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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
1.

2.

Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94) i točke 1. Operativnog plana poticanja malog
gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2008. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/07), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 49. sjednici održanoj
17. siječnja 2008. godine, donijelo je

Na temelju članka 2. Odluke o nastavku realizacije
Projekta »Poduzetnički krediti« u 2008. godini i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 49. sjednici održanoj 17. siječnja 2008.
godine, donijelo je
R J E Š E NJ E
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provođenje Projekta
»Poduzetnički krediti« u 2008. godini

ODLUKU
o nastavku realizacije Projekta »Poduzetnički
krediti« u 2008. godini
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se nastavak realizacije
Projekta »Poduzetnički krediti« (u daljnjem tekstu:
Projekt) u 2008. godini.
Članak 2.
Zahtjeve zaprima Upravni odjel za obrt, malo i
srednje poduzetništvo i turizam i priprema ih za obradu
i razmatranje od strane Povjerenstva za provođenje
projekta »Poduzetnički krediti«.		
Članak 3.
Sredstva za realizaciju ovog Projekta osigurana su
u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2008.
godinu na poziciji 235 – Subvencije obrtnicima, malim
i srednjim poduzetnicima – sredstva za poticanje.

Članak 1.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provođenje Projekta »Poduzetnički
krediti« u 2008. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
U Povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika:
1. Marijan Belošević, pročelnik Upravnog odjela za
obrt, malo i srednje poduzentištvo i turizam

-

za članove:
2. Zoran Vasić, predstojnik Kabineta županice
3. Dragoslav Krnjaić, HGK – Županijska komora
Sisak
4. Damir Horžić, HOK – Obrtnička komora Sisačkomoslavačke županije
5. Ivanka Hodak, Privredna banka d.d. Zagreb
6. Kornelija Marović, OTP banka Hrvatska d.d.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 403-01/08-01/01
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

7. Sonja Štefanić, Croatia banka d.d.
8. Ana Nježić, VABA d.d. banka
9. Helga Novosel, Reiffeisen bank Austria
10. Andrea Zemljić-Modronja, Podravska banka
d.d.
Članak 3.
Povjerenstvo je dužno u postupku odobravanja
kredita provoditi odredbe i raditi na način kako je to
utvrđeno u Projektu »Poduzetnički krediti«.
Povjerenstvo donosi Odluku o zaprimljenim zahtjevima s najviše 5 glasova (prva 4 člana i predstavnik
banke na koji se odnosi zahtjev za kredit).
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Članak 4.

Odluku o davanju suglasnosti na zaprimljen zahtjev za kredit Povjerenstvo dostavlja banci na koju
se zahtjev odnosi.
Članak 5.
Sjednice Povjerenstva vode se zapisnički.
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Članak 3.
Korisnici subvencija su obrtnici koji obavljaju
djelatnost sami ili imaju do dva zaposlena djelatnika,
hrvatski državljani čije je prebivalište i sjedište obrta
na području Sisačko-moslavačke županije, a koji su
registrirani, te obavljaju djelatnosti koje spadaju u
tradicijske i umjetničke obrte najmanje 6 mjeseci.
Članak 4.

Članak 6.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 403-02/08-01/01
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

Sredstva za subvencije iz članka 2. ove Odluke
osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2008. godinu na poziciji 235 – Subvencije
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima – sredstva
za poticanje u iznosu od 400.000,00 kuna.
Članak 5.
Najviši ukupni iznos subvencija iz članka 2. ove
Odluke za tekuću godinu koju jedan obrtnik može
ostvariti iznosi 10.000,00 kuna za tradicijske obrte i
15.000,00 kuna za umjetničke obrte.
Subvencije iz stavka 1. ovog članka korisnicima
se dodjeljuju jednokratno.
Članak 6.
Kriteriji za dodjelu subvencija utvrđeni su u točki
7. Projekta iz članka 2. ove Odluke.

3.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94) i točke 10. Operativnog plana poticanja malog
gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2008. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/07), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 49. sjednici održanoj
17. siječnja 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o nastavku provođenja Projekta »Tradicijski i
umjetnički obrti« u 2008. godini
I. OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i
postupak dodjele, te obveze korisnika bespovratnih
novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: subvencija),
dobivenih provođenjem projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« u 2008. godini.
Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će dodjeljivati subvencije temeljem projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« i
Odluke o donošenju Projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 7/06).

II. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA
Članak 7.
Subvencije se dodjeljuju putem javnog poziva.
Javni poziv raspisuje Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije i objavljuje se u dnevnom
tisku. Javni poziv je otvoren do utroška sredstava.
Javni poziv sadrži:
-

naziv tijela koje objavljuje natječaj,

-

predmet natječaja,

-

opće uvjete i kriterije za dodjelu sredstava,

-

popis potrebne dokumentacije,

-

naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi
podnose,

-

vrijeme trajanja natječaja,

-

podatke o informacijama.
Članak 8.

