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Sisak, 2. kolovoza 2019.
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AKTI ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
90.
Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13, 65/17,
114/18 i 39/19) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), župan
Sisačko-moslavačke županije donio je
ODLUKU
o povjeravanju poslova izrade elaborata
III. izmjene i dopune Prostornog plana
uređenja Općine Sunja

I.
Ovom Odlukom izrada dokumenta prostornog uređenja »III. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Sunja« povjerava se Javnoj ustanovi Zavod
za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije.
II.
Međusobna prava i obveze između Javne ustanove
Zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke
županije i Općine Sunja u vezi izrade dokumenta
prostornog uređenja iz točke I. ove Odluke utvrdit će
se posebnim ugovorom.
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Ovlašćuje se v.d. ravnateljice Javne ustanove Zavod
za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije
za potpisivanje ugovora iz stavka 1. ovog članka.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 350-01/19-01/45
URBROJ: 2176/01-02-19-02
Sisak, 5. srpnja 2019.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

91.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), župan
Sisačko-moslavačke županije, donio je

92.
Na temelju članka 37. Zakona o zaštiti i očuvanju
kulturnih dobara (»Narodne novine«, broj 69/99,
151/03, 157/03, 100/04, 87/09, 88/10, 61/11, 25/12,
136/12, 157/13, 152/14, 98/15, 44/17 i 90/18) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), župan Sisačko-moslavačke
županije, donosi
ODLUKU
u vezi ostvarivanja prava prvokupa na k.č.br.
317/6; k.o. Subocka
I.
Sisačko-moslavačka županija neće se koristiti pravom prvokupa u predmetu ponuditelja Grad Novska,
za kupnju nekretnine označene kao kulturno dobro,
upisanu u zemljišne knjige Općinskog suda u Sisku,
Zemljišnoknjižni odjel Novska, zk.ul.1938, k.o. Subocka,
vlasnički dio Grad Novska 1/1, k.č.br. 317/6 označena
kao potok, površine 154 m 2.
Utvrđena tržišna vrijednost predmetne nekretnine,
koja je označena kao kulturno dobro, prema procjembenom elaboratu tržišne vrijednosti izrađenom od
ovlaštenog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu
nekretnina iznosi 6.050,00 kuna.

ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće
bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak, Ulica J. J. Strossmayera
59, Sisak, URBROJ: 2176-125-01-4615-3-1/19, koju
je Upravno vijeće Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak donijelo na svojoj 68. sjednici održanoj dana 14.
lipnja 2019. godine, kojom se ovlašćuje ravnatelj za
provođenje postupka javne nabave i sklapanje ugovora za predmete nabave iz Plana nabave za 2019.
godinu - II. rebalans, a čija procijenjena vrijednost
prelazi 300.000,00 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 510-05/19-01/07
URBROJ: 2176/01-02-19-2
Sisak, 15. srpnja 2019.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Broj 18/2019.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 944-03/19-01/02
URBROJ: 2176/01-02-19-2
Sisak, 15. srpnja 2019.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

93.
Na temelju članka 6b. stavka 5. Odluke o osnivanju
Interpretacijskog centra baštine Banovine (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/16,
36/18 i 16/19) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), župan
Sisačko-moslavačke županije dana 22. srpnja 2019.
godine, donio je
ODLUKU
o visini naknade predsjedniku i članovima
Upravnog vijeća Interpretacijskog centra
baštine Banovine

Broj 18/2019.
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I.
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II.

Ovom se Odlukom utvrđuje visina naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Interpretacijskog
centra baštine Banovine.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

II.
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća iz točke I.
ove Odluke imaju pravo mjesečno na naknadu u neto
iznosu:
-

predsjednik

900,00 kuna

-

članovi

700,00 kuna.

KLASA: 080-09/19-01/52
URBROJ: 2176/01-02-19-1
Sisak, 22. srpnja 2019.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Sredstva za isplatu naknade iz stavka 1. ove točke osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke
županije.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 121-15/19-01/05
URBROJ: 2176/01-02-19-1
Sisak, 22. srpnja 2019.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

95.
Na temelju članka 4. stavka 3. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11
- vjerodostojno tumačenje, 4/18), članka 44. stavka
1. točka 18. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), članka 14. Odluke
o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 30/15), na prijedlog pročelnika Ureda
župana te nakon savjetovanja sa sindikatom, župan
Sisačko-moslavačke županije dana 23. srpnja 2019.
godine, donio je
PRAVILNIK

94.
Na temelju članka 48. stavka 1. točka 6. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08,
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka
6b. stavka 2. Odluke o osnivanju Interpretacijskog
centra baštine Banovine (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 14/16, 36/18 i 16/19),
župan Sisačko-moslavačke županije 22. srpnja 2019.
godine, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i člana Upravnog
vijeća Interpretacijskog centra baštine Banovine
I.
U Upravno vijeće Interpretacijskog centra baštine
Banovine imenuju se:
-

za predsjednika:
DARJAN VLAHOV

-

za člana:
IVAN NEKVAPIL.

