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AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

56.
Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavač-

ke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i članka 85. 
Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavač-
ke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13), Županijska 
skupština Sisačko-moslavačke županije, na 18. sjednici 
održanoj 19. srpnja 2016. godine, donijela je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem o 

financijskom poslovanju Vatrogasne zajednice 
Sisačko-moslavačke županije u 2015. godini

I.
Prihvaća se Izvješće o radu s izvješćem o finan-

cijskom poslovanju Vatrogasne zajednice Sisačko-
moslavačke županije u 2015. godini.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu dan nakon objave u 

»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 214-01/16-01/02
URBROJ: 2176/01-01-16-7
Sisak, 19. srpnja 2016.

Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

57.
Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavač-

ke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i članka 85. 
Poslovnika Županijske skupštine (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11 
i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke 
županije, na 18. sjednici održanoj 19. srpnja 2016. 
godine, donijela je 

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješća o radu i 

poslovanju zdravstvenih ustanova  
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje  
od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

I.
Prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju 

zdravstvenih ustanova Sisačko-moslavačke županije za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 510-01/16-01/04
URBROJ: 2176/01-01-16-6
Sisak, 19. srpnja 2016.

Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

58.
Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavač-

ke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i članka 85. 
Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavač-
ke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13), Županijska 
skupština Sisačko-moslavačke županije, na 18. sjednici 
održanoj 19. srpnja 2016. godine, donijela je 

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješća o radu i 

poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe 
Sisak za razdoblje od 1. siječnja do 31.  

prosinca 2015. godine

I.
Prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju 

Doma za starije i nemoćne osobe Sisak za razdoblje 
od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 550-01/16-01/15
URBROJ: 2176/01-01-16-6
Sisak, 19. srpnja 2016.

Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

59.
Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavač-

ke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i članka 85. 
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Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavač-
ke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13), Županijska 
skupština Sisačko-moslavačke županije, na 18. sjednici 
održanoj 19. srpnja 2016. godine, donijela je 

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješća o radu i 

poslovanju Doma za starije i nemoćne osobe 
Petrinja za razdoblje od 1. siječnja do  

31. prosinca 2015. godine

I.
Prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju 

Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za razdoblje 
od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 550-01/16-01/14
URBROJ: 2176/01-01-16-6
Sisak, 19. srpnja 2016.

Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

60.
Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavač-

ke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i članka 85. 
Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavač-
ke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11 i 3/13), Županijska 
skupština Sisačko-moslavačke županije, na 18. sjednici 
održanoj 19. srpnja 2016. godine, donijela je 

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješća o radu i 

poslovanju Doma za psihički bolesne odrasle 
osobe Petrinja za razdoblje od 1. siječnja do  

31. prosinca 2015. godine

I.
Prima se na znanje Izvješće o radu i poslovanju 

Doma za psihički bolesne odrasle osobe Petrinja za 
razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 550-01/16-01/16
URBROJ: 2176/01-01-16-6
Sisak, 19. srpnja 2016.

Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

61.
Na temelju članka 43. Zakona o socijalnoj skrbi 

(»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 
52/16), članka 7. stavak 2. Uredbe o načinu izračuna 
iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
za 2016. godinu (»Narodne novine«, broj 33/16), točke 
IV. Odluke o minimalnim financijskim standardima, 
kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i fi-
nancijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova 
ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini 
(»Narodne novine«, broj 33/16) i članka 28. Statuta 
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Si-
sačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 
i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke 
županije, na 18. sjednici održanoj 19. srpnja 2016. 
godine, donijela je

O D L U K U
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na 

drva u 2016. godini

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i način 

financiranja troškova ogrjeva korisnicima zajamčene 
minimalne naknade koji se griju na drva na području 
Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini.

Članak 2.
Odlukom Vlade Republike Hrvatske o minimalnim 

financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 
financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara 
za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se 
griju na drva u 2016. godini za financiranje troškova 
ogrjeva utvrđen je iznos od 3.404.800,00 kuna za 
3.584 korisnika.

Članak 3.
Minimalni financijski standardi utvrđeni u članku 2. 

ove Odluke čine osnovicu za izračun pomoći izravnanja 
za decentralizirane funkcije u Sisačko-moslavačkoj 
županiji, u skladu sa Zakonom o financiranju jedinica 
lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Članak 4.
Kriterij za raspored sredstava za izdatke troškova 

ogrjeva je broj korisnika utvrđen Odlukom o minimal-
nim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za 
financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara 
za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji 
se griju na drva u 2016. godini. 
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Mjerilo za raspodjelu sredstava za troškove ogrjeva 
je iznos od 950,00 kuna po korisniku. 

