vijeće se može sazvati i u kraćem roku
uz dostavu materijala neposredno na sjednici.

II. DJELOKRUG VIJEĆA, PRAVA I OBVEZE
ČLANOVA VIJEĆA

Članak 10.
O sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima
vodi se zapisnik.
Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih
članova Vijeća, te donijetim zaključcima ili odlukama
verificira se na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća.
Zapisnik obvezno potpisuju predsjednik Vijeća ili
osoba koja je sjednici predsjedavala, te zapisničar.

Članak 6.
Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika
nacionalnih manjina u skladu s odredbama Ustavnog
zakona o pravima nacionalnih manjina.
Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka Vijeće
ostvaruje:
- predlaganjem tijelima jedinice samouprave mjera
za unaprijeivanje položaja nacionalne manjine u
državi ili na nekom njenom području, uključujući davanje
prijedloga općih akata kojima se ureuju pitanja od
značaja za nacionalnu manjinu tijelima koja ih donose,
- isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima
državne uprave i tijelima jedinica samouprave,
- obavještavanjem o svakom pitanju o kome će
raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice
samouprave, a tiče se položaja nacionalne manjine,
- davanjem mišljenja i prijedloga na programe
radijskih i televizijskih postaja na lokalnoj i regionalnoj
razini namijenjene nacionalnim manjinama ili na
programe koji se odnose na manjinska pitanja,
- organiziranjem savjetovanja,
- te kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju
ciljeva u skladu s programom rada Vijeća.
Članak 7.
Prava i obveze članova Vijeća su:
- da biraju i budu birani u tijela Vijeća,
- da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose
ostvarivanju njegove djelatnosti,
- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i
drugih općih akata Vijeća,
- da čuvaju i podižu ugled Vijeća.
III. RAD VIJEĆA
Članak 8.
Radna tijela Vijeća su:
1. predsjednik Vijeća,
2. Komisija za financijska pitanja,
3. Komisija za izradu Programa rada,
4. Komisija za statutarna pitanja.
Vijeće može imati i druga tijela prema posebnoj
odluci.
Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju
natpolovičnom većinom svih članova Vijeća.
Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz
reda svojih članova.

Članak 11.
Sjednice Vijeća održavaju se po potrebi, a najmanje
jednom u tri mjeseca.
Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim
putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.
Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga
ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati
1/3 svih članova Vijeća, koja pri odluci o sazivanju
odreuju ime osobe koja će u njihovo ime sazvati
sjednicu.
Odluka o sazivanju sjednice od strane članova
Vijeća mora biti obrazložena i priložena uz poziv za
sjednicu.
Članak 12.
Sjednici Vijeća koju su sazvali članovi Vijeća
predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik
ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici
predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu
ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih
članova.
Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je
nazočna natpolovična većina svih članova Vijeća.
Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova,
predsjednik saziva novu sjednicu u roku od 3 dana.
Statut, program rada, financijski plan i završni
račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova
(prema odredbi članka 27. stavak 3. Ustavnog zakona
o nacionalnim manjinama).
Članak 13.
Vijeće donosi:
- Statut i njegove izmjene i dopune,
- program rada,
- financijski plan i usvaja završni račun,
- odlučuje o udruživanju s drugim vijećima,
odnosno formiraju koordinacije,
- donosi odluku o imenovanju radnih tijela,
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za
rad Vijeća utvrenim Statutom.
Vijeće surauje s jedinicom lokalne samouprave
za područje koje je Vijeće osnovano i ima pravo
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zahtijevati od jedinice da ih obavijesti o svim onim
radnjama koje su usmjerene pripadnicima nacionalnih
manjina.
Financijski plan i završni račun donosi se na
prijedlog Komisije za financijska pitanja.
Članak 14.
Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit
rad Vijeća.
Predsjednik Vijeća:
-

zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća,

-

saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red,

-

provodi odluke Vijeća,

-

podnosi izvješće o svom radu Vijeću,

-

obavlja i druge poslove utvrne ovim Statutom.

Vijeće na jednak način izabire i osobu koja će
zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove odsutnosti
ili spriječenosti, te obavlja druge poslove po ovlasti
predsjednika.
Predsjednik i zamjenik predsjednika Vijeća mogu
se razriješiti dužnosti na prijedlog najmanje 1/3 svih
članova Vijeća.
Članak 15.
Članovi Vijeća svoje dužnosti obavljaju na
dragovoljnoj osnovi i s pažnjom dobrog gospodara.
Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća njegove
poslove do izbora novog predsjednika obavlja zamjenik
predsjednika.
Članak 16.
Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u
roku 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.
Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz
stavka 1. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestit
će Savjet za nacionalne manjine.
Članak 17.
Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati
samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju
poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko
drugo razdoblje ako to odobri i do visine koju odobri
nadležno tijelo državne uprave.
Članak 18.
Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje
od:
-

dotacija,

-

poklona,

-

nasljedstva,

-

dotacija iz Državnog proračuna,
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- dotacija iz proračuna jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave na području koje Vijeće
djeluje,
- sredstava dobivenih od meunarodnih
organizacija koje podupiru rad Vijeća,
-

ostali prihodi sukladno Zakonu o udrugama.

Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnosti i
poslove od značaja za nacionalnu manjinu utvrene
programom rada Vijeća.
Članak 19.
Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o
materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih
organizacija.
Svi prihodi i rashodi odreuju se financijskim planom
koje se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi
za godinu za koju je donijet.
Po završetku godine za koju je donijet financijski
plan sastavlja se završni račun.
Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u
raspolaganju s imovinom Vijeća.
IV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 20.
Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći
akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Tumačenje odredbi Statuta daje Vijeće.
Sva pitanja koja nisu ureena Statutom ureuju
se Poslovnikom o radu Vijeća.
Članak 21.
Statut, financijski plan i završni račun Vijeća
objavljuju se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
Članak 22.
Ovaj Statut stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
Sisak, 8. lipnja 2004.
Predsjednik Vijeća romske nacionalne manjine
Stanoje Nikolić, 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
2003. godinu iznosi 100,00 kuna i uplaćuje se na žiro-račun 2340009-1110011107 »Glasila« d.o.o. Petrinja,
D. Careka 2/1. Tehnički ureuje, izdaje i tiska: »GLASILA« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044)
815-138 , tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr.

