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1.
Na temelju članka 6. i članka 40. Poslovnika 

Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
10/01), Mandatno povjerenstvo Županijske skupštine 
Sisačko-moslavačke županije na 5. sjednici Županijske 
skupštine Sisačko-moslavačke županije održanoj 24. 
veljače 2006. godine, podnosi 

I Z V J E Š Ć E
o prestanku mandata zamjenika vijećnika i 

početku obnašanja dužnosti zamjenika vijećnika 
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke 

županije 

I.
Sukladno članku 7. stavak 1. alineja 1. Zakona o 

izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave, zamjenik vijećnika 
Županijske skupštine gospodin Josip Vuić, član HSU-a, 
dana 23. veljače 2006. godine podnio je pisanu ostavku, 

te mu istog dana prestaje mandat vijećnika Županijske 
skupštine Sisačko-moslavačke županije. 

Sukladno članku 8. stavak 2. navedenog Zakona, 
umjesto izabranog člana Županijske skupštine gospo-
dina Rajka Mladenovića, člana HSU-a, čiji je mandat u 
mirovanju, dužnost vijećnika počinje obnašati njegov 
zamjenik gospodin Miljenko Novaković, član HSU-a.

II.
Ovo Izvješće objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Mandatno povjerenstvo

KLASA: 021-01/06-01/05
URBROJ: 2176/01-01-06-1
Sisak, 24. veljače 2006.

Predsjednik
Marijo Moštak, v.r.

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
35.
Na temelju članka 3. stavak 1. Zakona o zaštiti od 

požara (»Narodne novine«, broj 58/93 i 33/05), sukladno 
Programu aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u pro-
vedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2006. godini (»Narodne novine«, 
broj 18/06) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo 
Sisačko-moslavačke županije na 16. sjednici održanoj 
30. ožujka 2006. godine, donijelo je

P R O G R A M   A K T I V N O S T I
u provedbi posebnih mjera zaštite od požara 
od interesa za Republiku Hrvatsku u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2006. godinu
 

I.
1. Gradovi i općine na području Sisačko-mosla-

vačke županije koji još nisu donijeli planove zaštite 
od požara, sukladno odredbama Zakona o zaštiti od 

požara, dužni su žurno pristupiti izradi istih. Gradovi 
i općine koje su donijele planove zaštite od požara 
dužne su žurno, temeljem iskustava tijekom protekle 
požarne sezone, izvršiti usklađivanje svih podataka i 
odrednica iz važećih planova zaštite od požara.

Zadužuju se svi gradovi i općine da po jedan pri-
mjerak donijetih planova zaštite od požara dostave 
Vatrogasnoj zajednici Sisačko-moslavačke županije.

Izvršitelji zadatka: Predstavnička tijela gradova i 
općina

Sudionici: Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije

 MUP RH – Policijska uprava 
Sisačko-moslavačka

Rok: odmah

2. Na razini Županije potrebno je održati koordina-
cijsku sjednicu Zapovjedništva zaštite i spašavanja s 
ciljem pravodobne pripreme protupožarne sezone.

Na sjednici je potrebno usvojiti:

a) Plan rada Zapovjedništva zaštite i spašava-
nja
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b) Plan aktivnog uključivanja svih subjekata za-
štite od požara (s ažuriranim popisom) na tom 
području

c) Plan operativne provedbe Programa aktivnosti 
za područje županije, te za to osigurati odgo-
varajuća sredstva

O zaključcima sjednice treba izvijestiti Područni 
ured za zaštitu i spašavanje Sisak najkasnije do 20. 
travnja 2006. godine.

Izvršitelj zadatka:  Upravni odjel za infrastrukturu 
i komunalne poslove

Rok izvršenja:  31. ožujka 2006. godine

3. U Zapovjedništva zaštite i spašavanja gradova 
i općina, kod kojih to nije provedeno ili je došlo do 
promjena, imenovati vatrogasne zapovjednike ili nji-
hove zamjenike.

Izvršitelji zadatka:  Poglavarstva gradova i opći-
na

Sudionik:  Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije 

Rok:  31. ožujka 2006. godine

4. Gradovi i općine u Sisačko-moslavačkoj županiji 
koje, sukladno člancima 11. i 13. Zakona o poljoprivre-
dnom zemljištu, nisu propisale potrebne agrotehničke 
mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina, 
dužne su takve mjere propisati u dijelu koji se odnosi 
na zaštitu od požara. Gradovi i općine sukladno Za-
konu o šumama, koji nisu propisali mjere zaštite od 
požara, moraju takve mjere žurno propisati.