U slučaju da je broj korisnika veći od broja kori-
snika utvrđenog Odlukom o minimalnim financijskim 
standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje 
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu 
skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na 
drva u 2016. godini iznos iz stavka 2. ovog članka 
umanjit će se srazmjerno broju korisnika iskazanom 
u zahtjevima jedinica lokalne samouprave.

Članak 5.
Ovlašćuje se župan Sisačko-moslavačke županije 

da, primjenom kriterija i mjerila navedenih u članku 
4. ove Odluke, utvrdi raspored sredstava jedinicama 
lokalne samouprave i novčani iznos po korisniku 
zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva.

Članak 6.
Sredstva za troškove ogrjeva korisnicima zajam-

čene minimalne naknade koji se griju na drva dozna-
čiti će se jedinicama lokalne samouprave na temelju 
dostavljenih zahtjeva i popisa korisnika zajamčene 
minimalne naknade koji se griju na drva najkasnije 
do 15. prosinca tekuće godine, odnosno do utroška 
ukupno osiguranih sredstva. 

Popis korisnika zajamčene minimalne naknade 
(ime i prezime, adresa stanovanja, OIB), jedinice 
lokalne samouprave dužne su zatražiti od nadležnog 
centra za socijalnu skrb, potom utvrditi koji se kori-
snici griju na drva i zatim revidirani popis uz zahtjev 
za doznaku sredstava dostaviti Sisačko-moslavačkoj 
županiji, Upravnom odjelu za zdravstvo, socijalnu 
skrb i branitelje.

Članak 7.
Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i bra-

nitelje Sisačko-moslavačke županije rješenjem će 
priznati pravo na sredstva za troškove ogrjeva jedinici 
lokalne samouprave.

Rješenjem će biti utvrđeni i korisnici koji ostvaruju 
pravo na novčanu naknadu za troškove ogrjeva.

Članak 8.
Jedinice lokalne samouprave su dužne doznačena 

sredstva proslijediti korisnicima koji se griju na drva 
kao pomoć za podmirenje troškova ogrjeva i Sisačko-
moslavačkoj županiji podnijeti izvještaj o namjenskom 
trošenju sredstava, odnosno dostaviti presliku finan-
cijske kartice proračunskog računovodstva, ili popisnu 
listu korisnika s potpisom korisnika iz koje je razvidna 
pojedinačna isplata sredstava pomoći za ogrjev, naj-
kasnije do 31. prosinca 2016. godine.

Članak 9.
Sisačko-moslavačka županija će Ministarstvu so-

cijalne politike i mladih dostaviti izvještaj o utrošenim 
sredstvima za podmirenje troškova ogrjeva u roku i na 
način propisan Odlukom o minimalnim standardima, 

kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i fi-
nancijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova 
ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini.

 
Članak 10.

Sredstva za provođenje ove Odluke osigurana su 
u Proračunu Sisačko-moslavačke županije, na pozi-
cijama Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb 
i branitelje (R1802).

Članak 11.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke 
županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 402-08/16-01/102
URBROJ: 2176/01-01-16-6
Sisak, 19. srpnja 2016.

Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

62.
Na temelju članka 41. stavka 5. Zakona o financira-

nju političkih aktivnosti i izborne promidžbe (»Narodne 
novine«, broj 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14. Odluka Ustav-
nog suda Republike Hrvatske, broj U-I-2986/2013), na 
prijedlog Državnog izbornog povjerenstva Republike 
Hrvatske, KLASA: 402-10/14-03/52, URBROJ: 507/36-
16-11 od 24. lipnja 2016. godine i članka 28. Statuta 
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Si-
sačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 
i 3/13), Županijska skupština Sisačko-moslavačke 
županije na 18. sjednici održanoj 19. srpnja 2016. 
godine, donijela je

O D L U K U
o obustavi isplate sredstava za  

redovito godišnje financiranje iz Proračuna 
Sisačko-moslavačke županije za političku 

stranku Socijalističku partiju Hrvatske - SPH

I.
Ovom se Odlukom političkoj stranci Socijalistička 

partija Hrvatske - SPH obustavlja isplata sredstava utvr-
đena Odlukom o raspoređivanju sredstava za redovito 
financiranje političkih stranaka koje imaju vijećnike u 
Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za 
2016. godinu (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 34/15) do dostave godišnjeg financijskog 
izvještaja Državnom izbornom povjerenstvu.