Javni poziv provodi Povjerenstvo za provođenje
projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« koje je imenovalo Županijsko poglavarstvo.
Povjerenstvo nakon provjere zaprimljenih zahtjeva
i dostavljene dokumentacije izrađuje listu obrtnika s
predloženim iznosima subvencija, te prijedlog liste dostavlja Županijskom poglavarstvu na odobravanje.
Obrada zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije,
donošenje prijedloga liste, te odobravanje subvencija,
vršit će se po redoslijedu zaprimanja zahtjeva, a do
utroška raspoloživih sredstava.
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III. OBVEZE KORISNIKA
Članak 9.
Korisnici subvencija dužni su u roku od 60 dana
po utrošku dobivenih sredstava, a najkasnije do kraja
tekuće godine, podnijeti izvješće Upravnom odjelu za
obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam o namjenskom utrošku sredstava.
Ukoliko korisnik subvencije ne podnese izvješće o
utrošenim sredstvima u navedenim rokovima u gornjem
stavku, neće se moći natjecati za dodjelu subvencija
u narednoj godini.

II.
Javni poziv iz članka 1. ove Odluke objavit će se
u dnevnom tisku.
Tekst Javnog poziva nalazi se u prilogu i sastavni
je dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Članak 10.
Ukoliko je korisnik subvencija priložio neistinitu
dokumentaciju ili je nenamjenski potrošio dobivena
novčana sredstava, dobivena sredstva mora vratiti
na žiro-račun Sisačko-moslavačke županije u roku
od 15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu
sredstava, te će biti isključen iz svih subvencija u
narednih pet godina.
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KLASA: 421-03/08-01/01
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

Članak 11.
Sastavni dio ove Odluke je propisani obrazac
zahtjeva TUO/08.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

5.
Na temelju članka 8. Odluke o nastavku provođenja
projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« u 2008. godini
i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 49. sjednici održanoj
17. siječnja 2008. godine, donijela je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 311-05/08-01/01
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

4.
Na temelju članka 7. Odluke o nastavku provođenju
Projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« u 2008. godini,
i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj
10/01, 04/03 i 04/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 49. sjednici održanoj 17.
siječnja 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o objavi Javnog poziva za dodjelu subvencija
u provođenju Projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« u 2008. godini
I.
Donosi se Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu subvencija u provođenju Projekta »Tradicijski i
umjetnički obrti« u 2008. godini.

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provođenje Projekta »Tradicijski
i umjetnički obrti« u 2008. godini
I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provođenje Projekta »Tradicijski i
umjetnički obrti« u 2008. godini (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika

1. Marijan Belošević, pročelnik Upravnog odjela za
obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam
-

za članove:

2. Željko Marjanović, član Županijskog poglavarstva
3. Ivan Lončar, član Županijskog poglavarstva
4. Željko Vrbanus, predsjednik Obrtničke komore
Sisačko-moslavačke županije
5. Željka Marković, stručni savjetnik za pravne
poslove u Stručnoj službi za poslove Skupštine
i Poglavarstva.
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III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 311-05/08-01/02
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

-

Sajam obrtništva SASO Split (22.10 –
26.10.2008.)

iznos 55.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
- Obrtnička komora Sisačko		 moslavačke županije
25.000,00 kuna
- HGK – Županijska
		 komora Sisak
-

30.000,00 kuna

Ambienta, Zagrebački velesajam Zagreb
(14.10. – 19.10.2008.)

iznos: 30.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
- Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije
-

6.
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Sajam gospodarstva
05.04.2008.)

Mostar

(01.04

-

iznos: 20.000,00 kuna

Na temelju točke 6. Operativnog plana poticanja
malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj
županiji tijekom 2008. godine (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/07), članka
18. i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika Županijskog
poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 49. sjednici održanoj 17. siječnja 2008. godine,
donijelo je

nositelj aktivnosti:
- Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije
-

Sajam zadrugarstva, obrta i turizma u Sunji
(srpanj 2008.)

iznos: 40.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
- Regionalni savez zadruga područja od posebne
državne skrbi/interesa - Petrinja
-

Sajam prehrane, gastronomije, kulinarstva
i turizma – PIGIK Petrinja (listopad 2008.)

iznos: 40.000,00 kuna
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju nastupa gospodarstvenika
s područja Sisačko-moslavačke županije na
sajmovima tijekom 2008. godine

nositelj aktivnosti:
- Regionalni savez zadruga područja od posebne
državne skrbi/interesa - Petrinja
-

Sajam GAST Split (ožujak 2008.)

iznos: 50.000,00 kuna
I.
Sisačko-moslavačka županija sufinancirat će nastupe gospodarstvenika Sisačko-moslavačke županije
u iznosima i na sajmovima kako slijedi:
-

IHM – Međunarodni obrtnički sajam München
(28.02. - 05.03.2008.)

iznos: 20.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
- Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije
-

Sajam suvenira »Kvarner EXPO« Opatija
(19.03. – 22.03.2008.)

iznos: 15.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
- Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije
-

