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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Proračuni

Godišnji obračun Proračuna Sisačko-mo-
slavačke županije za 2006. godinu 9 128

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o iz-
vršenju Proračuna Sisačko-moslavačke 
županije za razdoblje siječanj - lipanj 
2007. godine 12 185

Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-mo-
slavačke županije za 2007. godinu 12 187

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o obavljenoj reviziji Proračuna Sisačko-
moslavačke županije za 2006. godinu 12 217

Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-mo-
slavačke županije za 2007. godinu 18 276

Proračun Sisačko-moslavačke županije 
za 2008. godinu 18 311

Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-
moslavačke županije za 2008. godinu 18 339

Odluke

Odluka o ustanovljenju zajedničkih lo-
višta na području Sisačko-moslavačke 
županije 4 34

Odluka o financiranju programa u vod-
nogospodarskoj djelatnosti na području 
djelovanja društva »Vodoprivreda Sisak« 
d.d. Sisak 4 61

Odluka o financiranju programa u vod-
nogospodarskoj djelatnosti na području 
djelovanja Društva »Lonja-Strug« d.d. 
Kutina 4 61

Odluka o izmjenama Odluke o privatizaciji 
trgovačkog društva Ceste Sisak d.o.o. 
Sisak 4 63

Odluka o izmjenama Programa privati-
zacije trgovačkog društva Ceste Sisak 
d.o.o. Sisak 4 64

Odluka o imenovanju predsjednika i članova 
Odbora za dodjelu javnih priznanja 4 64

Odluka o proširenju djelatnosti Lječilišta 
»Topusko« Topusko 4 65

Odluka o podjeli Doma zdravlja Sisačko-
moslavačke županije 7 113

Odluka o pristupanju Sisačko-moslavač-
ke županije u članstvo Mreže europskih 
GMO - Free regija (European GMO - Free 
Regions Networking) 9 127

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« Sisak 9 157

Odluka o visini mjesečne nagrade za rad 
članovima vijeća nacionalnih manjina i 
predstavnicima nacionalnih manjina 9 158

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-mosla-
vačke županije gospodinu Slavi Strieglu  
za životno djelo 9 158

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-mo-
slavačke županije gospodinu Borisu Vrgi 
za iznimna postignuća u proteklom jed-
nogodišnjem razdoblju 9 159

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-mosla-
vačke županije Matici Hrvatskoj - Ogranku 
Novska za iznimna postignuća u proteklom 
jednogodišnjem razdoblju 9 159

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-mosla-
vačke županije gospodinu Borisu Krstiniću 
za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-
moslavačke županije 9 159

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-mo-
slavačke županije gospodinu Mladenu 
Merzelu za doprinos ugledu i promidžbi 
Sisačko-moslavačke županije 9 159

Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti Si-
sačko-moslavačke županije Folklornom 
ansamblu »Ivan Goran Kovačić« Sisak u 
povodu 55. obljetnice rada 9 160

Odluka o izboru članova Skupštine Hrvat-
skog zavoda za zdravstveno osiguranje 9 161

Odluka o osnivanju i imenovanju Stručnog 
povjerenstva za procjenu planova inter-
vencija u zaštiti okoliša 9 161

Odluka o prihvaćanju Strategije razvoja 
turizma Sisačko-moslavačke županije za 
razdoblje 2007. - 2013. godine 12 218

Odluka o davanju suglasnosti Općoj bol-
nici »Dr. Ivo Pedišić« Sisak za kreditno 
zaduženje 15 245

Odluka o davanju suglasnosti Lječilištu 
»Topusko« 15 246

Odluka o Danu hrvatskih branitelja Sisačko-
moslavačke županije 15 246

Odluka o osnivanju Županijskog savjeta 
mladih Sisačko-moslavačke županije 15 246

Odluka o prihvaćanju Poljoprivredne ra-
zvojne strategije Sisačko-moslavačke 
županije 15 249

Odluka o izboru predsjednika Županijske 
skupštine Sisačko-moslavačke županije 18 275
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o upravnim tijelima Sisačko-moslavačke 
županije 18 307

Odluka o pristupanju u članstvo Sisačko-
moslavačke županije u Institut Regije 
Europe (Institut der regionen europeas/
Institute od the Regions od Europe - 
IRE) 18 348

Odluka o dodjeli bespovratne financijske 
pomoći gradovima i općinama Sisačko-
moslavačke županije za ublažavanje 
posljedica elementarnih nepogoda na 
području Županije tijekom 2007. godine 18 348

Odluka o donošenju Županijske razvojne 
strategije Sisačko-moslavačke županije 19 353

Zaključci

Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog 
Plana građenja i održavanja županijskih 
i lokalnih cesta na području Sisačko-
moslavačke županije za 2007. godinu 4 61

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Županijskog povjerenstva za suzbijanje 
zlouporabe droga za 2006. godinu 4 62

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Županijskog savjeta za europske inte-
gracije Sisačko-moslavačke županije za 
2006. godinu 4 62

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Županijske koordinacije za ljudska prava 
u 2006. godini 4 62

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Žu-
panijskog eko-stožera za 2006. godinu 4 63

