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SADRŽAJ KAZALA ZA 2022. GODINU

Stra-
nica

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Proračuni 1006

Odluke 1006

Zaključci 1010

Programi 1012

Rješenja 1012

Kodeks ponašanja 1013

AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA

Izvješća 1013

AKTI ŽUPANA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Odluke 1013

Zaključci 1017

Pravilnici 1018

Stra-
nica

Rješenja 1018

Planovi 1019

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA 
POLJOPRIVREDU, RURALNI RAZVOJ, 

ZAŠTITU OKOLIŠA I PRIRODE

Zaključci 1019

AKTI UPRAVNOG ODJELA 
ZA PROSTORNO UREĐENJE, 
GRADITELJSTVO I OBNOVU

Obavijest 1020

AKTI VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Financijski planovi 1020

Financijska izvješća 1020

AKTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA 
SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Odluka 1020

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Proračuni

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Sisačko-moslavačke županije za 2021. 
godinu 7 135

Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-mo-
slavačke županije za 2022. godinu 11 302

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna 
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 
siječanj do lipanj 2022. godine 13 482

II. izmjene i dopune Proračuna Sisačko-
moslavačke županije za 2022. godinu 16 602

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Proračun Sisačko-moslavačke županije 
za 2023. godinu i projekcije za 2024. i 
2025. godinu 16 751

Odluke

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja 
Sisačko-moslavačke županije za 2021. 
godinu 3 47

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnog školstva u Sisačko-moslavač-
koj županiji u 2022. godini 3 48

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija sred-
njih škola i učeničkog doma u Sisačko-
moslavačkoj županiji u 2022. godini 3 49
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o obnovi zgrade javne namjene 
Kompleks Domobranske vojarne u La-
đarskoj ulici u Sisku 3 66

Odluka o obnovi zgrade javne namjene 
Učenički dom Sisak - I. faza 3 67

Odluka o utvrđivanju činjenice podnošenja 
ostavke na dužnost predsjednika Županijske 
skupštine Sisačko-moslavačke županije 7 134

Odluka o izboru predsjednika Županijske 
skupštine Sisačko-moslavačke županije 7 134

Odluka o ukidanju Odluke o pripajanju 
Doma zdravlja Sisak i Doma zdravlja 
Petrinja Domu zdravlja Kutina i promjeni 
naziva i sjedišta Doma zdravlja Kutina 7 229

Odluka o proširenju djelatnosti Gradskih 
ljekarni Sisak 7 229

Odluka o otpisu potraživanja Sisačko-mo-
slavačke županije po kreditima odobrenim 
od strane Sisačko-moslavačke županije 
iz Programa kreditiranja razvitka poljopri-
vrede iz udruženih sredstava Ministarstva 
poljoprivrede i županija 2001. godine 7 230

Odluka o otpisu potraživanja Sisačko-mo-
slavačke županije po kreditima odobrenim 
od strane Sisačko-moslavačke županije 
iz Programa kreditiranja razvitka poljopri-
vrede iz udruženih sredstava Ministarstva 
poljoprivrede i županija 2002. godine 7 231

Odluka o prijenosu imovine koja se vodila 
u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke 
županije 7 231

Odluka o izmjeni Odluke o kupnji nekretnina 
u k.o. Petrinja u vlasništvu Strižak d.o.o. 7 232

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Doma zdravlja Petrinja 
o davanju u zakup poslovnog prostora 7 232

Odluka o davanju suglasnosti za obavlja-
nje privatne prakse u ordinaciji u novom 
prostoru Mateu Krznariću, dr. med. dent. 7 233

Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje 
privatne prakse u specijalističkoj ordinaciji 
u novom prostoru Željki Biflin Heski, dr. 
med. spec. obit. med. 7 233

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o minimalnim financijskim stan-
dardima, kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija 
domova za starije i nemoćne osobe za 
2022. godinu 3 50

Odluka o minimalnim financijskim standar-
dima, kriterijima, mjerilima i načinu finan-
ciranja materijalnih i financijskih rashoda 
centara za socijalnu skrb u 2022. godini 3 52

Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija za 
investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće 
održavanje zdravstvenih ustanova, te za 
informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 
2022. godini na području Sisačko-mosla-
vačke županije 3 54

Odluka o prijenosu vrijednosti dugotrajne 
nefinancijske imovine u pripremi u poslovne 
knjige Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan 
Barbot Popovača« (VI. odjel) 3 55

Odluka o prijenosu vrijednosti dugotrajne 
nefinancijske imovine u pripremi u poslovne 
knjige Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan 
Barbot Popovača« (VII. odjel) 3 56

Odluka o prijenosu vrijednosti dugotrajne 
nefinancijske imovine u pripremi u poslovne 
knjige Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan 
Barbot Popovača« (IX. odjel) 3 56

Odluka o prijenosu vrijednosti dugotrajne 
nefinancijske imovine u pripremi u poslov-
ne knjige Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. 
Ivan Barbot Popovača« (kuhinja) 3 57

Odluka o prijenosu vrijednosti dugotrajne 
nefinancijske imovine u pripremi u poslovne 
knjige Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan 
Barbot Popovača« (prosektura) 3 58

Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Petrinja 
u vlasništvu Strižak d.o.o. 3 58

Odluka o kupnji nekretnina u k.o. Glina u 
stečajnom postupku nad stečajnim duž-
nikom Ars Plus d.o.o. u stečaju 3 59

Odluka o obnovi zgrade javne namjene 
Doma zdravlja Petrinja, ambulanta Ja-
bukovac 3 65

Odluka o obnovi zgrade javne namjene 
Hrvatske gospodarske komore, Županijske 
komore Sisak 3 65
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje 
privatne prakse u specijalističkoj ordinaciji 
u novom prostoru Gordani Lončarević, dr. 
med. spec. obit. med. 7 234

Odluka o davanju suglasnosti za obavljanje 
privatne prakse u specijalističkoj ordinaciji 
u novom prostoru Snježani Đilas-Mazalin, 
dr. med. spec. obit. med. 7 234

Odluka o davanju suglasnosti za obavlja-
nje privatne prakse u ordinaciji u novom 
prostoru Danijeli Gajšek Marić, dr. med. 7 234

Odluka o izmjeni Odluke o izboru pred-
sjednika i članova Odbora za branitelje i 
žrtve iz Domovinskog rata 7 236