Međunarodni sajam obrtništva, Zagrebački
velesajam Zagreb (22.04. – 26.04.2008.)

iznos: 40.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
- Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije

nositelj aktivnosti:
- HGK – Županijska komora Sisak
-

Sajam GRAMES Banja Luka (ožujak 2008.)

iznos: 40.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
- HGK – Županijska komora Sisak
-

Sajam ZEPS INTERMETAL 2008. ZENICA
(listopad 2008.)

iznos: 40.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
- HGK – Županijska komora Sisak
-

pojedinačni nastupi gospodarskih subjekata na specijaliziranim sajmovima u zemlji i
inozemstvu

iznos: 60.000,00 kuna
nositelj aktivnosti:
- gospodarski subjekti.
Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurana su u
Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2008. godinu na poziciji 31 – Tekuće donacije za gospodarske
manifestacije, promocije i pokroviteljstva, a doznačit
će se na žiro-račun nositelja aktivnosti organizacije
nastupa na sajmovima.
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7.

Nositelji aktivnosti organizacije nastupa na sajmovima dužni su nakon održanih sajmova dostaviti
Sisačko-moslavačkoj županiji pismeno izvješće o
utrošku navedenih financijskih sredstava, te o gospodarskim efektima nastupa gospodarskih subjekata
na navedenim sajmovima.
II.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni
odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam
Sisačko-moslavačke županije.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 402-07/08-01/01
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

ZDRAVSTVENA USTANOVA
Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak
% udjela u ukupnom iznosu ustanove
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Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(»Narodne novine«, broj 121/03, 48/05 i 85/06), točke
VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima za
decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove u
prvom tromjesečju 2008. godine (»Narodne novine«,
broj 127/07), članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 49. sjednici održanoj 17. siječnja 2007.
godine, donijelo je
ODLUKU
o popisu prioriteta pri raspodjeli
decentraliziranih sredstava za zdravstvene
ustanove u Sisačko-moslavačkoj županiji za
prvo tromjesečje 2008. godine
I.
Daje se suglasnost na Popis prioriteta pri raspodjeli
decentraliziranih sredstava za zdravstvene ustanove
u Sisačko-moslavačkoj županiji za prvo tromjesečje
2008. godine kako slijedi:

2.409.839,53

INVESTICIJSKO
I TEKUĆE
ODRŽAVANJE
555.929,55

81,26%

18,74%

INVESTICIJSKO
ULAGANJE

UKUPNO
2.965.769,08
100,00%

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

114.256,06

114.256,06

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

441.673,49

441.673,49

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine

642.056,00

642.056,00

642.056,00

642.056,00

1.767.783,53

1.767.783,53

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

832.606,33

832.606,33

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

935.177,20

935.177,20

Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
Neuropsihijatrijska bolnica »Dr. Ivan Barbot«
Popovača
% udjela u ukupnom iznosu ustanove

605.000,00

200.000,00

805.000,00

75,16%

24,84%

100,00%

200.000,00

200.000,00

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

0,00
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INVESTICIJSKO
ULAGANJE
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INVESTICIJSKO
I TEKUĆE
ODRŽAVANJE

UKUPNO

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine

605.000,00

605.000,00

605.000,00

605.000,00

Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
»Lječilište Topusko« Topusko
% udjela u ukupnom iznosu ustanove

463.048,63

256.715,42

719.764,05

64,33%

35,67%

100,00%

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

26.715,42

26.715,42

230.000,00

230.000,00

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine

463.048,63

463.048,63

Građevinski objekti

223.048,63

223.048,63

Postrojenja i oprema

100.000,00

100.000,00

Prijevozna sredstva

140.000,00

140.000,00

Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
Dom zdravlja Sisak
% udjela u ukupnom iznosu ustanove

214.000,00

69.000,00

283.000,00

75,62%

24,38%

100,00%

69.000,00

69.000,00

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine

214.000,00

214.000,00

214.000,00

214.000,00

Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
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ZDRAVSTVENA USTANOVA
Dom zdravlja Kutina
% udjela u ukupnom iznosu ustanove
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
Dom zdravlja Petrinja
% udjela u ukupnom iznosu ustanove
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke
županije
% udjela u ukupnom iznosu ustanove
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine
Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

INVESTICIJSKO
ULAGANJE

80.000,00
72,73%

INVESTICIJSKO
I TEKUĆE
ODRŽAVANJE
55.000,00
100,00%
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UKUPNO
55.000,00
100,00%

55.000,00

55.000,00

30.000,00
27,27%

110.000,00
100,00%

30.000,00

30.000,00
0,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

80.000,00

160.334,84
69,75%

69.542,58
30,25%

229.877,42
100,00%

69.542,58

69.542,58

160.334,84

160.334,84

160.334,84

160.334,84
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ZDRAVSTVENA USTANOVA
»Gradske ljekarne – Sisak«
% udjela u ukupnom iznosu ustanove
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7.625,00