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 
Sisačko-moslavačke županije u 2006. 
godini 4 63

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju 
sigurnosti na području Sisačko-moslavačke 
županije za 2006. godinu 9 127

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
s Izvješćem o financijskom poslovanju 
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke 
županije za 2006. godinu 9 157

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
i poslovanju zdravstvenih ustanova u Si-
sačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 
I-XII 2006. godine 9 157

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu i 
poslovanju domova za starije i nemoćne 
osobe na području Sisačko-moslavačke 
županije za 2006. godinu 9 157

Zaključak povodom rasprave o stanju u 
Domu za starije i nemoćne osobe Sisak 11 174

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Zaključak o davanju Suglasnosti Uprav-
nom vijeću Doma za starije i nemoćne 
osobe Sisak 11 174

Programi

Odluka o izmjenama Programa javnih 
potreba u kulturi Sisačko-moslavačke 
županije za 2007. godinu 12 186

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba 
u školstvu Sisačko-moslavačke županije 
za 2007. godinu 12 186

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba 
u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije 
za 2007. godinu 12 187

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba 
u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 
2007. godinu 18 275

Odluka o izmjenama Programa javnih 
potreba u školstvu Sisačko-moslavačke 
županije za 2007. godinu 18 275

Odluka o izmjenama Progama javnih 
potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke 
županije za 2007. godinu 18 276

Odluka o izmjenama Programa javnih 
potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-
moslavačke županije za 2007. godinu 18 276

Program javnih potreba u športu Sisačko-
moslavačke županije za 2008. godinu 18 308

Program javnih potreba u kulturi Sisačko-
moslavačke županije za 2008. godinu 18 309

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 
Sisačko-moslavačke županije za 2008. 
godinu 18 309

Program javnih potreba u školstvu Sisačko-
moslavačke županije za 2008. godinu 18 309

Program janvih potreba u sufinanciranju 
predškolskog odgoja Sisačko-moslavačke 
županije za 2008. godinu 18 310

Program javnih potreba u zdravstvu 
Sisačko-moslavačke županije za 2008. 
godinu 18 311

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 
Sisačko-moslavačke županije za 2008. 
godinu 18 311

Rješenja

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika 
Općinskog suda u Novskoj 4 64

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika 
za mladež Općinskog suda u Sisku 4 65

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika 
Općinskog suda u Gvozdu 9 160
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Rješenje o razrješenju suca porotnika 
Županijskog suda u Sisku 9 160

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne 
osobe Petrinja 9 162

Rješenje o razrješenju i imenovanju čla-
nova Školskog odbora Glazbene škole 
u Novskoj 9 162

Rješenje o imenovanju članova upravnog 
vijeća Doma zdravlja Sisak 12 218

Rješenje o imenovanju članova Upravnog 
vijeća Doma zdravlja Petrinja 12 218

Rješenje o imenovanju članova Upravnog 
vijeća Doma zdravlja Kutina 12 219

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne 
osobe Sisak 12 219

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Tehničke škole Sisak 15 249

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Srednje škole Topusko 15 250

Rješenje o razrješenju i imenovanju članica 
Županijskog povjerenstva za ravnoprav-
nost spolova 15 250

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Povjerenstva za procjenu šteta od ele-
mentarnih nepogoda Sisačko-moslavačke 
županije 15 250

Rješenje o imenovanju člana Stručne 
komisije za ustanovljenje zajedničkih lo-
višta na području Sisačko-moslavačke 
županije 15 251

Rješenje o razrješenju i imenovanju pred-
sjednika i člana Upravnog vijeća javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim pri-
rodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke 
županije 15 251

Rješenje o imenovanju doktora medici-
ne i drugih zdravstvenih djelatnika za 
određivanje nastupa, vremena i uzroka 
smrti građana umrlih izvan zdravstvenih 
ustanova za područje Grada Kutine 15 251

Rješenje, Klasa: 021-01/07-01/02, Urbroj: 
2176/01-01-07-2 od 21. prosinca 2007. 
godine 18 274

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika 
Općinskog suda u Kutini 18 349

Rješenje o razrješenju i imenovanju čla-
na Školskog odbora Glazbene škole u 
Novskoj 18 350

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Županijskog savjeta za europske inte-
gracije 18 350

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Izvješće

Izvješće o radu Županijskog poglavarstva 
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 
lipanj 2005. - studeni 2007. godine 18 348

Plan

Operativni plan poticanja malog gospo-
darstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj 
županiji tijekom 2007. godine 4 55

Operativni plan poticanja malog gospo-
darstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj 
županiji tijekom 2008. godine 18 340

Strategija

Županijska razvojna strategija Sisačko-
moslavačke županije 19 353

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

Odluke

Odluka o davanju suglasnosti na Popis 
prioriteta pri raspodjeli decentraliziranih 
sredstava za zdravstvene ustanove u 
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. 
godinu 1 2

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija za 
investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće 
održavanje zdravstvenih ustanova, te za 
informatizaciju zdravstvenih ustanova u 
2007. godini 1 4