Odluka o razrješenju člana i izboru člana 
Odbora za gospodarski razvoj 7 236

Odluka o razrješenju predsjednika i izboru 
predsjednika Odbora za Statut, Poslovnik 
i propise 7 237

Odluka o razrješenju člana i izboru člana 
Odbora za predstavke i pritužbe 7 237

Odluka o pripajanju Doma zdravlja Sisak 
i Doma zdravlja Petrinja Domu zdravlja 
Kutina i promjeni naziva i sjedišta Doma 
zdravlja Kutina 8 242

- Rješenje Ministarstva zdravstva o suklad-
nosti Odluke o pripajanju Doma zdravlja 
Sisak i Doma zdravlja Petrinja Domu 
zdravlja Kutina i promjeni naziva i sjedi-
šta Doma zdravlja Kutina sa Zakonom o 
zdravstvenoj zaštiti 8 243

Odluka o odvodnji otpadnih voda na po-
dručju aglomeracije Sisak 8 244

Odluka o obnovi zgrade javne namjene 
Srednja škola Petrinja 8 256

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o izradi 
V. izmjena i dopuna Prostornog plana 
Sisačko-moslavačke županije 8 257

Odluka o razrješenju članice i izboru člana 
Odbora za izbor i imenovanja 8 263

Odluka o razrješenju članice i izboru člana 
Odbora za gospodarski razvoj 8 263

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-mosla-
vačke županije za životno djelo posthumno 
Marijanu Glavniku, sisačkom akademskom 
kiparu i slikaru 8 264

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-mo-
slavačke županije za životno djelo Anti 
Živkoviću 8 264

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-mo-
slavačke županije za iznimna postignuća 
u proteklom jednogodišnjem razdoblju 
Caritasu Sisačke biskupije na čelu s 
ravnateljicom gđom. Kristinom Radić i 
predsjednicom Povjerenstva za pomoć 
stradalima u potresu s. Smiljom Perom Čirko 8 264

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-mo-
slavačke županije za doprinos ugledu i 
promidžbi Sisačko-moslavačke županije 
u proteklom jednogodišnjem razdoblju 
Stephanu Lupinu, hrvatskom umjetničkom 
fotografu i kiparu 8 265

Odluka o proširenju djelatnosti Lječilišta 
Topusko i Rješenje Ministarstva zdravstva 10 290

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba 
u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije 
za 2022. godinu 10 447

Odluka o izmjenama Programa javnih 
potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-mosla-
vačke županije za 2022. godinu 10 448

Odluka o izmjeni Odluke o koeficijentima 
za obračun plaće službenika i namještenika 
u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke 
županije 11 449

Odluka o donošenju Strategije upravljanja 
i raspolaganja imovinom u vlasništvu Si-
sačko-moslavačke županije za razdoblje 
od 2022.-2027. godine 11 450

Odluka o predfinanciranju projekta »Regio-
nalni centar kompetentnosti u SMŽ prema 
novim i inovativnim znanjima i vještinama« 11 458

Odluka o obnovi zgrade javne namjene 
na adresi Ivana Kukuljevića Sakcinskog 
26, Sisak 11 458

Odluka o obnovi zgrade javne namjene na 
adresi Stjepana i Antuna Radića 36, Sisak 11 459
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o obnovi zgrade javne namjene I. 
osnovna škola Petrinja 11 459

Odluka o obnovi zgrade javne namjene 
Glazbena škola Frana Lhotke Sisak 11 460

Odluka o davanju suglasnosti za obavlja-
nje privatne prakse u ordinaciji u novom 
prostoru mr. sc. Vandi Mrkša, dr. med. 
dent., spec. stom. protetike 11 462

Odluka o osnivanju i imenovanju Etičkog 
odbora Županijske skupštine Sisačko-
moslavačke županije 11 463

Odluka o osnivanju i imenovanju Vijeća 
časti Županijske skupštine Sisačko-mo-
slavačke županije 11 464

Odluka o izmjeni Odluke o zaduživanju 
Sisačko-moslavačke županije za realizaciju 
kapitalnih projekata 13 560

Odluka o obnovi zgrade javne namjene 
Lječilišta Topusko, zgrada Kinematograf 13 562

Odluka o obnovi zgrade javne namjene 
Top Termi d.o.o., Lječilišta Topusko 13 563

Odluka o korištenju prava prvokupa ne-
kretnina u Sisku, Zagrebačka 44 13 564

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« Sisak 13 564

Odluka o prijenosu imovine koja se vodila 
u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke 
županije (Strukovna škola Sisak) 13 565

Odluka o prijenosu imovine koja se vodila 
u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke 
županije (Osnovna škola Vladimir Nazor 
Topusko) 13 565

Odluka o prijenosu imovine koja se vodila 
u poslovnim knjigama Sisačko-moslavačke 
županije (Industrijsko-obrtnička škola Sisak) 13 566

Odluka o sufinanciranju nabave didak-
tičke opreme za Dječji vrtić Svete Marije 
Magdalene, Sela 13 566

Odluka o pokretanju postupka obnove 
objekata javnih vatrogasnih postrojbi i 
dobrovoljnih vatrogasnih društava na po-
tresom pogođenom području 14 574

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju 
Županijskog savjeta mladih Sisačko-mo-
slavačke županije 14 575

Odluka o pokretanju postupka za izbor 
članova i zamjenika članova u Županijski 
savjet mladih Sisačko-moslavačke županije 14 575

Odluka o donošenju Plana djelovanja 
Sisačko-moslavačke županije u području 
prirodnih nepogoda za 2023. godinu 14 580

Odluka o donošenju Plana poticanja ra-
zvoja poljoprivrede Sisačko-moslavačke 
županije za vremensko razdoblje 2021. 
- 2027. godine 14 580

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za 
poticanje razvoja poljoprivrede u Sisač-
ko-moslavačkoj županiji za 2022. godinu 14 580

Odluka o obnovi zgrade javne namjene 
Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak - 
zgrada Stare bolnice u Petrinji 15 590

Odluka o kupnji nekretnine u Sisku, Braće 
Kavurić 10 u vlasništvu H.E.L.P. GRADI-
TELJSTVO d.o.o. 15 590

Odluka o izmjeni Odluke o raspoređivanju 
sredstava za financiranje političkih stra-
naka koje imaju vijećnike u Županijskoj 
skupštini Sisačko-moslavačke županije 
za 2022. godinu 15 591