INVESTICIJSKO
I TEKUĆE
ODRŽAVANJE
37.435,45

16,92%

83,08%

100,00%

37.435,45

37.435,45

INVESTICIJSKO
ULAGANJE

UKUPNO
45.060,45

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine

7.625,00

7.625,00

7.625,00

7.625,00

Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima
UKUPNO
Sisačko-moslavačka županija
% udjela u ukupnom iznosu Sisačko-moslavačke
županije

3.939.848,00

1.273.623,00

5.213.471,00

75,57%

24,43%

100,00%

140.971,48

140.971,48

1.132.651,52

1.032.651,52

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine

2.132.064,47

2.132.064,47

223.048,63

223.048,63

1.648.681,00

1.648.681,00

300.334,84

300.334,84

1.767.783,53

1.767.783,53

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima

832.606,33

832.606,33

Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi

935.177,20

935.177,20

Građevinski objekti
Postrojenja i oprema
Prijevozna sredstva
Nematerijalna proizvedena imovina
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini

Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 402-08/08-01/56
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

8.
Na temelju članka 5. stavak 3. i članka 6. Zakona o
socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01,
59/01, 82/01, 103/03, 44/06 i 79/07), točke V. Odluke
o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe
u prvom tromjesečju 2008. godine (»Narodne novine«,
broj 127/07), članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 49. sjednici održanoj 17. siječnja 2008.
godine, donijelo je
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ODLUKU
o popisu prioriteta za raspored rashoda za
nefinancijsku imovinu domova za starije i
nemoćne osobe za prvo tromjesečje 2008.
godine u Sisačko-moslavačkoj županiji
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se popis prioriteta za
raspored rashoda za nefinancijsku imovinu domova

Broj 2/2008.

za starije i nemoćne osobe u prvom tromjesečju 2008.
godine u Sisačko-moslavačkoj županiji.
II.
Popis prioriteta za raspored rashoda za nefinancijsku imovinu za domove za starije i nemoćne osobe u
prvom tromjesečju 2008. godine u Sisačko-moslavačkoj
županiji utvrđuje se kako slijedi:

DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE SISAK
Račun
422
Postrojenja i oprema
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
452
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi
Ukupno
DOM ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE PETRINJA
Račun
422
Postrojenja i oprema
451
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima
Ukupno

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 402-08/08-01/61
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

Iznos
84.007,00
76.100,00
14.000,00
174.107,00
Iznos
30.000,00
185.893,00
215.893,00

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za odabir i
financiranje udruga s područja Sisačko-moslavačke
županije:
1. udruge sa zdravstvenim, humanitarnim ili socijalnim programima,
2. ostale udruge čije je djelovanje u službi općeg
dobra i javnosti sukladno općim vrednotama
utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske: sloboda, jednakost, nacionalna ravnopravnost,
mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava
čovjeka, nepovredivost vlasništva, vladavina
prava i demokratski višestranački sustav.
II.
Sredstva osigurana u Proračunu Sisačko-moslavačke županije rasporedit će se udrugama prema
sljedećim kriterijima:

9.
Na temelju članka 23. stavak 4. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02) i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01,
4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 49. sjednici održanoj 17. siječnja 2008. godine,
donijelo je
ODLUKU
o kriterijima za odabir udruga iz područja
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi radi
financijske potpore iz sredstava Proračuna
Sisačko-moslavačke županije

1. potrebe Sisačko-moslavačke županije prema
utvrđenim socijalno-zdravstvenim prioritetima:
- prevencija i suzbijanje različitih oblika ovisnosti, naročito kod mladih
- zdravstvena i socijalna skrb za starije i nemoćne osobe
- zdravstvena i socijalna zaštita osoba s posebnim potrebama
- unapređenje zdravlja i prevencije bolesti,
naročito kod bolesti krvožilnog sustava, kardiovaskularnih te kancerogenih bolesti
- unapređenje i prevencija duševnog zdravlja
- rehabilitacijsko-edukacijski rad s ugroženim
skupinama (obiteljsko nasilje, neprihvatljivo
ponašanje djece i mladeži).
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2. dosadašnje iskustvo, rad i postignuća udruge,
3. uključivanje građana Sisačko-moslavačke županije u provođenje programa,
4. suradnja s lokalnim vlastima i ustanovama.
5. sposobnost udruge za provedbu programa
(postojenje potrebnih ljudskih i materijalnih
resursa),
6. provođenje programa vezano za regionalnu
uravnoteženost među financijskim potporama,

V.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o kriterijima za odabir udruga iz područja
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi radi financijske
potpore iz sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke
županije u 2007. godini (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 14/06).
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

7. udruge registrirane na području Sisačko-moslavačke županije,
8. djelatnost kojih nije financirana po posebnim
propisima i za čije financiranje postoje pozicije
u Državnom proračunu,
9. značaj za promidžbu Županije,
10. ne razmatraju se programi koji se isključivo
odnose na jednokratne manifestacije (npr.
konferencije, okrugli stolovi, semenari, proslave
obljetnica, izleti i slično, osim u slučajevima
kada su navedene aktivnosti dio sveobuhvatnog programa).
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 500-01/08-01/01
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