Mandat predsjednika i člana Upravnog vijeća iz
stavka 1. ove točke traje četiri godine.

o izmjenama Pravilnika o unutarnjem redu
Ureda župana
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Ureda župana
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 5/16, 24/17 i 9/18) u članku 5. u Sistematizaciji
radnih mjesta u Uredu župana koja sadržava popis
radnih mjesta, opis radnih mjesta i broj izvršitelja na
pojedinom radnom mjestu koja čini sastavni dio ovog
Pravilnika mijenja se redni broj 2.
Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 022-04/19-01/09
URBROJ: 2176/01-02-19-6
Sisak, 23. srpnja 2019.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

-

RAZINA

10%

20%

50%

Približan postotak vremena potreban
za obavljanje pojedinog posla
20%

2.
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Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Magistar novinarstva odnosno magistar struke u području obrazovnih znanosti, najmanje 5 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti i komunikacijske vještine potrebne za uspješno
upravljanje upravnim tijelom ili unutarnjom ustrojstvenom jedinicom upravnog tijela, položen državni stručni ispit,
aktivno znanje jednog svjetskog jezika, poznavanje rada na računalu.
SLOŽENOST POSLOVA
Stupanj složenosti najviše razine koji uključuje planiranje, vođenje i koordiniranje povjerenih poslova, pružanje
potpore osobama na višim rukovodećim položajima u osiguranju pravilne primjene propisa i mjera, te davanje
smjernica u rješavanju strateški važnih zadaća.
SAMOSTALNOST U RADU
Stupanj samostalnosti koji uključuje samostalnost u radu koja je ograničena povremenim nadzorom i s pomoći
nadređenog pri rješavanju službenih stručnih problema.
STUPANJ SURADNJE S DRUGIM TIJELIMA I STU- Stupanj učestalosti stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan Ureda u svrhu pružanja savjeta te
PANJ KOMUNIKACIJE SA STRANKAMA
prikupljanja i razmjene važnih informacija.
STUPANJ ODGOVORNOSTI I UTJECAJ NA DO- Stupanj odgovornosti koji uključuje visoku odgovornost za zakonitost rada i postupanja, odgovornost za materijalna
NOŠENJE ODLUKA
i financijska sredstva do određenog iznosa, te izravnu odgovornost za rukovođenje poslovima iz djelokruga Ureda.

POTREBNO STRUČNO ZNANJE

OPIS RAZINE STANDARDNIH MJERILA ZA KLASIFIKACIJU RADNIH MJESTA

2

Broj izvršitelja
KLASIFIKACIJSKI RANG

Sudjeluje u izradi strateških dokumenata za potrebe župana, stručno obrađuje pitanja odnosa s javnošću i informacije o djelovanju dužnosnika, upravnih i drugih tijela Županije, priprema priopćenja i prezentacije aktivnosti upravnih tijela Županije medijima,
priprema materijale za web stranicu Županije, odgovara na pitanja novinara, obrađuje informacije iz medija, organizira tiskovne
konferencije, izrađuje i sudjeluje u izradi akata iz djelokruga Ureda i priprema i koordinira poslove vezane uz predstavke i pritužbe građana upućene županu, te brine o pravovremenom rješavanju i postupanju po istima. Raspoređuje poslove i zadatke na
službenike te daje upute za obavljanje tih poslova i zadaća.
Osigurava suradnju s drugim županijskim tijelima u izvršavanju zadaća, pomaže županu i drugim županijskim dužnosnicima u
planiranju i usklađivanju aktivnosti.
Obavlja i druge poslove po nalogu Pročelnika.

Pomaže pročelniku i daje prijedloge vezano uz rješavanje najsloženijih pitanja iz djelokruga Ureda.

OPIS POSLOVA I ZADATAKA

Viši rukovoditelj

I
OPIS POSLOVA RADNOG MJESTA

POTKATEGORIJA

OSNOVNI PODACI O RADNOM MJESTU

2

KATEGORIJA

POMOĆNIK PROČELNIKA

R.br.