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima i 
mjerilima i načinu financiranja decen-
traliziranih funkcija za investicijsko ula-
ganje, investicijsko i tekuće održavanje 
zdravstvenih usluga te za informatizaciju 
zdravstvene djelatnosti u 2022. godini na 
području Sisačko-moslavačke županije 15 593

Odluka o visini turističke pristojbe za 
područja općina i gradova u Sisačko-mo-
slavačkoj županiji za 2024. godinu 15 593

Odluka o razrješenju člana i izboru člana 
Mandatnog povjerenstva 15 596

Odluka o razrješenju članice i izboru člana 
Odbora za izbor i imenovanja 15 596

Odluka o razrješenju člana i izboru člana 
Odbora za financije i proračun 15 597



Stranica 1010 »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE« Kazalo za 2022. godinu

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o razrješenju člana i izboru članice 
Odbora za društvene djelatnosti 15 597

Odluka o razrješenju predsjednika i izboru 
predsjednika Odbora za branitelje i žrtve 
iz Domovinskog rata 15 597

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba 
u školstvu Sisačko-moslavačke županije 
za 2022. godinu 16 748

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba 
u kulturi Sisačko-moslavačke županije za 
2022. godinu 16 749

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba 
u sportu Sisačko-moslavačke županije za 
2022. godinu 16 749

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba u 
predškolskom odgoju Sisačko-moslavačke 
županije za 2022. godinu 16 750

Odluka o izmjenama Programa javnih 
potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke 
županije za 2022. godinu 16 750

Odluka o izmjenama Programa javnih 
potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-mosla-
vačke županije za 2022. godinu 16 751

Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačko-
moslavačke županije za 2023. godinu 16 949

Odluka o dopuni Odluke o raspodjeli 
sredstava uplaćenih donacija 16 951

Odluka o raspoređivanju sredstava za 
financiranje političkih stranaka koje imaju 
vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-
moslavačke županije za 2023. godinu 16 952

Odluka utvrđivanju lista za poticanje ra-
zvoja poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj 
županiji za 2022. godinu 16 953

Odluka o financiranju sanacije nerazvr-
stanih cesta na području Grada Siska, 
Grada Petrinje i Općine Martinska Ves 16 975

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja decen-
traliziranih funkcija osnovnog školstva u 
Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. godini 16 975

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o izmjeni Odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja decentrali-
ziranih funkcija srednjih škola i učeničkog 
doma u Sisačko-moslavačkoj županiji u 
2022. godini 16 976

Odluka o izradi VI. izmjena i dopuna Pro-
stornog plana Sisačko-moslavačke županije 16 977

Odluka o izboru članova i zamjenika čla-
nova Savjeta mladih Sisačko-moslavačke 
županije 16 983

Zaključci

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
župana Sisačko-moslavačke županije za 
razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 
2021. godine 3 47

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju 
sigurnosti i rezultatima rada Policijske 
uprave Sisačko-moslavačke u 2021. godini 3 47

Zaključak o usvajanju Analize stanja su-
stava civilne zaštite Sisačko-moslavačke 
županije za 2021. godinu 3 60

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o izvrše-
nju Plana djelovanja Sisačko-moslavačke 
županije u području prirodnih nepogoda 
za 2021. godinu 3 60

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 
Sisačko-moslavačke županije za 2021. 
godinu 3 67

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća 
o radu Povjerenstva za nadzor nad radom 
mrtvozornika u 2021. godini 3 68

Zaključak o davanju suglasnosti na Go-
dišnji izvještaj o izvršenju financijskog 
plana Županijske uprave za ceste Sisač-
ko-moslavačke županije za I - XII mjesec 
2021. godine 7 228

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Zaklade Iskra za nadarenu djecu Sisač-
ko-moslavačke županije za 2021. godinu 7 229

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
Zaklade »Viktorija« za djecu oboljelu od 
zloćudnih i drugih teških bolesti s pod-
ručja Sisačko-moslavačke županije za 
2021. godinu 7 229
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o preras-
podjeli sredstava planiranih u Proračunu 
Sisačko-moslavačke županije za 2022. 
godinu 8 256

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o preras-
podjeli sredstava planiranih u Proračunu 
Sisačko-moslavačke županije za 2022. 
godinu 11 448

Zaključak o izmjenama i dopunama Za-
ključka o prijedlogu potreba specijalističkog 
usavršavanja zdravstvenih radnika za raz-
doblje 2020.-2024. godine u zdravstvenim 
ustanovama na području Sisačko-mosla-
vačke županije 11 461

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
s izvješćem o financijskom poslovanju 
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke 
županije u 2021. godini 11 464

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu 
župana Sisačko-moslavačke županije za 
razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 
godine 13 482

Zaključak o davanju suglasnosti na Polu-
godišnji izvještaj o izvršenju financijskog 
plana Županijske uprave za ceste Sisač-
ko-moslavačke županije za I-VI. mjesec 
2022. godine 13 561

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o kori-
štenju sredstava proračunske zalihe za 
razdoblje od srpnja do rujna 2022. godine 13 562

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o 
radu i financijskom poslovanju Opće bolnice 
»Dr. Ivo Pedišić« Sisak za 2021. godinu 14 575

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o radu i financijskom poslovanju Neu-
ropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot« 
Popovača za 2021. godinu 14 576

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o radu i financijskom poslovanju Lječilišta 
Topusko za 2021. godinu 14 576

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o radu i financijskom poslovanju Zavoda 
za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke 
županije za 2021. godinu 14 576

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o radu i financijskom poslovanju Zavoda 
za hitnu medicinu Sisačko-moslavačke 
županije za 2021. godinu 14 577

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o radu i financijskom poslovanju Gradskih 
ljekarni Sisak za 2021. godinu 14 577

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Sisak za 2021. godinu 14 577

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Petrinja za 2021. godinu 14 578

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o radu i financijskom poslovanju Doma 
zdravlja Kutina za 2021. godinu 14 578

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o radu i financijskom poslovanju Doma za 
starije i nemoćne osobe Sisak za 2021. 
godinu 14 578

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o radu i financijskom poslovanju Doma 
za starije i nemoćne osobe Petrinja za 
2021. godinu 14 579

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o radu i financijskom poslovanju Doma 
za starije osobe Glina za 2021. godinu 14 579