10.
III.
Županijsko poglavarstvo donosi odluku o raspisivanju javnog poziva za prijavu programa udruga
sukladno kriterijima za financijsku potporu u okviru
raspoloživih sredstava u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.
Javni poziv objavljuje se u dnevnom listu i ostaje
otvoren 30 dana.
Prijave na javni poziv podnose se na propisanim
obrascima, koji su sastavni dio ove Odluke.
Županijsko poglavarstvo za provođenje javnog
poziva osniva Povjerenstvo za odabir programa udruga iz područja zdavstvene zaštite i socijalne skrbi (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Na temelju točke III. Odluke o kriterijima za odabir
udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
radi financijske potpore iz sredstava Proračuna Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 2/08), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 49. sjednici održanoj
17. siječnja 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva za prijavu
programa udruga iz područja zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi radi financijske potpore
iz sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke
županije u 2008. godini

Povjerenstvo ima predsjednika i 6 članova.
Povjerenstvo prikuplja i razmatra prijavljene programe udruga, te predlaže Županijskom poglavarstvu
donošenje odluke.
IV.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel
za zdravstvo i socijalnu skrb.
Udruge su dužne jednom godišnje, a najkasnije
do kraja veljače sljedeće godine, podnijeti izvješće
o utrošenim sredstvima dodijeljenim iz Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za proteklu godinu.
Izvješće se dostavlja Upravnom odjelu za zdravstvo
i socijalnu skrb uz predočenje dokaza o isplatama i
provedbi Programa.
Izvješće o utrošenim proračunskim sredstvima iz
stavka 3. ove točke uvjet je za dobivanje financijskih
sredstava u sljedećoj proračunskoj godini.

I.
Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva
za prijavu programa udruga iz područja zdravstvene
zaštite i socijalne skrbi radi financijske potpore iz
sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije
u 2008. godini.
II.
Javni poziv objavit će se u dnevnom listu.
Tekst Javnog poziva nalazi se u prilogu i sastavni
je dio ove Odluke.
III.
Zadužuje se Povjerenstvo za odabir programa
udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
za provedbu postupka javnog poziva.
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IV.

Članak 1.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 500-01/08-01/02
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 17. siječnja 2008.

Ovim Pravilnikom uređuje se unutarnje ustrojstvo
Samostalnog odjela za unutarnju reviziju Sisačkomoslavačke županije (u daljnjem tekstu: Samostalni
odjel), naziv radnih mjesta s opisom osnovnih poslova
i stručnim uvjetima potrebnim za njihovo obavljanje,
broj potrebnih službenika, te druga pitanja značajna
za rad Samostalnog odjela.
Članak 2.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

11.
Na temelju članka 3. stavak 1. i stavak 2. Zakona
o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne
novine«, broj 27/01), a u svezi s člankom 96. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 15. Odluke o upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 6/05) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 49. sjednici održanoj
17. siječnja 2008. godine, donijelo je

Samostalni odjel provodi unutarnju reviziju za Sisačko-moslavačku županiju, a po nalogu župana i za
sve ustanove kojima je Sisačko-moslavačka županija
osnivač, daje stručna mišljenja i ima savjetodavnu ulogu u cilju poboljšanja poslovanja Sisačko-moslavačke
županije i ustanova kojima je Sisačko-moslavačka
županija osnivač.
Poslovi Samostalnog odjela utvrđeni su zakonom i
drugim propisima, Statutom Sisačko-moslavačke županije, Odlukom o upravnim tijelima Sisačko-moslavačke
županije, drugim odlukama Županijske skupštine i
Županijskog poglavarstva i ovim Pravilnikom.
II. UNUTARNJE USTROJSTVO
Članak 3.
Samostalni odjel ustrojava se bez unutarnjih ustrojstvenih jedinica.
III. RADNA MJESTA U SAMOSTALNOM
ODJELU

PRAVILNIK
o unutarnjem redu Samostalnog odjela za
unutarnju reviziju Sisačko-moslavačke županije
I. OPĆE ODREDBE

Red.
broj
1
1.

Broj 2/2008.