Izvršitelji zadatka:  Poglavarstva gradova i opći-
na

Rok izvršenja:  31. ožujka 2006. godine

5. Temeljem Planova operativne provedbe Programa 
aktivnosti za građevine i otvorene prostore posebno 
ugrožene od nastanka i širenja požara izraditi planove 
motrenja, čuvanja i ophodnje, te propisati mjere zabrane 
nekontroliranog i neovlaštenog pristupa i boravka na 
tim prostorima ili građevinama za razdoblje visokog i 
vrlo visokog indeksa opasnosti od nastanka požara.

Sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne 
službe osiguravaju pravne osobe koje su vlasnici ili 
korisnici površine ili građevine kojima upravljaju.

Sredstva za izradu planova motriteljsko-dojavne slu-
žbe za prostore u vlasništvu fizičkih osoba osiguravaju 
gradovi i općine na području kojih se oni nalaze.

Izrađene planove i propisane mjere dostaviti na-
dležnom Područnom uredu za zaštitu i spašavanje i 
županijskom vatrogasnom zapovjedniku, najkasnije 
do 15. svibnja 2006 godine.

Izvršitelji zadatka: Poglavarstva gradova i općina 
Sisačko-moslavačke župani-
je 

   Javna ustanova Parka prirode 
Lonjsko polje

Sudionici:  Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije

   Područne vatrogasne zajedni-
ce 

   gradovi i općine u Sisačko-
moslavačkoj županiji

Rok:  30. travnja 2006. godine

6. Hrvatske šume u suradnji s Vatrogasnom za-
jednicom Sisačko-moslavačke županije, te gradovi 
i općine u Sisačko-moslavačkoj županiji, dužni su 
na svome području izraditi godišnji plan u skladu sa 
šumskogospodarskom osnovom, te osigurati izgradnju 
protupožarnih prosjeka kroz posebno ugrožene šume i 
šumsko zemljište, a koja su u privatnom vlasništvu.

Za izradu prosjeka kroz posebno ugrožena šumska 
područja u vlasništvu fizičkih osoba financijska sredstva 
treba osigurati u proračunu gradova i općina na čijem 
se području nalaze šume.

Izvršitelji zadatka:  Hrvatske šume, Uprava šuma 
Sisak 

   Vatrogasne zajednica Sisačko-
moslavačke županije 

   gradovi i općine u Sisačko-
moslavačkoj županiji

Rok izvršenja:  trajno

7. Sukladno planu motriteljsko-dojavne službe 
u svim gradovima odnosno općinama na području 
Sisačko-moslavačke županije potrebno je ustrojiti 
izviđačko preventivne ophodnje koje će na licu mjesta 
poduzimati mjere pravovremenog otkrivanja i javljanja 
i gašenje požara u samom začetku.

Hrvatske šume d.o.o. i Javna ustanova za upra-
vljanje nacionalnim parkom prirode, u danim velikog 
i vrlo velikog razreda opasnosti od nastanka i širenja 
požara, obavezno planiraju i provode danonoćna 
dežurstva.

U svrhu usklađivanja plana ophodnje i njihovih 
aktivnosti na području Sisačko-moslavačke županije 
obavezno uključiti županijskog vatrogasnog zapo-
vjednika.

Usklađeni plan Motriteljsko-dojavne službe potrebno 
je dostaviti Područnom uredu za zaštitu i spašavanje 
i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelji zadatka:  Poglavarstva gradova i opći-
na 

   Hrvatske šume d.o.o. 
   Javna ustanova za upravljanje 

nacionalnim parkom i zaštićenim 
područjem u Sisačko-moslava-
čkoj županiji 

Sudionici:  Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije 

        Područne Vatrogasne zajedni-
ce

Rok:  31. svibnja 2006.

8. Nadležno županijsko tijelo u suradnji s Vatro-
gasnom zajednicom Sisačko-moslavačke županije i s 
komunalnim poduzećima gradova i općina treba izvršiti 
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pregled odlagališta komunalnog otpada s naglaskom 
na zaštitu od izbijanja požara, te predložiti mjere 
uređenja, čuvanja i sanacije ili zabrane upotrebe tih 
odlagališta.