Zaključak o primanju na znanje Izvješća 
o radu i financijskom poslovanju Doma za 
psihički bolesne odrasle osobe Petrinja 
za 2021. godinu 14 579

Zaključak o davanju mišljenja na Prijedlog 
imenovanja načelnika Policijske uprave 
Sisačko-moslavačke 14 581

Zaključak o izmjenama Zaključka o prijed-
logu potreba specijalističkog usavršavanja 
zdravstvenih radnika za razdoblje 2020. - 
2024. godine u zdravstvenim ustanovama 
na području Sisačko-moslavačke županije 15 592

Zaključak o davanju suglasnosti na  
I. izmjene i dopune Financijskog plana 
Županijske uprave za ceste Sisačko-mo-
slavačke županije za 2022. godinu 16 951

Zaključak o davanju suglasnosti na Prijed-
log Financijskog plana Županijske uprave 
za ceste Sisačko-moslavačke županije za 
2023. godinu i Projekciju Plana za 2024. 
i 2025. godinu 16 952



Stranica 1012 »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE« Kazalo za 2022. godinu

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja 
na Prijedlog Plana građenja, održavanja 
i zaštite županijskih i lokalnih cesta na 
području Sisačko-moslavačke županije 
za 2023. godinu 16 952

Zaključak o sklapanju ugovora o javnoj 
usluzi za županijski prijevoz putnika 16 981

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provjeri 
formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za 
izbor članova i zamjenika članova Savjeta 
mladih Sisačko-moslavačke županije 16 982

Programi

Program javnih potreba u obrazovanju 
Sisačko-moslavačke županije za 2023. 
godinu 16 945

Program javnih potreba u kulturi Sisačko-
moslavačke županije za 2023. godinu 16 946

Program javnih potreba u športu Sisač-
ko-moslavačke županije za 2023. godinu 16 946

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi 
Sisačko-moslavačke županije za 2023. 
godinu 16 946

Program javnih potreba u zdravstvu Sisač-
ko-moslavačke županije za 2023. godinu 16 947

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi 
Sisačko-moslavačke županije za 2023. 
godinu 16 947

Program javnih potreba za obavljanje re-
dovite djelatnosti Hrvatske gorske službe 
spašavanja, Stanice Novska za 2023. 
godinu 16 948

Rješenja

Rješenje o razrješenju mrtvozornika koji 
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti 
osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova 
za područje Grada Siska 3 68

Rješenje o razrješenju mrtvozornika koji 
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti 
osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova 
za područje Grada Kutine 3 68

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Rješenje o razrješenju mrtvozornika koji 
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti 
osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova 
za područje Grada Hrvatske Kostajnice 3 69

Rješenje o razrješenju suca porotnika 
Općinskog suda u Sisku 3 69

Rješenje o razrješenju suca porotnika za 
mladež Općinskog suda u Sisku 3 69

Rješenje o imenovanju suca porotnika 
Općinskog suda u Sisku 3 69

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika 
za mladež Općinskog suda u Sisku 3 70

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika 
Županijskog suda u Sisku 3 70

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika 
za mladež Županijskog suda u Sisku 3 71

Rješenje o stavljanju izvan snage Rješenja 
o imenovanju članova Županijskog povje-
renstva za suzbijanje zlouporabe droga 7 235

Rješenje o imenovanju mrtvozornika koji 
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti 
osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova 
za područje Grada Hrvatske Kostajnice 7 235

Rješenje o razrješenju suca porotnika za 
mladež Županijskog suda u Sisku 7 236

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika 
Županijskog suda u Sisku 8 262

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika 
za mladež Županijskog suda u Sisku 8 262

Rješenje o razrješenju i imenovanju pred-
sjednika Odbora za dodjelu javnih priznanja 8 263

Rješenje o imenovanju mrtvozornika koji 
utvrđuju nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti 
osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova 
za područje Grada Hrvatske Kostajnice i 
Suglasnost Ministarstva zdravstva 9 273

Rješenje o imenovanju predsjednika, taj-
nika i članova Povjerenstva za procjenu 
šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-
moslavačke županije 11 462
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Rješenje o razrješenju i imenovanju čla-
nova Upravnog vijeća Županijske uprave 
za ceste Sisačko-moslavačke županije 13 566

Rješenje o imenovanju predsjednika i 
članova Povjerenstva za provedbu Javnog 
poziva za poticanje razvoja poljoprivrede 
u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2022. 
godinu 14 581

Rješenje o razrješenju mrtvozornika koji 
utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok smrti 
osoba umrlih izvan zdravstvenih ustanova 
za područje Grada Popovače 14 582

Rješenje o imenovanju ravnateljice Javne 
ustanove za upravljanje zaštićenim dijelo-
vima prirode Sisačko-moslavačke županije 16 981

Kodeks ponašanja

Kodeks ponašanja vijećnika Županijske 
skupštine Sisačko-moslavačke županije 8 257

AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA

Izvješća

Izvješće o mirovanju mandata vijećnika 
i početku obnašanja dužnosti zamjenice 
vijećnika Županijske skupštine Sisačko-
moslavačke županije 7 237

Izvješće o mirovanju mandata vijećnice 
i početku obnašanja dužnosti zamjenika 
vijećnice Županijske skupštine Sisačko-
moslavačke županije 8 265

AKTI ŽUPANA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Odluke

Odluka o provođenju programa »HBOR - 
subvencija kredita« 1 2

Odluka o raspodjeli sredstava bespovrat-
nih potpora - subvencija prema Projektu 
»Poticanje startupova u gaming industriji« 
- 2021. g. 1 9

Odluka o davanju suglasnosti Domu zdravlja 
Petrinja za raspolaganje poslovnim pro-
storima u vlasništvu Sisačko-moslavačke 
županije 1 10

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti 
županijskog vatrogasnog zapovjednika 
Sisačko-moslavačke županije 1 10

Odluka o osnivanju i imenovanju Radnog 
tijela za praćenje razvoja gospodarstva na 
području Sisačko-moslavačke županije 1 11

Odluka o osnivanju i imenovanju Povje-
renstva za pripremu i provedbu Javnog 
natječaja za dodjelu financijskih potpora za 
projekte/programe iz raspoloživih sredstava 
Proračuna Sisačko-moslavačke županije, 
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu 
skrb i hrvatske branitelje 1 11