Odluka o povjeravanju izrade Prostorno-
planske dokumentacije Općine Lekenik 1 7

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
o izmjenama i dopunama Statuta Neu-
ropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot« 
Popovača 1 8

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o 
izmjenama i dopunama Statuta Lječilišta 
»Topusko« 1 8

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
o izmjenama i dopunama Statuta Doma 
zdravlja Sisačko-moslavačke županije 1 8

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
o izmjenama i dopunama Statuta Zavoda 
za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke 
županije 1 9

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o 
izmjenama i dopunama Statuta »Gradskih 
ljekarni - Sisak« 1 9

Odluka o imenovanju Radne grupe za 
izradu programa zaštite i gospodarenja 
sastojinama pitomog kestena na području 
Sisačko-moslavačke županije 1 10
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
o darovanju školske imovine Osnovne 
škole Popovača 1 11

Odluka o utvrđivanju potrebe ustrojavanja 
posebnog dežurstva u djelatnosti opće/
obiteljske medicine za područje Sisačko-
moslavačke županije 1 11

Odluka o raspodjeli decentraliziranih sred-
stava za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatnih ulaganja u nefinancijskoj 
imovini u osnovnim i srednjim školama 
Sisačko-moslavačke županije 2 13

Odluka o osnivanju i imenovanju Po-
vjerenstva za provođenje natječaja za 
korištenje financijskih sredstava Fonda 
za regionalni razvoj Republike Hrvatske 
za 2007. godinu 2 14

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
o izmjenama i dopunama Statuta Doma 
za starije i nemoćne osobe Petrinja 3 21

Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj 
školi Petrinja za nabavu kombi vozila 3 21

Odluka o davanju suglasnosti Obrtničkoj 
školi Sisak za prodaju kamiona i priko-
lice 3 22

Odluka u svezi ostvarivanja prava pr-
vokupa nekretnine u Novskoj, Trg L. I. 
Oriovčanina 3 22

Odluka o osnivanju i imenovanju Ko-
misije za ocjenu »Studije utjecaja na 
okoliš eksploatacijskog polja Pepelinka 
kod Vukojevca« 3 23

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja materijalnih i financijskih ras-
hoda Centra za socijalnu skrb i pomoći za 
podmirenje troškova stanovanja korisnicima 
koji se griju na drva u 2007. godini 3 24

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja domova za starije i nemoćne 
osobe za 2007. godinu u Sisačko-mosla-
vačkoj županiji 3 26

Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici 
»Dr. Ivo Pedišić« Sisak 3 29

Odluka o prihvaćanju projekta »Niste sami« 
Udruge za razvoj lokalne zajednice »Naš 
život« Petrinja 5 71

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Statut Osnovne škole »Katarina Zrin-
ska« Mečenčani 5 72

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
o davanju zgrade Područne škole Šišinac 
na privremeno korištenje 5 72

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj 
školi Novska za zamjenu nekretnina 5 72

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj 
školi »Vladimir Nazor« Topusko za zamjenu 
nekretnina 5 73

Odluka o davanju suglasnosti Industrijsko-
obrtničkoj školi Sisak 5 73

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisačko-
moslavačke županije 5 74

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Sisačko-moslavačke županije 5 74

Odluka o osnivanju i imenovanju Radne 
grupe za koordinaciju izrade Plana navod-
njavanja Sisačko-moslavačke županije 5 74

Odluka o financiranju Programa udruga iz 
područja zdravstvene zaštite i socijalne 
skrbi iz sredstava Proračuna Sisačko-
moslavačke županije u 2007. godini 5 75

Odluka o davanju zgrade Osnovne škole 
u Donjoj Bačugi na korištenje Udruzi 
»Voće produkt« iz Petrinje i Pčelarskoj 
udruzi Petrinja 5 78

Odluka o nastavku provođenja projekta 
»Tradicijski i umjetnički obrti« u 2007. 
godini 5 79

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu 
subvencija u provođenju Projekta »Tradi-
cijski i umjetnički obrti« za 2007. godinu 5 80

Odluka o nastavku provođenja projekta 
»Razvoj proizvodnih zadruga« za 2007. 
godinu 5 80

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu 
subvencija u provođenju Projekta »Razvoj 
proizvodnih zadruga« za 2007. godinu 5 81

Odluka o donošenju Projekta »Turistički 
projekti u »Sisačko-moslavačkoj župa-
niji« 5 82

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu 
bespovratnih potpora u turizmu u 2007. 
godini 5 82

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
o dopuni Statuta Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« Sisak 5 84

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
o III. izmjenama i dopunama Statuta Lje-
čilišta »Topusko« 5 84

Odluka o rasporedu sredstava pomoći 
općinama i gradovima na području Sisačko-
moslavačke županije za 2007. godinu 5 85

Odluka o nastavku provođenja projekta 
»Razvoj poduzetničkih zona« za 2007. 
godinu 6 90
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o objavi Javnog poziva za dodje-
lu kapitalnih pomoći temeljem Projekta 
»Razvoj poduzetničkih zona« za 2007. 
godinu 6 92