Članak 4.
Naziv radnih mjesta, stručni uvjeti, broj izvršitelja
i opisi poslova koji se obavljaju na radnim mjestima
utvrđuju se kako slijedi:

Naziv radnog mjesta

Stručni uvjeti

Broj
izvršitelja

2

3

4

5

1

Rukovodi Samostalnim odjelom, organizira i koordinira rad unutar Samostalnog
odjela, priprema strateški i godišnji plan
revizije, nadzire provođenje pojedinačnih
unutarnjih revizija, sudjeluje u revizijama
najsloženijih revizijskih područja, dostavlja nacrt revizijskog izvješća odgovornoj
osobi s kojom raspravlja preporuke dane
u izvješću, dostavlja konačno revizijsko
izvješće rukovoditelju revidirane jedinice i županu, prati provedbe preporuka
navedenih u izvješćima, izrađuje sva
potrebna izvješća o radu Samostalnog
odjela, prati i predlaže stalnu edukaciju
unutarnjih revizora, surađuje s Državnim uredom za reviziju, obavlja i druge
poslove po nalogu župana

Voditelj Samostalnog - visoka stručna sprema ekoodjela za unutarnju re- nomske struke
viziju
- položen državni stručni
ispit
- stručno ovlaštenje za
obavljanje poslova unutarnje
revizije
- poznavanje rada na računalu
- najmanje 5 godina radnog
staža u struci

Opis poslova i zadaća

Broj 2/2008.
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Red.
broj

Naziv radnog mjesta

Stručni uvjeti

Broj
izvršitelja

Opis poslova i zadaća

1

2

3

4

5

2.

Viši unutarnji revizor

- visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke
- položen državni stručni
ispit
- stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije
- poznavanje rada na računalu
- najmanje 5 godina radnog
staža u struci

1

Obavlja revizije temeljem radnog naloga
voditelja Samostalnog odjela, u ulozi
voditelja tima planira i koordinira rad
tima, planira djelokrug revizije i izrađuje
program revizije, izvještava voditelja
Samostalnog odjela o tijeku provođenja
revizije, surađuje u pripremi preporuka,
izrađuje i potpisuje nacrt revizijskog
izvješća i konačno izvješće, raspravlja
nalaze i preporuke sa odgovornim osobama revidiranih jedinica,
sudjeluje u izradi strateškog i godišnjeg
plana revizije, obavlja i druge poslove
po nalogu voditelja

3.

Unutarnji revizor

- visoka stručna sprema ekonomske ili pravne struke
- položen državni stručni
ispit
- stručno ovlaštenje za obavljanje poslova unutarnje revizije
- poznavanje rada na računalu
- najmanje 3 godine radnog
staža u struci

1

Na temelju radnog naloga voditelja Samostalnog odjela obavlja pojedinačne
revizije, odgovoran je za ažurno i točno
provođenje svih faza revizije u skladu
sa planom revizije, izvještava voditelja
Samostalnog odjela o tijeku revizije,
surađuje u pripremi preporuka, izrađuje
i potpisuje nacrt revizijskog izvješća
i konačno izvješće, raspravlja nalaze
i preporuke sa odgovornim osobama
revidiranih jedinica, sudjeluje u izradi
strateškog i godišnjeg plana revizije,
obavlja i druge poslove po nalogu voditelja

IV. NAČIN PLANIRANJA POSLOVA
Članak 5.
Poslovi i zadaće iz djelokruga Samostalnog odjela
obavljaju se na temelju Strateškog i Godišnjeg plana
rada Samostalnog odjela.
Strateški i godišnji program rada Samostalnog
odjela donosi župan na prijedlog voditelja Samostalnog odjela.
Članak 6.
Strateški plan rada je osnova za sve aktivnosti
unutarnje revizije i služi za ukazivanje razine potrebnih resursa temeljem procjene rizika u poslovnim
procesima.
Godišnji plan rada sadržava opće i specifične ciljeve unutarnje revizije i predlaže konkretne revizije
u kalendarskoj godini na koju se odnosi.
V. UPRAVLJANJE SAMOSTALNIM ODJELOM
Članak 7.
Radom Samostalnog odjela upravlja voditelj kojeg
imenuje župan na temelju javnog natječaja.

Voditelj Samostalnog odjela odgovoran je za svoj
rad i rad Samostalnog odjela županu.
Članak 8.
Voditelj Samostalnog odjela organizira obavljanje
poslova daje službenicima upute za obavljanje poslova,
te se brine za zakonito i pravovremeno izvršavanje
poslova.
Voditelj Samostalnog odjela dužan je izvještavati
župana o stanju u područjima iz djelokruga rada Samostalnog odjela jednom godišnje ili na njegov zahtjev.
Članak 9.
Rad Samostalnog odjela usmjerava i usklađuje
Župan.
VI. RADNI ODNOSI I PLAĆE SLUŽBENIKA
Članak 10.
Službenici Samostalnog odjela dužni su stručno
i pravovremeno obavljati poslove sukladno zakonu,
etičkom kodeksu unutarnjih revizora, drugim propisima,
te općim aktima Županije.
Članak 11.
Uz poslove utvrđene člankom 4. ovog Pravilnika
službenici Samostalnog odjela dužni su prema nalogu
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župana i voditelja Samostalnog odjela obavljati i druge poslove sukladno svojoj stručnoj spremi i radnoj
sposobnosti.
Članak 12.
Radni odnosi i druga pitanja u svezi s radnim
odnosima službenika koja nisu regulirana zakonom
i drugim propisima uređuju se aktom Županijskog
poglavarstva.
U Samostalnom odjelu mogu se zapošljavati i
vježbenici u skladu sa zakonom, te drugim propisima
i općim aktima.
Članak 13.
Sredstva za rad Samostalnog odjela osiguravaju
se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.
Plaće službenika u Samostalnom odjelu utvrđuje
Županijsko poglavarstvo posebnom odlukom.
VII. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

»Red.
broj
1.
10a.