 
II.

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni 
odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu i 
Stručna služba za poslove Skupštine i opće poslove.
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III.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 400-02/16-01/01
URBROJ: 2176/01-01-16-4
Sisak, 19. srpnja 2016.

Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

63.
Na temelju članka 33. Zakona o zaštiti od elementar-

nih nepogoda (»Narodne novine« broj 73/97 i 174/04) 
i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, 
broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), Županijska skupština 
Sisačko-moslavačke županije, na 18. sjednici održanoj 
19. srpnja 2016. godine, donijela je 

O D L U K U
o dopuni Odluke o dodjeli bespovratne 

financijske pomoći gradovima i općinama 
Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje 

posljedica elementarnih nepogoda na području 
Županije tijekom 2015. godine

I.
U Odluci o dodjeli bespovratne financijske pomoći 

gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije 
za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na 
području Županije tijekom 2015. godine (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 34/15) u 
točki II. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: 

»Iznimno od stavka 1. ove točke, Općina Lekenik 
uz prethodnu suglasnost Županijskog povjerenstva 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, može 
sredstva bespovratne financijske pomoći koristiti u 
svrhu nabave opreme za zaštitu od poplava i saniranje 
njezinih posljedica - uređaj za isušivanje«.

II.
Izvješće o utrošku bespovratne financijske pomoći 

u smislu stavka 2. točke I. ove Odluke Povjerenstvo 
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda jedinica 
lokalne samouprave dužno je dostaviti Županijskom 
povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepo-
goda najkasnije u roku od 40 dana od dana stupanja 
na snagu ove Odluke.

III.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u 

»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 361-07/16-01/02
URBROJ: 2176/01-01-15-6
Sisak, 19. srpnja 2016.

Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

64.
Na temelju članka 119. Zakona o sudovima (»Na-

rodne novine«, broj 28/13, 33/15 i 82/15) i članka 
28. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 
5/10, 2/11 i 3/13), Županijska skupština Sisačko-mo-
slavačke županije, na 18. sjednici održanoj 19. srpnja 
2016. godine, donijela je 

R J E Š E N J E 
o imenovanju sudaca porotnika za mladež 

Općinskog suda u Sisku 

I. 
Za suce porotnike za mladež Općinskog suda u 

Sisku imenuju se: 
 1.  Ivana Andučić, Zagrebačka 30, 44000 Sisak, 
 2.  Valentina Arbutina, Ulica grada Vukovara 56, 

44000 Sisak, 
 3.  Monika Budimir Balen, Trg 22. lipnja 4f, 44000 

Sisak, 
 4.  Marija Dorbola, Galdovačka 10, 44000 Sisak, 
 5.  Petra Dragaš, Preloščica 285, 44000 Sisak, 
 6.  Lorena Koštić, Oktavijana Augusta 16, 44000 

Sisak, 
 7.  Tamara Koštić, Oktavijana Augusta 16, 44000 

Sisak, 
 8.  Bella Lekanić, Brezovičkog odreda 8, 44000 

Sisak, 
 9.  Jasna Radočaj, Poljska ulica 44, 44000 Sisak, 
 10.  Irena Peček, Tina Ujevića 26, 44000 Sisak,
 11. Ivana Peček, Tina Ujevića 26, 44000 Sisak, 
 12.  Martina Šeputić, Andrije Kačića Miošića 13, 

44000 Sisak, 
 13.  Danijela Tanjić, Antuna Augustinčića 23, 44000 

Sisak,
 14. Nataša Turkrnan, Sajmište 15, 44202 Topolovac, 
 15.  Sandra Dedić, Novoselci 2e, 44210 Sunja, 
 16.  Katica Dumbović, Turopoljska 39, 44272 Lekenik, 
 17.  Ivanka Gajdek, Zagrebačka 126, 44272 Lekenik. 

II.
Suci porotnici za mladež imenuju se na vrijeme 

od četiri godine. 

III. 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mo-
slavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
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KLASA: 711-02/15-01/01 
URBROJ: 2176/01-01-16-22 
Sisak, 19. srpnja 2016.

Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

65.
Na temelju članka 10. Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

(»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10, 139/10, 22/11, 
84/11, 12/12, 35/12 - OUS, 70/12, 82/13, 159/13, 22/14 
- OUS i 154/14), članaka 3. i 4. Odluke o osnivanju 
Savjeta za zdravlje Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
14/09 i 32/14) i članka 41. Statuta Sisačko-moslavač-
ke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), Županijska 
skupština Sisačko-moslavačke županije, na 18. sjednici 
održanoj 19. srpnja 2016. godine, donijela je 

R J E Š E N J E 
o razrješenju i imenovanju dijela članova Savjeta 

za zdravlje Sisačko-moslavačke županije 

I.
Razrješuju se članovi Savjeta za zdravlje Sisačko-

moslavačke županije: 
1. Marina Lokner, dr.med., predstavnica Hrvatske 

liječničke komore,
2. Tomislav Fabijanić, dr.med., predstavnik Opće 

bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak 
3. Melita Lončarić Biškup, dr.med.dent., predstav-

nica Grada Gline.

II.
U Savjet za zdravlje Sisačko-moslavačke županije 

imenuju se:
1. Ivana Šmit, dr.med., predstavnica Hrvatske 

liječničke komore,
2. Andrea Lončar, dr.med., predstavnica Opće 

bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak 
3. Sanja Štingl-Vlašić, dr.med., predstavnica Grada 

Gline.
 

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja 

a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mo-
slavačke županije«. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 080-09/16-01/14
URBROJ: 2176/01-01-16-5
Sisak, 19. srpnja 2016.

Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.

66.
Na temelju članka 195. Zakona o socijalnoj skrbi 

(»Narodne novine«, broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16) 

i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, 
broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), Županijska skupština 
Sisačko-moslavačke županije, na 18. sjednici održanoj 
19. srpnja 2016. godine, donijela je 

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju predsjednika i  
dijela članova Savjeta za socijalnu skrb  

Sisačko-moslavačke županije 

I.
1.  Razrješuje se predsjednik Savjeta za socijalnu 

skrb Sisačko-moslavačke županije JOSIP TA-
KAČ.

2.  Razrješuju se članovi Savjeta za socijalnu skrb 
Sisačko-moslavačke županije:

 -  IVANA IVŠA
 -  JASMINA ŠESTAN
 -  ANA MILJENOVIĆ
 -  EMIR SUŠIĆ
  -  MARICA ĐUREKOVIĆ
  -  SAŠA PETRIĆ
  -  IRENA BARIŠIĆ MILUNIĆ
 -  DARINKA SUŠEC
 -  ANĐELKA PJEVAC.

II.
1.  Imenuje se IVANKA ŠUBARIĆ za predsjednicu 

Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke 
županije.

2.  Za članove Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-
moslavačke županije imenuju se:

  - LJILJANKA ŽUNIĆ, predstavnica centara za 
socijalnu skrb

  -  TATJANA POGARČIĆ, predstavnica domova 
socijalne skrbi

  - MARINA KASA, predstavnica ustanova iz 
područja obrazovanja

  -  BRANKA BIŽIĆ, dr.med., predstavnica usta-
nova iz područja zdravstva

  -  SANJA KOZARIĆ, predstavnica ustanova iz 
drugih djelatnosti važnih za socijalno uklju-
čivanje korisnika

  -  GORDANA ŠEGOVIĆ, predstavnica ustanova 
iz područja zapošljavanja

  -  RANKO NIKOLIĆ, predstavnik udruga iz 
djelatnosti socijalne skrbi.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja 

a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mo-
slavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA: 080-09/16-01/25
URBROJ: 2176/01-01-16-4
Sisak, 19. srpnja 2016.

Predsjednica Županijske skupštine
Ivanka Roksandić, prof., v.r.
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AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA ŽUPANIJSKE 
SKUPŠTINE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

1.
Na temelju članka 45. Poslovnika Županijske skup-

štine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/09, 5/10, 2/11 
i 3/13), Mandatno povjerenstvo Županijske skupštine 
Sisačko-moslavačke županije podnosi

I Z V J E Š Ć E
o mirovanju mandata vijećnika i početku 
obnašanja dužnosti zamjenice vijećnika 

Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 
županije 

I.
Sukladno članku 79. stavak 2. Zakona o lokalnim 

izborima (»Narodne novine«, broj 144/12) vijećniku 
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije 
Tomislavu Dujmenoviću, članu Hrvatske stranke prava 
dr. Ante Starčević zbog obnašanja nespojive dužnosti 
mandat vijećnika u Županijskoj skupštini počinje mi-
rovati s danom 19. svibnja 2016. godine. 