Odluka o subvencijama za trošak projektne 
dokumentacije u 2007. godini 6 93

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja 
za dodjelu subvencija za trošak projektne 
dokumentacije u 2007. godini 6 95

Odluka o subvencijama u poljoprivredi u 
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. 
godinu 6 95

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 
za dodjelu subvencija u poljoprivredi u 
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. 
godinu 6 98

Odluka o uvjetima za dodjelu novčanih 
donacija i pomoći u provođenju proje-
kata iz područja poljoprivrede i ruralnog 
razvitka u Sisačko-moslavačkoj županiji 
za 2007. godinu 6 99

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za 
dodjelu novčanih donacija i pomoći u pro-
vođenju projekata iz područja poljoprivrede 
i ruralnog razvitka u Sisačko-moslavačkoj 
županiji za 2007. godinu 6 101

Odluka o uvjetima i kriterijima za odabir 
najkvalitetnijeg projekta eko-udruge, škol-
ske i predškolske eko-udruge/sekcije koji 
će se sufinancirati iz sredstava Sisačko-
moslavačke županije za 2007. godinu 6 102

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja 
za dodjelu sredstava iz Proračuna Sisač-
ko-moslavačke županije za 2007. godinu 
namijenjenih za financiranje projekata 
eko-udruga, školskih i predškolskih eko-
udruga/sekcija koji se bave zaštitom okoliša 
i prirode na području Sisačko-moslavačke 
županije 6 105

Odluka o 1. izmjenama i dopunama Od-
luke popisa prioriteta pri raspodjeli de-
centraliziranih sredstava za zdravstvene 
ustanove u Sisačko-moslavačkoj županiji 
za 2007. godinu 6 107

Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje 
djelatnosti distribucije plina koja obuhvaća 
izgradnju distribucijskog sustava plino-
voda na području općine Jasenovac koji 
će se povezati na postojeći distribucijski 
sustav 6 110

Odluka o donošenju Projekta »Poduzet-
nički krediti« 8 117

Odluka o provođenju Projekta »Poduzet-
nički krediti« u 2007. godini 8 118

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o objavi Javnog natječaja za dodjelu 
poduzetničkih kredita temeljem Projekta 
»Poduzetnički krediti« u 2007. godini 8 119

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o 
izmjeni Statuta Javne ustanove za uprav-
ljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
Sisačko-moslavačke županije 8 120

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj 
školi Gvozd 9 126

Odluka o davanju zgrade Osnovne škole 
u Gornjem Javornju na korištenje Udruzi 
Voćara općine Dvor 9 127

Odluka o utvrđivanju liste zadruga s 
iznosima bespovratne novčane pomoći 
- subvencijama prema projektu »Razvoj 
proizvodnih zadruga« za 2007. godinu 10 166

Odluka o utvrđivanju liste obrtnika s izno-
sima financijskih sredstava - subvencija 
prema Projektu »Tradicijski i umjetnički 
obrti« u 2007. godini 10 166

Odluka o donošenju Projekta »Sustav 
upravljanja energijom u Sisačko-mosla-
vačkoj županiji« 10 167

Odluka o povjeravanju izrade Prostorno-
planske dokumentacije Općine Martinska 
Ves 10 167

Odluka o visini nagrade za arhitektonsko 
rješenje za izgradnju nove Osnovne škole 
sa športskom dvoranom u Popovači 10 168

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj 
školi »Braća Radić« Martinska Ves 10 168

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za 
dodjelu stipendija učenicima srednjih škola 
s područja Sisačko-moslavačke županije 
za školsku godinu 2007/2008. 10 169

Odluka u svezi ostvarivanja prava prvokupa 
nekretnine u Letovaniću, Letovanić 147 10 169

Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu postupka plinofikacije grada 
Petrinje 10 169

Odluka o utvrđivanju liste subjekata za 
bespovratne novčane potpore u turizmu 
za 2007. godinu 11 175

Odluka o utvrđivanju liste poduzetničkih 
zona s iznosima kapitalnih pomoći za 
sufinanciranje razvoja poduzetničkih zona 
za 2007. godinu 11 175

Odluka o utvrđivanju liste za sufinanci-
ranje projekata školskih i predškolskih 
eko-udruga/sekcija i eko-udruga za 2007. 
godinu 11 176
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Od-
luke popisa prioriteta pri raspodjeli de-
centraliziranih sredstava za zdravstvene 
ustanove u Sisačko-moslavačkoj županiji 
za 2007. godinu 11 177

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za 
prijavu projekata i programa iz područja 
prevencije ovisnosti radi financijske potpore 
iz sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke 
županije u 2007. godini 11 180

Odluka o raspisivanju javnog natječaja 
za sufinanciranje smještaja i prehrane u 
učeničkim domovima učenicima srednjih 
škola s prebivalištem na području Sisačko-
moslavačke županije za školsku godinu 
2007/2008. 11 180

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Lječilišta Topusko 11 180

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Školskog odbora Osnovne škole Dvor 11 181

Odluka o davanju zgrade i zemljišta Po-
dručne škole Draškovac na privremeno 
korištenje 11 181