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« - Sisak 1 12

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« - Sisak 1 12

Odluka o financiranju troška školske kuhinje 
u školskoj godini 2021./2022. 1 12

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja 
i prehrane u Učeničkom domu Srednje 
škole Novska 1 13

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja 
za dodjelu financijskih potpora za pro-
jekte/programe iz raspoloživih sredstava 
Proračuna Sisačko-moslavačke županije, 
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu 
skrb i hrvatske branitelje za 2022. godinu 1 13

Odluka o donošenju Projekta »Tradicijski 
i umjetnički obrti« za 2022. godinu 1 14

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu 
bespovratnih potpora po Projektu »Tradi-
cijski i umjetnički obrti« za 2022. godinu 1 18

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 
provedbu Javnog poziva po Projektu »Tra-
dicijski i umjetnički obrti« za 2022. godinu 1 19

Odluka o imenovanju Povjerenstva za 
dodjelu jednokratnih novčanih pomoći 1 19

Odluka o financijskoj pomoći jedinicama 
lokalne samouprave (JLS) za program 
»Sufinanciranje javnog riječnog prometa 
u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2022. 
godini« 1 19
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o raspisivanju Natječaja za do-
djelu stipendija redovitim učenicima če-
tverogodišnjih i petogodišnjih programa 
obrazovanja srednjih škola s područja 
Sisačko-moslavačke županije za školsku 
godinu 2021./2022. 1 20

Odluka o raspisivanju Natječaja za do-
djelu stipendija redovitim studentima s 
područja Sisačko-moslavačke županije 
za akademsku godinu 2021./2022. 1 22

Odluka o povjeravanju poslova izrade 
I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana 
uređenja Grada Hrvatska Kostajnica 1 25

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
Tehničkoj školi Kutina na prijedlog Odluke 
o korištenju imovine 2 33

Odluka o osnivanju i imenovanju Povje-
renstva za stratešku procjenu utjecaja 
na okoliš V. izmjena i dopuna Prostornog 
plana Sisačko-moslavačke županije 2 34

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
Tehničkoj školi Kutina na prijedlog Odluke 
o korištenju imovine 2 36

Odluka o razrješenju članova Povjerenstva 
za ocjenu projekata/programa iz područja 
zdravstvene zaštite 2 36

Odluka o razrješenju članova Povjerenstva 
za ocjenu projekata/programa iz područja 
socijalne skrbi, programa umirovljenika, 
izvaninstitucionalne skrbi za stare i udru-
ga mladih 2 36

Odluka o razrješenju članova Povjerenstva 
za ocjenu projekata/programa iz područja 
prevencije ovisnosti 2 37

Odluka o osnivanju i imenovanju Povje-
renstva za utvrđivanje ispunjenosti mjerila 
za pružanje socijalnih usluga 2 37

Odluka o objavi Javnog poziva za prijavu 
projekata poduzetnika u okviru programa 
»HBOR - subvencija kredita« 3 72

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa 
nekretnine u Sisku, Rimska 9 3 73

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« - Sisak 3 74

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Zavoda za javno zdravstvo 
Sisačko-moslavačke županije 3 74

Odluka o pokretanju postupka izrade 
Provedbenog programa razvoja turizma 
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje 
2022.-2025. godine 3 74

Odluka o osnivanju i imenovanju članova 
Radne skupine za izradu Provedbenog pro-
grama razvoja turizma Sisačko-moslavačke 
županije za razdoblje 2022.-2025. godine 3 75

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o 
raspodjeli rezultata poslovanja Zavoda za 
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke 
županije za 2021. godinu 3 76

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
Industrijsko-obrtničkoj školi Sisak na pri-
jedlog Odluke o korištenju imovine 3 76

Odluka o određivanju lokacija nekretnina 
za privremeno skladištenje materijala od 
uklanjanja i/ili građevnog otpada 3 77

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti 4 85

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« - Sisak 4 86

Odluka o utvrđivanju prijedloga V. iz-
mjena i dopuna Prostornog plana 
Sisačko -moslavačke županije za javnu  
raspravu 4 87

Odluka o dodjeli financijskih potpora za 
projekte/programe iz područja udruga 
proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog 
rata u okviru raspoloživih sredstava Pro-
računa Sisačko-moslavačke županije za 
2022. godinu 6 115

Odluka o donošenju Provedbenog pro-
grama mjera postupanja s materijalom od 
uklanjanja i građevnim otpadom nastalim 
u postupku obnove zgrada oštećenih 
potresom 6 123

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa 
nekretnine u Sisku, Rimska 9 7 238

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Zavoda za hitnu medicinu 
Sisačko-moslavačke županije 7 238
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o dodjeli sredstava bespovratnih 
potpora - subvencija prema Projektu »Tra-
dicijski i umjetnički obrti« za 2022. godinu 7 239

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjeren-
stva za ocjenjivanje projekata/programa 
udruga proisteklih iz Domovinskog rata i 
2. svjetskog rata 8 265

Odluka o osnivanju i imenovanju Povje-
renstva za izradu Strategije upravljanja 
i raspolaganja imovinom u vlasništvu 
Sisačko-moslavačke županije za razdo-
blje od 2022. do 2027. godine i Plana za 
upravljanje i raspolaganje imovinom u 
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije 8 266

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i 
imenovanju Radne skupine za pripremu i 
provođenje postupka izrade Provedbenog 
programa Sisačko-moslavačke županije 
za mandatno razdoblje 2021. - 2025. 8 267

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i 
imenovanju članova Odbora za vredno-
vanje Plana razvoja Sisačko-moslavačke 
županije za razdoblje 2021. - 2027. godine 8 267

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i 
imenovanju Radne skupine za planiranje 
izrade i praćenje Plana razvoja Sisačko-
moslavačke županije za razdoblje 2021. 
- 2027. godine 8 268

Odluka o proglašenju prirodne nepogode 
- Mraz na području Općine Velika Ludina 8 268

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« Sisak 8 269

Odluka o dodjeli jednokratnih novčanih 
pomoći redovitim studentima s područja 
Sisačko-moslavačke županije za akadem-
sku godinu 2022./2023. 8 269

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
školskog odbora Osnovne škole Mladost, 
Lekenik 8 270

Odluka o davanju suglasnosti Srednjoj 
školi Petrinja na Odluku školskog odbora 
Srednje škole Petrinja o zamjeni dijela 
nekretnine 8 270