IZMJENA SISTEMATIZACIJE RADNIH MJESTA U UREDU ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
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Broj 18/2019.
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96.
Na temelju članka 84. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(»Narodne novine«, broj 100/18), članka 54. Zakona
o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97,
47/99 i 35/08) i članka 44. stavka 1. točka 26. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13
i 5/18), župan Sisačko-moslavačke županije, donio je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o V. izmjenama
i dopunama Statuta Neuropsihijatrijske bolnice
»Dr. Ivan Barbot« - Popovača
I.
Daje se suglasnost na Odluku o V. izmjenama i
dopunama Statuta Neuropsihijatrijske bolnice »Dr.
Ivan Barbot« - Popovača koju je Upravno vijeće Neuropsihijatrijske bolnice »Dr. Ivan Barbot« - Popovača
donijelo na svojoj 41. sjednici, održanoj dana 26. lipnja
2019. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 500-01/19-01/16
URBROJ: 2176/01-02-19-2
Sisak, 23. srpnja 2019.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

97.
Na temelju članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), župan Sisačko-moslavačke
županije 29. srpnja 2019. godine, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog
vijeća Doma zdravlja Sisak
I.
U Upravno vijeće Doma zdravlja Sisak kao predstavnici osnivača imenuju se:
-

za predsjednika:
1.		 Tomislav Dujmenović

-

za članove:
1.		 Miljenko Žamarija
2.		 Sanja Mioković.
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II.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Prava i dužnosti predsjednika i članova Upravnog
vijeća iz točke I. ovog Rješenja započinju s danom
30. srpnja 2019. godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 080-09/19-01/54
URBROJ: 2176/01-02-19-2
Sisak, 29. srpnja 2019.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

98.
Na temelju članka 83. stavka 5. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 100/18) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), župan Sisačko-moslavačke
županije 29. srpnja 2019. godine, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog
vijeća Doma zdravlja Kutina
I.
U Upravno vijeće Doma zdravlja Kutina kao predstavnici osnivača imenuju se:
- za predsjednika:
1.		 Krešimir Lenić
- za članove:
2.		 Ivica Glibo
3.		 Ivana Masnec.
II.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
Prava i dužnosti predsjednika i članova Upravnog
vijeća iz točke I. ovog Rješenja započinju s danom
30. srpnja 2019. godine.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 080-09/19-01/55
URBROJ: 2176/01-02-19-2
Sisak, 29. srpnja 2019.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.
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99.

Broj 18/2019.
III.

Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15)
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), župan Sisačkomoslavačke županije 29. srpnja 2019. godine, donio je
ODLUKU
o razrješenju službene osobe za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 080-08/19-01/05
URBROJ: 2176/01-02-19-1
Sisak, 29. srpnja 2019.

I.

Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

SANJA KLARIĆ PETEK, razrješava se dužnosti
službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na
pristup informacijama koje posjeduju tijela Sisačkomoslavačke županije.
101.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 080-08/19-01/06
URBROJ: 2176/01-02-19-1
Sisak, 29. srpnja 2019.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

100.
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13 i 85/15)
i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), župan Sisačkomoslavačke županije 29. srpnja 2019. godine, donio je
ODLUKU
o određivanju službene osobe za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama
I.
IVANA MARUŠIĆ, viša referentica za protokol u
Uredu župana, određuje se službenom osobom za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama
koje posjeduju tijela Sisačko-moslavačke županije (u
daljnjem tekstu: Službenica za informiranje).
II.
Službenica za informiranje mjerodavna je za ostvarivanje prava na pristup informacijama, te obavlja poslove
propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama.

Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), župan Sisačko-moslavačke
županije 1. kolovoza 2019. godine, donio je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Lječilišta Topusko za sklapanje
Aneksa Ugovoru o zajmu
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Lječilišta Topusko donesenu na 142. sjednici održanoj
18. srpnja 2019. godine, za sklapanje Aneksa Ugovoru o zajmu, URBROJ: 2176-127-02/80-1-18 od 14.
prosinca 2019. sklopljenog između Lječilišta Topusko
i društva TOP-TERME d.o.o. kojim će se rok vraćanja
zajma produžiti za 6 mjeseci te će se izmijeniti kamatna
stopa od 4,55% na zajmove između povezanih osoba
u kamatnu stopu od 3,96%.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 510-12/19-01/05
URBROJ: 2176/01-02-19-1
Sisak, 1. kolovoza 2019.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Broj 18/2019.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Broj 18/2019.

»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 i opće poslove - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi. Pretplata
za 2019. 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.