Sukladno članku 81. stavak 3. navedenog Zakona, 
dužnost vijećnice počinje obnašati Višnja Žepek, članica 
Hrvatske stranke prava dr. Ante Starčević, zamjenica 
vijećnika kojem mandat miruje.

 

II.

Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom glasniku 
Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Mandatno povjerenstvo

KLASA: 013-03/16-01/02
URBROJ: 2176/01-01-16-2
Sisak, 18. srpnja 2016.

Predsjednik
Ivica Šipuš, v.r.

AKTI ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
79.
Na temelju Odluke o sufinanciranju javnog autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika na području 

Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini KLASA: 340-01/16-01/12, URBROJ: 2176/01-02-16-1 od 29. lipnja 
2016. i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke županije 14. srpnja 2016. godine, donio je 

O D L U K U
o odobrenoj financijskoj pomoći jedinicama lokalne samouprave (JLS) sukladno provedenom Javnom 

pozivu »Sufinanciranje javnog autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika na području  
Sisačko-moslavačke županije u 2016 godini« 

Članak 1.

Ovom se Odlukom utvrđuje odobrena financijska pomoć jedinicama lokalne samouprave (JLS) temeljem pro-
vedenog Javnog poziva za »Sufinanciranje javnog autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika na području 
Sisačko-moslavačke županije u 2016 godini« kako slijedi:

Jedinica lokalne 
samouprave (JLS) Namjena financijske pomoći

Odobren iznos financijske 
pomoći 

mjesečno ukupno

Općina Lekenik Sufinanciranje prometovanja autobusne linije Sisak 
- Stari Farkašić - Sisak od 1. 7. - 31. 12. 2016. 6.666,67 40.000,00

Općina Hrvatska Dubica Sufinanciranje prometovanja autobusne linije Sisak 
- Sunja - Hrvatska Dubica - Sunja - Sisak od 1. 7. - 
31. 12. 2016. 15.000,00 90.000,00

Općina Martinska Ves
Sufinanciranja prometovanja autobusne linije Desni 
Dubrovčak - Luka Lijeva - Mahovo - Martinska Ves 
- Sisak i povratno od 1. 7. - 31. 8. 2016. 15.000,00 30.000,00
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Članak 2.

Sa korisnicima pomoći iz članka 1. ove Odluke 
Sisačko-moslavačka županija će zaključiti ugovore o 
dodijeli financijske pomoći kojima će se utvrditi me-
đusobna prava i obveze oko uvjeta i načina korištenja 
dodijeljenih sredstava.

Članak 3.

Nakon zaključivanja Ugovora iz članka 2. ove 
Odluke zadužuju se Upravni odjel za gospodarstvo, 
regionalni razvoj i fondove Europske unije i Upravni 
odjel za proračun i financije da se sukladno utvrđenoj 
listi izvrši isplata financijske pomoći navedenim jedi-
nicama lokalne samouprave (JLS).

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 340-01/16-01/14
URBROJ: 2176/01-02-15-1
Sisak, 14. srpnja 2016.

Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

80.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke žu-
panije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) župan Sisačko-
moslavačke županije, 18. srpnja 2016. godine, donio je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju studije »Analiza prostornih 

mogućnosti Sisačko-moslavačke županije za 
korištenje obnovljivih izvora energije«

I.
Prihvaća se studija »Analiza prostornih mogućnosti 

Sisačko-moslavačke županije za korištenje obnovljivih 
izvora energije«, izrađivača: »Oikon« d.o.o. - Instituta 
za primijenjenu ekologiju iz Zagreba, te će ista biti 
korištena za izradu II. izmjena i dopuna Prostornog 
plana Sisačko-moslavačke županije.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

KLASA: 030-01/15-01/04
URBROJ: 2176/01-02-16-32
Sisak, 18. srpnja 2016.

Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo: 
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - Vesna Krnjaić, dip. iur., pročelnica Stručne službe za 
poslove Skupštine, župana i opće poslove  - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi. 
Pretplata za 2016. 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,  
fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.