Odluka o davanju suglasnosti Industrijsko-
obrtničkoj školi Sisak 11 182

Odluka o donošenju Projekta »Tehničko 
usklađivanje« 13 226

Odluka o provođenju Projekta »Tehničko 
usklađivanje« za 2007. godinu 13 226

Odluka o objavljivanju Javnog poziva za 
dodjelu subvencija u provođenju Pro-
jekta »Tehničko usklađivanje« za 2007. 
godinu 13 227

Odluka o prijenosu sredstava za suosni-
vanje »Garancijske sheme« 13 228

Odluka o subvencijama u ratarstvu u 
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. 
godinu 13 228

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za 
dodjelu subvencija u ratarstvu u Sisačko-
moslavačkoj županiji za 2007. godinu 13 229

Odluka o sufinanciranju izrade projektne 
dokumentacije objekata za obradu i skla-
dištenje divljači u 2007. godini 13 230

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja 
za sufinanciranje troškova izrade projek-
tne dokumentacije objekata za obradu i 
skladištenje divljači 13 231

Odluka o 3. izmjenama i dopunama Od-
luke popisa prioriteta pri raspodjeli de-
centraliziranih sredstava za zdravstvene 
ustanove u Sisačko-moslavačkoj županiji 
za 2007. godinu 13 234

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o davanju suglasnosti Općoj bolnici 
»Dr. Ivo Pedišić« Sisak 13 237

Odluka o davanju suglasnosti Gradu Hrvat-
ska Kostajnica na Program sanacije odla-
gališta Rosulje u Hrvatskoj Kostajnici 13 237

Odluka u svezi ostvarivanja prava prvokupa 
nekretnine u Park šumi »Brdo Djed« 13 237

Odluka u svezi ostvarivanja prava prvokupa 
nekretnine u Sisku, Zagrebačka 2 13 238

Odluka o financiranju projekata i progra-
ma iz područja prevencije ovisnosti na 
području Sisačko-moslavačke županije 
u 2007. godini 14 241

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za 
dodjelu stipendija studentima s područja 
Sisačko-moslavačke županije za školsku 
godinu 2007./2008. 14 242

Odluka u svezi ostvarivanja prava prvokupa 
nekretnine u Sisku, Odra 71 14 243

Odluka o 4. izmjenama i dopunama Od-
luke popisa prioriteta pri raspodjeli de-
centraliziranih sredstava za zdravstvene 
ustanove u Sisačko-moslavačkoj županiji 
za 2007. godinu 16 254

Odluka o davanju suglasnosti na Statut 
Doma zdravlja Sisak 16 256

Odluka o davanju suglasnosti na Statut 
Doma zdravlja Petrinja 16 256

Odluka o davanju suglasnosti na Statut 
Doma zdravlja Kutina 16 257

Odluka o utvrđivanju liste poduzetnika s 
iznosima subvencija prema projektu »Teh-
ničko usklađivanje« za 2007. godinu 16 257

Odluka o utvrđivanju liste poljoprivrednih 
gospodarstava za isplatu subvencija u 
ratarstvu 16 258

Odluka o utvrđivanju lista poljoprivrednih 
gospodarstava za isplatu subvencija u 
poljoprivredi za zahtjeve pristigle od 1. 
lipnja do 31. kolovoza 2007. godine 16 259

Odluka o prihvaćanju Studije valorizacije 
prostorno-prometnog sustava Sisačko-
moslavačke županije 16 260

Odluka o prihvaćanju Elaborata oprav-
danosti izgradnje čvora Lipovljani na AC 
Zagreb - Lipovac 16 261
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o davanju suglasnosti na Odlu-
ku Školskog odbora I. Osnovne škole 
Petrinja 16 261

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Školskog odbora Osnovne škole »Braća 
Radić« Martinska Ves 16 261

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Školskog odbora Osnovne škole Davorina 
Trstenjaka Hrvatska Kostajnica 16 261

Odluka o darovanju računala Državnoj 
upravi za zaštitu i spašavanje - Područnom 
uredu Sisak 16 263

Odluka o prihvaćanju Zaključka o raspo-
djeli preostalih sredstava za studentske 
stipendije 17 265

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke 
o raspodjeli decentraliziranih sredstava za 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 
dodatnih ulaganja u nefinancijskoj imovini 
u osnovnim i srednjim školama Sisačko-
moslavačke županije za 2007. godinu 17 266

Odluka o utvrđivanju lista poljoprivrednih 
gospodarstava za isplatu subvencija u 
poljoprivredi za zahtjeve pristigle od 1. 
rujna 2007. godine do 31. listopada 2007. 
godine 17 267

Odluka o utvrđivanju liste za isplatu sub-
vencija za trošak projektne dokumentacije 
u 2007. godini 17 268

Odluka o naknadi šteta koju je počinila 
divljač (divlje svinje) na poljoprivrednim 
kulturama u zajedničkim lovištima III/102 
»Letovanski lug« i III/138 »Žažina« 17 268

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o 
dopuni Statuta javne ustanove za uprav-
ljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
Sisačko-moslavačke županije 17 269