Izvršitelji zadatka: Upravni odjel za zaštitu okoliša 
i prirode 

Sudionici:  Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije 

         Područne Vatrogasne zajedni-
ce

    Komunalna poduzeća
    MUP – Inspektorat
    Inspekcija zaštite okoliša
Rok:  31. svibnja 2006.

9. Poglavarstva gradova i općina s prostora Si-
sačko-moslavačke županije dužna su utvrditi načine 
i uvjete korištenja raspoložive teške građevinske 
mehanizacije za eventualnu žurnu izradu prosjeka 
i probijanja protupožarnih putova radi zaustavljanja 
širenja šumskog požara. Uz navedeno, treba plani-
rati načine i postupke bržeg premještanja navedene 
mehanizacije.

Popis raspoložive teške građevne mehanizacije, s 
razrađenim planom aktiviranja treba odmah dostaviti 
nadležnom Područnom uredu za zaštitu i spašavanja 
i županijskom vatrogasnom zapovjedniku.

Izvršitelji zadatka:  Poglavarstva gradova i općina u 
Sisačko-moslavačkoj županiji

Rok izvršenja:  15. svibnja 2006. godine

10. Prije početka požarne sezone izvršiti pripravu 
vozila, opreme i tehnike potrebne za djelovanje na 
požarima. Po završetku sezone zapisnički utvrditi 
oštećenu opremu i tehniku, te temeljem zapisnika 
načiniti selekciju i procjenu popravaka i sanirati nužnu 
opremu i tehniku.

Izvršitelji zadatka:  Poglavarstva gradova i opći-
na

                         Vatrogasne zajednice Sisačko-
moslavačke županije 

Rok izvršenja: 31. svibnja 2006. godine

11. Izvršitelji zadataka obvezni su dostaviti ime i 
prezime, funkciju i brojeve telefona osobe za koordinaciju 
zadaća iz Programa aktivnosti Poglavarstvu Sisačko-
moslavačke županije i Područnom uredu za zaštitu i 
spašavanje Sisak do 31. ožujka 2006. godine.

Svi izvršitelji zadataka iz ovog Programa obvezni 
su izvijestiti Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, o 
tijeku provedbi svojih zadaća do 5. travnja i 5. srpnja 
2006. godine.

Nositelji zadatka, obvezni su o svim obavljenim 
aktivnostima iz ovog Programa dostaviti, zajedno 
s financijskim izvješćem o sredstvima korištenim iz 
Državnog proračuna, Područnom uredu za zaštitu i 
spašavanje Sisak.

Izvršitelji zadatka:  svi sudionici programa aktivno-
sti 

Rok izvršenja:  10. studenog 2006. godine

II.
Ovaj Program objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 214-02/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

36.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, 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 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. 
godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K 
o sufinanciranju projekta unapređenja 

proizvodnje kravljeg mlijeka na obiteljskim 
gospodarstvima na području Sisačko-

moslavačke županije 
 

I.
Prihvaća se sufinanciranje projekta unapređenja 

proizvodnje kravljeg mlijeka na obiteljskim gospodar-
stvima na području Sisačko-moslavačke županije. 

Izvršitelj projekta je Hrvatski stočarski centar. 

II.
Ovlašćuje se županica Sisačko-moslavačke župa-

nije da u ime Sisačko-moslavačke županije zaključi s 
Izvršiteljem ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi 
projekta unapređenja proizvodnje kravljeg mlijeka na 
obiteljskim gospodarstvima na području Sisačko-mo-
slavačke županije.

Projekt iz stavka 1. ove točke izvodit će se prema 
konceptu i tezama koji su sastavni dio ovog Zaklju-
čka. 

III.
Sisačko-moslavačka županija sufinancirat će pro-

jekt iz točke I. ovog Zaključka u ukupnom iznosu od 
60.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurana su u 
Proračunu Sisačko-moslavačke županije, a doznačit 
će se na žiro-račun Izvršitelja kako slijedi:

- 1. lipnja 2006. godine 20.000,00 kuna 
- 1. rujna 2006. godine 20.000,00 kuna 
- 1. prosinca 2006. godine 20.000,00 kuna
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IV.
 Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni 

odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 
Sisačko-moslavačke županije.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

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

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-07/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

37.
Na temelju članka 18. i članka 43. Statuta Sisa-

čko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 16. 
Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-mosla-
vačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslava-
čke županije«, broj 16/94), Županijsko poglavarstvo 
Sisačko-moslavačke županije na 16. sjednici održanoj 
30. ožujka 2006. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o sufinanciranju nastupa gospodarstvenika 
s područja Sisačko-moslavačke županije na 

sajmovima
 

I.
Sisačko-moslavačka županija sufinancirat će na-

stupe gospodarstvenika Sisačko-moslavačke županije 
na sljedećim sajmovima:

- 48. Međunarodni sajam obrtništva – Zagreb 
(21.4.-26.4.2006.)  