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« - Sisak 8 271

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i 
imenovanju članova Partnerskog vijeća 
Sisačko-moslavačke županije za izradu i 
praćenje Plana razvoja Sisačko-moslavačke 
županije za razdoblje 2021.-2027. godine 9 275

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osni-
vanju i imenovanju Povjerenstva za izradu 
Strategije upravljanja i raspolaganja imo-
vinom u vlasništvu Sisačko-moslavačke 
županije za razdoblje od 2022. do 2027. 
godine i Plana za upravljanje i raspolaganje 
imovinom u vlasništvu Sisačko-moslavačke 
županije 9 276

Odluka o sufinanciranju razvoja lovstva 
na području Sisačko-moslavačke županije 
za 2021. i/ili 2022. godinu 9 276

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za 
sufinanciranje razvoja lovstva na području 
Sisačko-moslavačke županije za 2021.  
i/ili 2022. godinu 9 280

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene 
i dopune Financijskog plana Zavoda za 
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke 
županije za 2022. godinu 9 288

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku školskog odbora Glazbene 
škole Frana Lhotke, Sisak o utvrđivanju 
prijedloga iznosa participacije za korištenje 
instrumenata za školsku godinu 2022./2023. 10 293

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku školskog odbora Glazbene 
škole Frana Lhotke, Sisak o utvrđivanju 
prijedloga cijene obrazovanja darovitih 
učenika za školsku godinu 2022./2023. 10 293

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku školskog odbora Glazbene 
škole Frana Lhotke, Sisak o utvrđivanju 
prijedloga iznosa participacije za školsku 
godinu 2022./2023. 10 294

Odluka o izmjenama Odluke o cijenama 
usluga Doma za starije i nemoćne osobe 
Sisak 10 294

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj 
školi Sunja na Odluku Školskog odbora 
Osnovne škole Sunja o darovanju ne-
kretnine 10 295
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o sufinanciranju troškova smještaja 
i prehrane u Učeničkom domu u Kutini 10 296

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i 
imenovanju Radne skupine za pripremu i 
provođenje postupka izrade Provedbenog 
programa Sisačko-moslavačke županije 
za mandatno razdoblje 2021. - 2025. 10 296

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i 
imenovanju Radne skupine za planiranje 
izrade i praćenje Plana razvoja Sisačko-
moslavačke županije za razdoblje 2021. 
- 2027. godine 10 297

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Doma za psihički bolesne 
odrasle osobe Petrinja 10 297

Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj 
školi Mate Lovraka Petrinja na Odluku 
Školskog odbora Osnovne škole Mate 
Lovraka Petrinja o investicijskim radovima 
sanacije parketa 10 298

Odluka o davanju suglasnosti za provođenje 
postupka jednostavne nabave za predmet 
nabave: usluga organizacije prijevoza i 
smještaja za potrebe izvođenja praktične 
nastave - zdravstvenih vježbi u Rijeci 10 298

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« - Sisak 10 298

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
Srednjoj školi Novska, Novska na idejno 
rješenje zahvata u prostoru Učeničkog 
doma Srednje škole Novska 10 299

Odluka o izmjeni Odluke o osnivanju i 
imenovanju Koordinacijske radne skupine 
za primjenu propisa iz područja zaštite 
životinja 11 464

Odluka o imenovanju osobe odgovorne 
za dobrobit životinja 11 465

Odluka o imenovanju povjerljive osobe i 
zamjenika povjerljive osobe za unutarnje 
prijavljivanje u Sisačko-moslavačkoj županiji 11 466

Odluka o imenovanju osobe za nepravilnosti 11 466

Odluka o izmjenama i dopunama Plana 
zaštite od požara Sisačko-moslavačke 
županije 12 469

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
o IX. izmjenama i dopunama Statuta 
Lječilišta Topusko 12 476

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Doma za starije i ne-
moćne osobe Petrinja o cijenama usluge 
smještaja u dislociranoj jedinici doma za 
starije i nemoćne osobe Petrinja na adresi 
Šaš 15 B, Sunja 12 476

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne 
osobe Petrinja o cijeni usluge pripreme i 
dostave obroka Doma za starije i nemoćne 
osobe Petrinja 12 477

Odluka o donošenju Provedbenog progra-
ma razvoja turizma Sisačko-moslavačke 
županije za razdoblje 2022.-2025. godine 12 477

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o ime-
novanju Stožera civilne zaštite Sisačko-
moslavačke županije 12 477

Odluka o visini naknade predsjedniku 
i članovima Upravnog vijeća Kulturno-
povijesnog centra Sisačko-moslavačke 
županije 12 479

Odluka o proglašenju prirodne nepogode 
- suše na području gradova Glina, Kutina, 
Petrinja, Popovača, Sisak i općina Donji 
Kukuruzari, Hrvatska Dubica, Jasenovac, 
Majur i Velika Ludina 12 479

Odluka o utvrđivanju Liste za isplatu nov-
čanih sredstava za sufinanciranje razvoja 
lovstva na području Sisačko-moslavačke 
županije za 2021. i/ili 2022. godinu 13 568

Odluka o otpisu dugovanja za naknade 
za koncesiju nakon prestanka važenja 
ugovora o koncesiji za obavljanje javne 
zdravstvene službe 13 569

Odluka o proglašenju prirodne nepogo-
de - suše na području gradova Hrvatska 
Kostajnica, Novska i općina Lekenik, 
Lipovljani, Topusko 13 569

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« - Sisak 13 570
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjeren-
stva za utvrđivanje vrijednosti nekretnina 
u vlasništvu/uporabi Sisačko-moslavačke 
županije 14 582

Odluka o financiranju troška školske kuhinje 
u školskoj godini 2022./2023. 14 583

Odluka o davanju suglasnosti na Program 
rada Zavoda za prostorno uređenje Sisač-
ko-moslavačke županije za 2023. godinu 14 583

Odluka o davanju suglasnosti na Statut 
Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-
moslavačke županije 14 584

Odluka o raspisivanju Natječaja za do-
djelu stipendija redovitim studentima s 
područja Sisačko-moslavačke županije 
za akademsku godinu 2022./2023. 14 584

Odluka o raspisivanju Natječaja za do-
djelu stipendija redovitim učenicima če-
tverogodišnjih i petogodišnjih programa 
obrazovanja srednjih škola s područja 
Sisačko-moslavačke županije za školsku 
godinu 2022./2023. 14 586