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o 
Zaštitnom znaku Javne ustanove za uprav-
ljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
Sisačko-moslavačke županije 17 269

Odluka o davanju zgrade i zemljišta Po-
dručne škole u Zrinu na privremeno ko-
rištenje 17 270

Odluka o dopunama Odluke o plaći služ-
benika i namještenika u upravnim tijelima 
Sisačko-moslavačke županije 20 477

Odluka o utvrđivanju lista poljoprivrednih 
gospodarstava za isplatu subvencija u 
poljoprivredi za zahtjeve pristigle do 31. 
listopada 2007. godine 20 477

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja materi-
jalnih i financijskih rashoda centara za 
socijalnu skrb i pomoći za podmirenje 
troškova stanovanja korisnicima koji se 
griju na drva u 2007. godini u Sisačko-
moslavačkoj županiji 20 478

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja domova za 
starije i nemoćne osobe za 2007. godinu 
u Sisačko-moslavačkoj županiji 20 479

Zaključci

Zaključak o prihvaćanju partnerstva u 
projektu »Partnerstvo za nova znanja i 
vještine« 1 5

Zaključak o prihvaćanju poziva na par-
tnerstvo u projektu »Prekogranična su-
radnja« 1 6

Zaključak o prihvaćanju projektnog pri-
jedloga »Zaštita i promoviranje rijeke 
Une kroz unapređenje uvjeta za održivi 
razvoj pograničnog područja« za sredstva 
Europske unije prema natječaju CARDS 
2004 - »Bespovratna sredstva za preko-
graničnu suradnju« 1 6

Zaključak o prihvaćanju projektnog prijed-
loga »Razvoj turističke infrastrukture na 
području Parka prirode Lonjsko polje« za 
sredstva Europske unije prema natječaju 
PHARE 2005 - »Bespovratna sredstva 
za poslovnu infrastrukturu - Ekonomska 
i socijalna kohezija« 1 7

Zaključak o prihvaćanju prijedloga Potpro-
jekta u sklopu Programa socijalnog i gospo-
darskog oporavka - socijalna uključenost »I 
naša je želja sudjelovati« za bespovratna 
sredstva iz zajma Međunarodne banke za 
obnovu i razvoj i Državnog proračuna 1 7

Zaključak o prihvaćanju partnerstva na 
Projektu »Osigurajmo jednake mogućnosti 
- mobilnost kao preduvjet za socijalnu 
uključenost slijepih osoba« za sredstva 
prema natječaju CARDS 2004. »Pružanje 
socijalnih usluga od strane neprofitnog 
sektora« 2 14

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći 
lokalnih površinskih voda u Sisačko-mo-
slavačkoj županiji 3 20

Zaključak o sudjelovanju na projektu 
»Analiza poslovnog okruženja u Sisačko-
moslavačkoj županiji« 3 20

Zaključak o sufinanciranju nastupa 
gospodarstvenika s područja Sisačko-
moslavačke županije na sajmovima tijekom 
2007. godine 3 20
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Zaključak o davanju suglasnosti Domu 
zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 
uklanjanje građevine 3 22

Zaključak o prihvaćanju partnerstva na 
Projektu »Dnevni boravak 3+2« Doma za 
starije i nemoćne osobe Sisak za sredstva 
prema natječaju Ministarstva zdravstva 
i socijalne skrbi »Program za inovacije 
i učenje« 5 70

Zaključak o utvrđivanju prijedloga mreže 
Hitne medicinske pomoći na području 
Sisačko-moslavačke županije 5 70

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o ka-
kvoći tla u blizini odlagališta komunalnog 
otpada na području Sisačko-moslavačke 
županije 5 71

Zaključak o davanju suglasnosti Domu 
zdravlja Sisačko-moslavačke županije za 
davanje stana na korištenje za službene 
potrebe 5 71

Zaključak o davanju suglasnosti Domu 
zdravlja Sisačko-moslavačke županije na 
Odluku o davanju na korištenje stambe-
nog prostora Centru za žene »ADELA« 
iz Siska 5 73

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o pro-
vedbi programa iz područja obrta, malog 
i srednjeg poduzetništva i turizma tijekom 
2006. godine 5 78

Zaključak o odabiru projekata u Sisačko-
moslavačkoj županiji koji se predlažu 
za financiranje iz sredstava Fonda za 
regionalni razvoj Republike Hrvatske za 
2007. godinu 5 83

Zaključak o davanju podrške za osniva-
nje Doma za starije i nemoćne osobe u 
Kutini 5 85

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi 
projekata i programa iz područja poljopri-
vrede, šumarstva i vodnog gospodarstva 
u 2006. godini 6 92

Zaključak o prihvaćanju partnerstva na 
Projektnom prijedlogu radnog naziva »Raz-
mjena poljskog iskustva iz područja europ-
skih integracija i apsorbiranja strukturnih 
fondova namijenjenih za poljoprivredu i 
ruralni razvoj u Hrvatskoj« 6 106

Zaključak o sufinanciranju nastupa fizičkih 
i pravnih osoba s područja Sisačko-
moslavačke županije na sajmovima, 
manifestacijama i promocijama tijekom 
2007. godine 6 109