 30.000,00 kuna 
 nositelj aktivnosti: Obrtnička komora Sisačko-

moslavačke županije 
- Jesenski sajam u Grazu (1.10.-9.10.2006.)
 40.000,00 kuna 
 nositelj aktivnosti: HGK – Županijska komora 

Sisak
- SASSO sajam obrtništva i malog gospodarstva 

– Split (25.10.-29.10.2006.)
 30.000,00 kuna 
 nositelj aktivnosti: Obrtnička komora Sisačko-

moslavačke županije 
Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurana su u 

Proračunu Sisačko-moslavačke županije, a doznačit 
će se na žiro-račun nositelja aktivnosti organizacije 
nastupa na 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-mo-
slavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-07/06-01/02
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

38.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke žu-
panije« 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 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o uvjetima i kriterijima za odabir najkvalitetnijeg 

projekta eko-udruge, školske i predškolske 
eko-udruge/sekcije koji će se sufinancirati iz 

sredstava Sisačko-moslavačke županije za 2006. 
godinu

I.  OPĆI UVJETI

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i 

postupak dodjele, te obveze korisnika bespovratnih 
novčanih sredstava dobivenih za provođenje eko-
projekata na zadane teme.

Sredstva se dodjeljuju za projekte koje kandidiraju 
eko-udruge, školske i predškolske eko-udruge/se-
kcije.

Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će dodjeljivati nov-

čana sredstva za sufinanciranje projekata:

A) ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH EKO-UDRUGA/
SEKCIJA na temu:

Praktična edukacija o važnosti zaštite okoliša i 
prirode
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- organiziranje stručnih predavanja, igraonica i 
izložbi na ekološke teme,

- projekti uređenja okoliša školskih i predškolskih 
ustanova

- organiziranje edukativnih predavanja na temu 
gospodarenja otpadom.

B) EKO-UDRUGA na temu: 
Očuvanje i unapređenje prirodnih i krajobraznih 

vrijednosti lokalne zajednice
- podizanje nasada, aleja i arboretuma,
- zaštita prirodnih izvorišta pitke vode,
- organiziranje i provedba izložbi, tribina i sl. na 

temu informiranje javnosti o prirodnim vrijedno-
stima područja Sisačko-moslavačke županije 
i

- projekti gospodarenja otpadom u lokalnoj za-
jednici.

Članka 3.
Korisnici čiji će se eko-projekti sufinancirati, mogu biti 

eko-udruge, školske i predškolske eko-udruge/sekcije, 
koje se bave zaštitom okoliša i prirode, promicanjem 
ideja zaštite okoliša i prirode, a imaju projekte koji će 
se provoditi na području Sisačko-moslavačke županije 
i iste kandidiraju za natječajna sredstava.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve školske i 
predškolske eko-udruge/sekcije koje imaju sjedište na 
području Sisačko-moslavačke županije, odnosno eko-
udruge registrirane na području Sisačko-moslavačke 
županije i upisane u Registar Udruga.

Članak 4.
Sredstva za sufinanciranje eko-projekata iz članka 

2. ove Odluke osigurana su u Proračunu Sisačko-mo-
slavačke županije.