Odluka o davanju suglasnosti na Pravil-
nik o izmjenama Pravilnika o unutarnjem 
ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta 
javne ustanove »Regionalni koordinator 
Sisačko-moslavačke županije« 14 588

Odluka o raskidu Ugovora o zakupu 
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu 
Sisačko-moslavačke županije 15 598

Odluka o davanju suglasnosti na Statut 
Doma zdravlja Sisačko-moslavačke žu-
panije 15 598

Odluka o davanju prethodne suglasnosti 
na Prijedlog Statuta Doma za starije i 
nemoćne osobe Sisak 15 599

Odluka o davanju suglasnosti za osnivanje 
prava služnosti na nekretnini u k.o. Donji 
Rajić za korist Vododvod Novska d.o.o. 
za javnu vodoopskrbu i odvodnju 15 599

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« Sisak 15 600

Odluka o odobrenju uporabe dijela naziva 
»Sisačko-moslavačka županija« i njezinih 
izvedenica 15 600

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Odluka o prihvaćanju partnerstva u drugoj 
godini provedbe projekta postupka zaštite 
izvornosti »Banskog kestenovog meda« 16 983

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Doma za starije osobe 
Glina o pokretanju postupka javne nabave 
specijalizirane opreme 16 984

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Doma za starije osobe 
Glina o pokretanju postupka javne nabave 
putničkog teretnog vozila i gospodarskog 
vozila 16 984

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo 
Pedišić« Sisak 16 985

Odluka o davanju suglasnosti na  
II. izmjene i dopune Financijskog plana 
Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-
moslavačke županije za 2022. godinu 16 985

Odluka o proglašenju prirodne nepogode 
poplave na području Grada Hrvatske 
Kostajnice 16 987

Odluka o objavi i provedbi Javnog poziva 
za dodjelu bespovratnih sredstava za ob-
novu objekata javnih vatrogasnih postrojbi 
i dobrovoljnih vatrogasnih društava na 
potresom pogođenom području 17 989

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
o V. izmjenama i dopunama Statuta Neu-
ropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot« 
Popovača 17 990

Odluka o načinu financiranja vijeća nacio-
nalnih manjina i predstavnika nacionalnih 
manjina Sisačko-moslavačke županije u 
2023. godini 17 1000

Odluka o donošenju Godišnjeg plana 
raspisivanja javnih poziva i natječaja za 
dodjelu financijskih sredstava udrugama iz 
Proračuna Sisačko-moslavačke županije 
za 2023. godinu 17 1001

Zaključci

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji 
program zaštite, održavanja, očuvanja, 
promicanja i korištenja zaštićenih područja 
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
dijelovima prirode Sisačko-moslavačke 
županije za 2022. godinu 1 9
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Zaključak o davanju suglasnosti na Iz-
vješće o ostvarivanju plana upravljanja i 
Godišnjeg programa zaštite, održavanja, 
očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih 
područja Sisačko-moslavačke županije za 
2021. godinu 5 89

Pravilnici

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o 
unutarnjem redu Upravnog odjela za po-
slove Skupštine, pravne i opće poslove 
Sisačko-moslavačke županije 2 39

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika 
o unutarnjem redu Upravnog odjela za 
proračun, financije i javnu nabavu Sisač-
ko-moslavačke županije 2 41

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem 
redu Upravnog odjela za gospodarstvo, 
investicije, razvojne projekte i fondove EU 
Sisačko-moslavačke županije 2 43

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o 
unutarnjem redu Upravnog odjela za po-
slove župana Sisačko-moslavačke županije 5 99

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o 
unutarnjem redu Upravnog odjela za ob-
razovanje, kulturu, šport, mlade i civilno 
društvo Sisačko-moslavačke županije 5 101

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravil-
nika o unutarnjem redu Upravnog odjela za 
poljoprivredu, ruralni razvoj, zaštitu okoliša 
i prirode Sisačko-moslavačke županije 5 103

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutar-
njem redu Upravnog odjela za prostorno 
uređenje, graditeljstvo i obnovu Sisačko-
moslavačke županije 5 107

Pravilnik o financiranju programa i projekata 
sredstvima za donacije i pokroviteljstva iz 
proračuna Sisačko-moslavačke županije 6 117

Pravilnik o postupku unutarnjeg prijavljiva-
nja nepravilnosti i imenovanja povjerljive 
osobe 9 281

Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem 
redu Upravnog odjela za gospodarstvo, 
investicije, razvojne projekte i fondove EU 
Sisačko-moslavačke županije 16 985

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem 
redu Službe za unutarnju reviziju Sisačko-
moslavačke županije 16 987

Rješenja

Rješenje o razrješenju Predsjednika i čla-
nova Povjerenstva za provedbu postupka 
Javnog natječaja za Projekt »Subvencija 
kamata temeljem odobrenih zajmova HA-
MAG BICRO-a za 2021. godinu« 1 24

Rješenje o imenovanju predsjednika i čla-
nova Povjerenstva za provedbu postupka 
Javnog natječaja za Projekt »Subvencije 
kamata temeljem odobrenih zajmova HA-
MAG BICRO-a« za 2021. godinu 1 24

Rješenje o razrješenju predstavnika Sisač-
ko-moslavačke županije u Gospodarsko-
socijalnom vijeću Sisačko-moslavačke 
županije 2 35

Rješenje o imenovanju predstavnika Si-
sačko-moslavačke županije u Gospodar-
sko-socijalno vijeće Sisačko-moslavačke 
županije 2 35

Rješenje o razrješenju i imenovanju pred-
sjednika i člana Upravnog vijeća Doma 
zdravlja Petrinja 2 38

Rješenje o imenovanju predsjednice i 
članova Upravnog odbora Zaklade »Vik-
torija« za djecu oboljelu od zloćudnih i 
drugih teških bolesti s područja Sisačko-
moslavačke županije 2 38

Rješenje o imenovanju predsjednika i čla-
nova Povjerenstva za provedbu programa 
»HBOR - subvencije kredita« 3 71

Rješenje o razrješenju Upravitelja Zaklade 
Iskra za nadarenu djecu Sisačko-mosla-
vačke županije 3 77

Rješenje o imenovanju Upraviteljice Za-
klade Iskra za nadarenu djecu Sisačko-
moslavačke županije 3 77