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke 
županije tijekom 2006. godine 8 120

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Zaključak o davanju suglasnosti na Program 
zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja 
i korištenja zaštićenih prirodnih vrijedno-
sti i Financijski plan Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijed-
nostima Sisačko-moslavačke županije 
za 2007. godinu 8 120

Zaključak o prihvaćanju partnerstva na 
Projektu »Aktivni pristup zapošljavanju« 
za sredstva iz Programa PHARE 2005 
»Aktivne mjere zapošljavanja za grupe 
kojima prijeti socijalna isključenost« 10 165

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kakvoći 
zraka Sisačko-moslavačke županije za 
2006. godinu 10 167

Zaključak o prihvaćanju partnerstva u pro-
vedbi Projekta »Edukacija u poduzetništvu 
u Sisačko-moslavačkoj županiji« 11 175

Zaključak o prihvaćanju Studije izvodljivosti 
sustava »krava-tele« u Sisačko-mosla-
vačkoj županiji 11 176

Zaključak o davanju suglasnosti Domu za 
starije i nemoćne osobe Petrinja (nabava 
i ugradnja opreme) 11 182

Zaključak o davanju suglasnosti Domu za 
starije i nemoćne osobe Petrinja (cijena 
dostave ručka) 11 182

Zaključak o sufinanciranju Projekta una-
pređenje proizvodnje kravljeg mlijeka na 
obiteljskim gospodarstvima na području 
Sisačko-moslavačke županije 13 232

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
i poslovanju zdravstvenih ustanova u 
Sisačko-moslavačkoj županiji za razdoblje 
I. - VI. 2007. godine 13 234

Zaključak o prihvaćanju poziva u nastavku 
partnerstva u projektu »Regionalni klasteri 
- pokretači rasta i zapošljavanja u regiji 
Hrvatski klaster brodogradnje« 16 257

Zaključak o prihvaćanju partnerstva u pro-
vedbi Projekta »Obrazovanje za turizam 
na seljačkim gospodarstvima« 16 258

Zaključak o sufinanciranju nabavke sitne 
vrste divljači 16 259

Zaključak o sufinanciranju stručnog ospo-
sobljavanja poljoprivrednih proizvođača 16 260

Zaključak o davanju suglasnosti Domu za 
starije i nemoćne osobe Sisak 16 263

Zaključak o davanju suglasnosti Domu za 
starije i nemoćne osobe Petrinja 16 263

Zaključak o davanju suglasnosti na diobenu 
bilancu Doma zdravlja Sisačko-moslavačke 
županije 17 266
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Zaključak o prihvaćanju odredbi Ugovora o 
koncesiji distribucije plina na distribucijskom 
području Novska za općinu Jasenovac 17 269

Zaključak o sufinanciranju edukacije eko-
loških proizvođača Sisačko-moslavačke 
županije 17 270

Zaključak o davanju suglasnosti na Od-
luku o Financijskom planu održavanja i 
građenja županijskih i lokalnih cesta za 
2008. godinu 17 271

Zaključak o prihvaćanju »Studije izvodlji-
vosti namjenskog uzgoja uljane repice u 
Sisačko-moslavačkoj županiji za proizvod-
nju biodizela kao mjera za smanjivanje 
emisija stakleničkih plinova« 20 469

Program

Program aktivnosti u provedbi posebnih 
mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u Sisačko-moslavačkoj 
županiji za 2007. godinu 3 18

Pravilnici

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem 
redu stručne službe za poslove Skupšti-
ne i Poglavarstva Sisačko-moslavačke 
županije 8 121

Pravilnik o uvjetima, postupku i načinu 
korištenja usluga Ureda hrvatskih regija u 
Bruxellesu od strane Sisačko-moslavačke 
županije 13 233

Pravilnik o izmjenama Pravilnika o sti-
pendiranju i drugim oblicima potpore stu-
dentima s područja Sisačko-moslavačke 
županije 14 242

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o 
unutarnjem redu Stručne službe za poslove 
Skupštine i Poglavarstva Sisačko-mosla-
vačke županije 14 243

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem 
redu Stručne službe za poslove Skupšti-
ne i Poglavarstva Sisačko-moslavačke 
županije 16 262

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela 
za prostorno uređenje i graditeljstvo 20 470

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem 
redu Upravnog odjela za zaštitu okoliša i 
prirode Sisačko-moslavačke županije 20 476

Rješenja

Rješenje o imenovanju članova i zamjenika 
Ocjenjivačkog suda, članova Tehničke 
komisije i tajnika natječaja za provođenje 
natječaja za odabir najboljeg arhitektonskog 
rješenja za izgradnju nove Osnovne škole 
sa športskom dvoranom u Popovači 1 9

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Rješenje o imenovanju predsjednika i 
članova Povjerenstva za provedbu po-
stupka javnog natječaja za sufinanciranje 
projekata zaštite i prirode eko-udruga, 
školskih i predškolskih eko-udruga/sekcija 
s područja Sisačko-moslavačke županije 
za 2007. godinu 3 23