Naziv
Stručni uvjeti
radnog mjesta
2.
3.
Upravni savjetnik za - visoka stručna sprema
prostorno uređenje i arhitektonske, građevinske
gradnju
ili pravne struke
- položen državni stručni
ispit
- položen stručni ispit po
posebnom zakonu (arh.,
građ.)
- poznavanje rada na
računalu
- najmanje 5 godina radnog
staža u struci
Članak 2.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 022-04/08-01/02
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

Broj 2/2008.

KLASA: 022-04/08-01/03
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

12.
Na temelju članka 3. stavak 1. i stavak 2. Zakona
o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne
novine«, broj 27/01), a u svezi s člankom 96. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 15. Odluke o upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 6/05) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 49. sjednici održanoj
17. siječnja 2008. godine, donijelo je
PRAVILNIK
o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu
Upravnog odjela za prostorno uređenje i
graditeljstvo Sisačko-moslavačke županije
Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela za
prostorno uređenje i graditeljstvo (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 20/07), u članku
4. iza rednog broja 10. dodaje se redni broj »10a.«
koji glasi:

Broj
izvršitelja
4.
1

Opis poslova
5.
Samostalno vodi postupak izdavanja
akata vezanih uz provedbu dokumenata
prostornog uređenja za građevine od
važnosti za Županiju i akata za zahvate na području dviju ili više jedinica
lokalne samouprave, vodi postupak
izdavanja potvrde Glavnog projekta,
daje stručna mišljenja o prostornoplanskoj dokumentaciji jedinica lokalne
samouprave, te koordinira i prati rad
Zavoda, te obavlja druge poslove po
nalogu pročelnika«

13.
Na temelju članka 96. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01 i 129/05) i članka 43. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 49. sjednici održanoj 17. siječnja 2008. godine,
donijelo je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći
službenika i namještenika u upravnim tijelima
Sisačko-moslavačke županije

Broj 2/2008.
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Članak 1.

U Odluci o plaćama službenika i namještenika
u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
7/05, 8/05 i 20/07), u članku 2. stavku 3. pod rednim
brojem 1. alineja 4. mijenja se i glasi:
»- Voditelj Samostalnog odjela
za unutarnju reviziju

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-02/08-01/02
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

3,50«

U istom članku pod rednim brojem 2. koeficijent
»2,95« mijenja se i glasi »3,50«.
U istom članku pod rednim brojem 3. dodaje se
alineja 3. koja glasi:
»- Viši unutarnji revizor

2,20«

U istom članku pod rednim brojem 4. iza alineje 2.
dodaje se alineja 3. koja glasi:
»- Unutarnji revizor

1,80«
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15.
Na temelju članka 15. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 4.
Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije, Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 49. sjednici održanoj
17. siječnja 2008. godine, donijelo je

Članak 2.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 120-01/08-01/02
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije
I.
U Upravno vijeće Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije imenuju se:
-

za predsjednika:

1. dr. Branka Sedić
-

za članove:

2. Mirjana Gorički
3. Marijan Ćelap

14.
Na temelju članka 15. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 16.
Odluke o osnivanju Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije, Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 49. sjednici održanoj
17. siječnja 2008. godine, donijelo je

4. Velimir Jakupec.
II.
Mandat članova Upravnog vijeća traje četiri godine.
III.

RJEŠENJE
o imenovanju privremenog ravnatelja Zavoda
za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke
županije
I.
ZDENKO SEŠO, dipl.ing.građ., imenuje se za
privremenog ravnatelja Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije.

Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-02/08-01/01
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

II.
Privremeni ravnatelj ovlašten je pod nadzorom osnivača obaviti pripreme za početak rada ustanove.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.

16.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), članka 16. Poslovnika
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Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94) i točke 9. Operativnog plana poticanja malog
gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2008. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 18/07), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 49. sjednici održanoj
17. siječnja 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju prijevoza djelatnika tvrtke
»SELK« na relaciji Sisak-Kutina-Sisak
I.
Ovom Odlukom utvrđuje se sufinanciranje prijevoza djelatnika tvrtke »SELK« d.d. Kutina na relaciji
Sisak-Kutina-Sisak
II.
Sredstva za provođenje ove Odluke u iznosu od
164.138,16 kuna osigurana su u Proračunu Sisačkomoslavačke županije za 2008. godinu na poziciji 235
– Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima – sredstva za poticanje.
III.
Provedba ove Odluke vršit će se sukladno odredbama Ugovora o autobusnom prijevozu Klasa: 34005/07-01/01, Urbroj: 2176/01-03-07-1 od 11. siječnja
2007. godine i Aneks Ugovora o autobusnom prijevozu
od 11. siječnja 2008. godine, koji su sastavni dio ove
Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 402-07/08-01/02
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