Rješenje o imenovanju članova školskog 
odbora Osnovne škole Jabukovac 8 267

Rješenje o razrješenju i imenovanju čla-
nova Školskog odbora Osnovne škole 
Ivan Goran Kovačić 8 270
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Rješenje o imenovanju predsjednika i 
članova Povjerenstva za provedbu Javnog 
poziva za sufinanciranje razvoja lovstva 
na području Sisačko-moslavačke županije 
za 2021. i/ili 2022. godinu 9 280

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju 
predsjednika i članova Povjerenstva za 
provedbu programa »HBOR - subvencija 
kredita« 10 292

Rješenje o imenovanju županijskog vatro-
gasnog zapovjednika Sisačko-moslavačke 
županije 10 295

Rješenje o razrješenju i imenovanju pred-
sjednice Upravnog vijeća Doma zdravlja 
Sisak 12 476

Rješenje o razrješenju predsjednice i čla-
nova Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak 12 478

Rješenje o razrješenju predsjednika i 
članova Upravnog vijeća Doma zdravlja 
Petrinja 12 478

Rješenje o imenovanju predsjednika i čla-
nova Upravnog vijeća Kulturno-povijesnog 
centra Sisačko-moslavačke županije 12 479

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju 
predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Doma zdravlja Kutina 13 567

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana 
Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske bolnice 
»Dr. Ivan Barbot« Popovača 13 568

Rješenje o razrješenju članice i imenovanju 
člana Upravnog vijeća Doma za psihički 
bolesne odrasle osobe Petrinja 14 583

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju 
predsjednika i članova Upravnog vijeća 
Kulturno-povijesnog centra Sisačko-mo-
slavačke županije 14 588

Plan

Plan prijma u službu u upravna tijela Sisač-
ko-moslavačke županije za 2022. godinu 1 25

Plan o dopuni Plana klasifikacijskih oznaka 
i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja 
pismena za 2022. godinu 4 86

Godišnji plan uobičajenih mjera za sprje-
čavanje šteta od divljači na području Si-
sačko-moslavačke županije za 2022./2023. 
lovnu godinu 5 90

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Plan upravljanja i raspolaganja imovinom 
Sisačko-moslavačke županije za 2022. 
godinu 5 92

Plan o izmjeni Plana prijma u službu u 
upravna tijela Sisačko-moslavačke županije 
za 2022. godinu 5 98

Provedbeni plan unapređenja zaštite od 
požara za područje Sisačko-moslavačke 
županije za 2022. godinu 6 109

Plan operativne provedbe Programa aktiv-
nosti u provedbi posebnih mjera zaštite od 
požara od interesa za Republiku Hrvatsku 
u 2022. godini za područje Sisačko-mo-
slavačke županije 6 112

Plan o dopuni Plana klasifikacijskih oznaka 
i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja 
pismena za 2022. godinu 6 122

Plan o izmjeni Plana prijma u službu u 
upravna tijela Sisačko-moslavačke županije 
za 2022. godinu 7 239

Plan o izmjeni Plana prijma u službu u 
upravna tijela Sisačko-moslavačke županije 
za 2022. godinu 8 271

Plan o izmjenama i dopunama Plana 
klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka 
stvaratelja i primatelja pismena za 2022. 
godinu 17 990

AKTI UPRAVNOG ODJELA  
ZA POLJOPRIVREDU, RURALNI 

RAZVOJ, ZAŠTITU OKOLIŠA 
I PRIRODE

Zaključci

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja 
na Odluku o raspisivanju Javnog natječaja 
za prodaju poljoprivrednog zemljišta u 
vlasništvu Republike Hrvatske na području 
Grada Novske br. 003-P 1 27

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na 
II. izmjene i dopune Programa raspolaganja 
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu 
Republike Hrvatske za područje Općine 
Donji Kukuruzari 8 272

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na 
Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za 
zakup Zajedničkog pašnjaka u vlasništvu 
Republike Hrvatske na području Grada 
Novske br. 001-ZP 9 288
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Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

AKTI UPRAVNOG ODJELA 
ZA PROSTORNO UREĐENJE, 
GRADITELJSTVO I OBNOVU

Obavijest

Obavijest o stavljanju na javnu ra-
spravu Prijedloga V. izmjena i dopuna 
Prostornog plana Sisačko-moslavačke  
županije 4 87

AKTI VIJEĆA NACIONALNIH 
MANJINA

Financijski planovi

Financijski plan Vijeća albanske nacionalne 
manjine Sisačko-moslavačke županije za 
2022. godinu 1 27

Financijski plan Vijeća bošnjačke nacional-
ne manjine Sisačko-moslavačke županije 
za 2022. godinu 1 28

Financijski plan Vijeća češke nacionalne 
manjine Sisačko-moslavačke županije za 
2022. godinu 1 29

Financijski plan Vijeća romske nacionalne 
manjine Sisačko-moslavačke županije za 
2022. godinu 1 29

Naziv akta Broj
SG

Stra-
nica

Financijski plan Vijeća srpske nacionalne 
manjine Sisačko-moslavačke županije za 
2022. godinu 1 30

Financijska izvješća

Financijsko izvješće Vijeća albanske na-
cionalne manjine Sisačko-moslavačke 
županije za 2021. godinu 3 78

Financijsko izvješće Vijeća bošnjačke 
nacionalne manjine Sisačko-moslavačke 
županije za 2021. godinu 3 79

Financijsko izvješće Vijeća češke nacional-
ne manjine Sisačko-moslavačke županije 
za 2021. godinu 3 79

Financijsko izvješće Vijeća romske na-
cionalne manjine Sisačko-moslavačke 
županije za 2021. godinu 3 80

Financijsko izvješće Vijeća srpske na-
cionalne manjine Sisačko-moslavačke 
županije za 2021. godinu 3 82

AKTI TRGOVAČKOG DRUŠTVA 
SISAČKI VODOVOD d.o.o.

Odluka

Odluka o cijeni vodnih usluga 6 129

»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo: 
Sisak, Ante Starčevića 29. Glavni i odgovorni urednik - Branka Šimanović, dipl. iur., pročelnica Upravnog odjela 
za poslove Skupštine, pravne i opće poslove  - telefon (044) 500-018. List izlazi prema potrebi. Pretplata za 
2022. godinu iznosi 100,00 kuna + PDV i uplaćuje se na IBAN: HR9123400091110011107 »Glasila« d.o.o.  
Petrinja, D. Careka 2/1. Tehnički uređuje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138,  
(044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.