Članak 5.
Ukupan iznos koji se dodjeljuje je:
A) 50.000,00 kuna za sufinanciranje projekata 

školskih i predškolskih eko-udruga/sekcija 
B) 50.000,00 kn za sufinanciranje projekata eko-

udruga.
Način raspodjele sredstava za A) i B) je sljedeći:
- 1. mjesto   11.000,00 kuna
- 2. mjesto   8.000,00 kuna
- 3. mjesto   6.000,00 kuna
- od 4. do 6. mjesta  5.000,00 kuna
- od 7. do 10. mjesta 2.500,00 kuna

II. KRITERIJI ZA ODABIR NAJKVALITETNIJEG 
PROJEKTA EKO-UDRUGE, ŠKOLSKE I PRED-
ŠKOLSKE EKO-UDRUGE/SEKCIJE 

Članak 6.
Odabir najkvalitetnijih eko-projekata obavljat će 

Povjerenstvo, na temelju sljedećih kriterija:

-  osnovni kriterij odabira: % ocjene 
a) predloženi projekt za  

 sufinanciranje (samo jedan) 80 

-  dodatni kriteriji odabira:
b) do sada izrađenih eko-projekata 10 
c)  broj stalnih članova 5 
d) eko-projekt od značaja za širu  

 društvenu zajednicu 5 

 Ukupno osnovni i dodatni kriteriji: 100

Temeljem predloženih kriterija određuje se broj 
bodova za svaku eko-udrugu, školsku i predškolsku 
eko-udrugu/sekciju na način zbrajanja bodova temeljem 
osnovnih i dodatnih kriterija.

Osnovni kriterij:
a) Eko-udruga, školska i predškolska eko-udru-

ga/sekcija s najboljim eko-projektom u kojem 
su razrađene sastavnice kako slijede:

  1) cilj projekta,
 2) opis projekta,
     3) vremenski period realizacije projekta,
    4) financijski pokazatelji i
     5) sudionici u projektu.
dobiva ukupno 80 bodova, te se proporcionalno 

tome određuje broj bodova ostalim ponudama (na 
način da se svakoj sljedećoj eko-udruzi, školskoj i 
predškolskoj eko-udruzi/sekciji oduzima od 80 bodova 
5 bodova, npr. prvi: 80-5=75 bodova; drugi sljedeći 80-
10=70; treći sljedeći: 80-15=65 bodova i tako redom, 
do 80-80=0 bodova).

Dodatni kriteriji:
b) Eko-udruzi, školskoj i predškolskoj eko-udru-

zi/sekciji s najvećim brojem do sada izrađenih 
eko-projekata pripada 10 bodova, te se pro-
porcionalno tome određuje broj bodova ostalim 
eko-udrugama, školskim i predškolskim eko-
udrugama/sekcijama (na način da se oduzima 
od 10 bodova po jedan bod za svaku sljedeću 
eko-udrugu, školsku i predškolsku eko-udrugu/
sekciju (npr. prvi: 10–1=9 bodova; drugi slje-
deći: 10-2=8 bodova; i tako redom do 10-10=0 
bodova).

c) Eko-udruga, školska i predškolska eko-udruga/
sekcija s najvećim brojem stalnih članova dobiva 
5 bodova, te se proporcionalno tome određuje 
broj bodova ostalim eko-udrugama, školskim i 
predškolskim eko-udrugama/sekcijama (svakoj 
sljedećoj se od 5 bodova oduzima 1 bod, pa tako 
prvi: 5-1=4 boda; drugi sljedeći 5-2=3 boda,... 
do 5-5=0 bodova).

d) Eko-udruga, školska ili predškolska eko-udru-
ga/sekcija koja predlaže projekt važan za širu 
društvenu zajednicu dobiva 5 bodova, te se 
proporcionalno tome određuje broj bodova 
ostalim eko-udrugama, školskim i predškolskim 
eko-udrugama/sekcijama (svakoj sljedećoj se 
od 5 bodova oduzima 1 bod, pa tako prvi: 5-1=4 
boda; ...do 5-5=0 bodova).
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Članak 7.
Novčana sredstva za sufinanciranje projekata 

iz članka 2. ove Odluke biti će dodjeljena u tekućoj 
godini.

Članak 8.
Ukoliko se pri odabiru projekta temeljem kriterija 

iz članka 6. ove Odluke pojavi 2 ili više korisnika s 
istim brojem bodova, sredstva će se dodijeliti teme-
ljem tablice iz članka 5. ove Odluke, na način da će 
prvenstvo imati projekt koji je dobio veći broj bodova 
temeljem osnovnih kriterija.

III. POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA ZA SU-
FINANCIRANJE PROJEKATA EKO-UDRUGA, 
ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH EKO-UDRUGA/
SEKCIJA

Članak 9.
Novčana sredstva za sufinanciranje projekata 

iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se putem javnog 
natječaja.

Javni natječaj raspisuje Županijsko poglavar-
stvo.