Rješenje o imenovanju člana Radne grupe 
za izradu Programa zaštite i gospodarenja 
sastojinama pitomog kestena na području 
Sisačko-moslavačke županije 3 24

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Školskog odbora Osnovne škole »Ivana 
Gorana Kovačića« Gora 3 29

Rješenje o razrješenju i imenovanju 
predstavnika Županijskog poglavarstva 
u Gospodarsko-socijalno vijeće Sisačko-
moslavačke županije 5 75

Rješenje o imenovanju predsjednika i čla-
nova Povjerenstva za provođenje Javnog 
poziva za dodjelu bespovratnih potpora u 
turizmu za 2007. godinu 5 83

Rješenje o imenovanju predsjednika i 
članova Povjerenstva za provođenje Pro-
jekta »Razvoj poduzetničkih zona« za 
2007. godinu 6 92

Rješenje o imenovanju predstavnika i 
članova Povjerenstva za dodjelu subven-
cija za trošak projektne dokumentacije u 
2007. godini 6 95

Rješenje o imenovanju predsjednika i čla-
nova Povjerenstva za dodjelu subvencija 
u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj 
županiji za 2007. godinu 6 99

Rješenje o imenovanju predsjednika i 
članova Povjerenstva za dodjelu novča-
nih donacija i pomoći u poljoprivredi u 
2007. godini 6 102

Rješenje o imenovanju predsjednika i čla-
nova Povjerenstva za provedbu postupka 
javnog natječaja za sufinanciranje proje-
kata zaštite okoliša i prirode eko-udruga, 
školskih i predškolskih eko-udruga/sekcija 
s područja Sisačko-moslavačke županije 
za 2007. godinu 6 105

Rješenje o imenovanju predsjednika i čla-
nova Povjerenstva za provođenje Projekta 
»Poduzetnički krediti« u 2007. godini 8 119

Rješenje o imenovanju privremenog rav-
natelja Doma zdravlja Sisak 8 121

Rješenje o imenovanju privremenog rav-
natelja Doma zdravlja Petrinja 8 122

Rješenje o imenovanju privremenog rav-
natelja Doma zdravlja Kutina 8 122
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Rješenje o osnivanju i imenovanju Povje-
renstva za izradu diobene bilance Doma 
zdravlja Sisačko-moslavačke županije 9 126

Rješenje o imenovanju predsjednika i 
članova Povjerenstva za provođenje Pro-
jekta »Tehničko usklađivanje« za 2007. 
godinu 13 227

Rješenje o imenovanju predsjednika i 
članova Povjerenstva za sufinanciranje 
izrade projektne dokumentacije objekata 
za obradu i skladištenje divljači 13 232

Rješenje o imenovanju predstavnika Sisačko-
moslavačke županije u Povjerenstvo za 
procjenu nekretnina na području posebne 
državne skrbi 14 244

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti 
pročelnika Upravnog odjela za prostorno 
uređenje i graditeljstvo Sisačko-moslavačke 
županije 20 476

Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti 
pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo 
i socijalnu skrb Sisačko-moslavačke žu-
panije 20 477

Rješenje o razrješenju i imenovanju čla-
nova Školskog odbora Osnovne škole 
Jasenovac 20 480

AKTI STRUČNE SLUŽBE 
ZA POSLOVE SKUPŠTINE I 

POGLAVARSTVA

Ispravak

Ispravak Odluke o izmjenama Programa 
privatizacije trgovačkog društva Ceste 
Sisak d.o.o. Sisak 6 110

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U 
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

Rješenje

Rješenje o izmjeni Rješenja o utvrđivanju 
brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca 
akata na području Sisačko-moslavačke 
županije 2 15

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

AKTI GOSPODARSKO-SOCIJALNOG 
VIJEĆA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ 

ŽUPANIJI

Poslovnik

Izmjene i dopune Poslovnika o radu Gos-
podarsko-socijalnog vijeća u Sisačko-
moslavačkoj županiji 3 30

Program

Program rada Gospodarsko-socijalnog 
vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji za 
2007. godinu 3 30

AKTI MINISTARSTVA ZDRAVSTVA I 
SOCIJALNE SKRBI

Rješenje

Rješenje 7 115

AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA

Izvješća

Izvješće o prestanku mandata vijećnika 
i početku obnašanja dužnosti zamjenika 
vijećnika Županijske skupštine Sisačko-
moslavačke županije 11 174

Izvješće o prestanku mirovanja mandata 
vijećnika i početku obnašanja dužnosti 
izabranog vijećnika Županijske skupštine 
Sisačko-moslavačke županije i prestanku 
mandata zamjenika vijećnika Županijske 
skupštine Sisačko-moslavačke županije 18 274

AKTI MINISTARSTVA ZNANOSTI, 
OBRAZOVANJA I ŠPORTA

Odluka

Odluka o podjeli Osnovne škole Dragutina 
Tadijanovića Petrinja 12 220

Rješenje

Rješenje Ministarstva znanosti, obrazovanja 
i športa na Odluku o podjeli Osnovne škole 
Dragutina Tadijanovića Petrinja 12 219

»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 
2007. 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, 
fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.
glasila.hr.