17.
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01, 79/06
i 141/06), u svezi s člankom 112. stavak 1. i stavak
2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj
70/05), članka 48. stavak 1. točka 4. Zakona o lokal-

Broj 2/2008.

noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01 i 106/03) i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 49. sjednici održanoj 17. siječnja 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
u vezi ostvarivanja prava prvokupa nekretnine u
Park šumi »Brdo Djed«
I.
Sisačko-moslavačka županija neće se koristiti pravom
prvokupa u predmetu ponude za kupnju nekretnine u
Park šumi »Brdo Djed« u Hrvatskoj Kostajnici koja se
nalazi u z.k.ul. 575, k.o. Kostajnica, na k.č.br. 840/1
i 844 ukupne površine 3891 m 2, a koja u naravi čini
oranicu, vlasništvo Ruže Poznanović, Rosulje, Branka
Čugalja, Tirol 11, Hrvatska Kostajnica, Ranka Čugalja,
Tirol 11, Hrvatska Kostajnica, Ljubice Čugalj, Tirol 11,
Hrvatska Kostajnica, Ružice Poznanović, Hrvatska
Kostajnica, Ranka Ostojića, Hrvatska Kostajnica i
Nade Babić, Hrvatska Kostajnica.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 373-03/08-01/01
URBROJ: 2176/01-02-08-3
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

18.
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01, 79/06 i
141/06), u svezi s člankom 112.. stavak 1. i stavak
2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj
70/05), članka 48. stavak 1. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01, 60/01 i 106/03) i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 49. sjednici održanoj 17. siječnja 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
u vezi ostvarivanja prava prvokupa nekretnine u
Park šumi »Brdo Djed«
I.
Sisačko-moslavačka županija neće se koristiti pravom
prvokupa u predmetu ponude za kupnju nekretnine u
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Park šumi »Brdo Djed« u Hrvatskoj Kostajnici koja se
nalazi u z.k.ul. 1460, k.o. Kostajnica, na k.č.br. 741
ukupne površine 5287 m 2, a koja u naravi čini livadu,
vlasništvo Mladena Drakulića iz Hrvatske Kostajnice,
S. S. Kranjčevića 21.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-02/08-01/02
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 17. siječnja 2008.

II.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 373-03/08-01/02
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

20.
Na temelju članka 88. Zakona o osnovnom školstvu
(»Narodne novine«, broj 59/90, 26/93, 27/93, 29/94,
7/96, 59/01, 114/01 i 76/05), točke II. Odluke o davanju
ovlaštenja Županijskom poglavarstvu (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 9/05) i članka 43.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 49. sjednici održanoj 17. siječnja 2008.
godine, donijelo je

19.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 43.
i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 49. sjednici održanoj
17. siječnja 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog
odbora Osnovne škole Ludina
I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora
Osnovne škole Ludina donijetu na sjednici održanoj
19. listopada 2007. godine, o davanju u zakup poljoprivrednog zemljišta u Područnoj školi Gornja Vlahinička
Božidaru Vurneku iz Gornje Vlahiničke.
II.
Međusobna prava i obveze između Osnovne škole
Ludina i Božidara Vurneka iz Gornje Vlahiničke utvrdit
će se ugovorom.
Ovlašćuje se ravnateljica Osnovne škole Ludina
za potpisivanje Ugovora
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenim glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Osnovne škole »Vladimir Nazor«
Topusko
I.
JANA MEDVED KIRETA, iz reda učitelja i stručnih
suradnika, razrješuje se dužnosti člana Školskog odbora
Osnovne škole »Vladimir Nazor« Topusko.
II.
MARA CAPAR, iz reda učitelja i stručnih suradnika,
imenuje se za člana Školskog odbora Osnovne škole
»Vladimir Nazor« Topusko.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-02/08-01/03
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 17. siječnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

AKTI ŽUPANICE
1.
Na temelju članka 20. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru (»Narodne

novine«, broj 141/06) i članka 7. stavka 2. Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Si-
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sačko-moslavačke županije«, broj 18/07), županica
Sisačko-moslavačke županije donosi
RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti voditelja
Samostalnog odjela za unutarnju reviziju
Sisačko-moslavačke županije
I.
ZDRAVKO HAS, diplomirani ekonomista, imenuje
se vršiteljem dužnosti voditelja Samostalnog odjela
za unutarnju reviziju Sisačko-moslavačke županije
s danom 23. siječnja 2008. godine, do imenovanja
voditelja/ice na temelju javnog natječaja.
II.
Imenovani ostvaruje pravo na plaću sukladno Odluci
o izmjenama i dopunama Odluke o plaći službenika i
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namještenika u upravnim tijelima Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije, broj 2/08).
III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: UP/I-112-07/08-01/01
URBROJ: 2176/01-03-08-1
Sisak, 22. siječnja 2008.
Županica
Marina Lovrić, v.r.
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»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 2008. 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.