Javni natječaj se objavljuje u Večernjem listu i na 
web stranicama Sisačko-moslavačke županije.

Natječaj je otvoren 15 dana od dana objave.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj
- predmet natječaja 
- kriterije za dodjelu sredstava
- popis potrebne dokumentacije
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podno-

se
- vrijeme trajanja natječaja
- podatke o informacijama

Članak 10.
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu 

postupka javnog natječaja za sufinanciranje projekata 
zaštite okoliša i prirode eko-udruga, školskih i predškol-
skih eko-udruga/sekcija s područja Sisačko-moslavačke 
županije (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i tri člana 
koje imanuje Županijsko poglavarstvo.

Povjerenstvo nakon provjere dostavljene doku-
mentacije i kriterija za odabir, izrađuje listu s predlo-
ženim iznosom novčanih sredstva, te prijedlog liste 
s novčanim iznosima daje Županijskom poglavarstvu 
na utvrđivanje.

IV. OBVEZE KORISNIKA

Članak 11.
Korisnik novčanih sredstava je dužan do kraja ka-

lendarske godine Upravnom odjelu za zaštitu okoliša 
i prirode podnijeti izvješće o obavljenom projektu i 
utrošenim sredstvima.

Ukoliko korisnik novčanih sredstava ne podnese 
izvješće o obavljenom projektu i utrošenim sredstvima 
u roku navedenom u gornjem stavku, neće se moći 
natjecati za novčana sredstva u narednoj godini.

Članak 12.
Ukoliko korisnik novčanih sredstava priloži neistinitu 

dokumentaciju ili se utvrdi da je nenamjenski potrošio 
dobivena sredstva, sredstva za tu godinu mora vratiti 
u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih na-
tječaja u narednih pet (5) godina.

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Slu-

žbenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-07/06-01/03
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

39.
Na temelju članka 10. stavka 2. Odluke o uvjetima 

i kriterijima za odabir najkvalitetnijeg projekta eko-
udruge, školske i predškolske eko-udruge/sekcije koji 
će se sufinancirati iz sredstava Sisačko-moslavačke 
županije za 2006. godinu, Županijsko poglavarstvo 
Sisačko-moslavačke županije na 16. sjednici održanoj 
30. ožujka 2006. godine, donijelo je

 
R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva za provedbu postupka javnog 
natječaja za sufinanciranje projekata zaštite 

okoliša i prirode 

I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi 

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja 
za sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode 
eko-udruga, školskih i predškolskih eko-udruga/sekcija 
s područja Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo).

II.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Anto Rajić, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu 

okoliša i prirode Sisačko-moslavačke župani-
je

 - za članove:
2. Željka Marković, stručni savjetnik za pravne 

poslove u Stručnoj službi za poslove Skupštine 
i Poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
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3. Blanka Bobetko-Majstorović, stručni savjetnik 
za zaštitu okoliša i prirode u Upravnom odjelu 
za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke 
županije

4. Sanja Deak-Djaković, administrativni tajnik u 
Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode 
Sisačko-moslavačke županije

 
III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mo-
slavačke županije«

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 351-04/06-01/05
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

40.
Na temelju članka 9. Odluke o uvjetima i kriterijima 

za odabir najkvalitetnijeg projekta eko-udruge, školske i 
predškolske eko-udruge/sekcije koji će se sufinancirati 
iz sredstava Sisačko-moslavačke županije za 2006. 
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu 
sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za 2006. godinu namijenjenih za 
financiranje projekata eko-udruga, školskih i 
predškolskih eko-udruga/sekcija koji se bave 

zaštitom okoliša i prirode na području Sisačko-
moslavačke županije 

I.
Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog natječaja 

za dodjelu sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke 
županije za 2006. godinu namijenjenih za financiranje 
projekata eko-udruga, školskih i predškolskih eko-
udruga/sekcija koji se bave zaštitom okoliša i prirode 
na području Sisačko-moslavačke županije.

 

II.
Javni natječaj objavit će se u dnevnom tisku.
Sastavni dio ove Odluke je tekst Javnog natje-

čaja.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-07/06-01/04
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

41.
Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima 

za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimal-
nog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 
školstva u 2006. godini, točke VII. Odluke o kriterijima 
i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financira-
nje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
srednjeg školstva u 2006. godini (»Narodne novine«, 
broj 144/05), članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, 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 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o raspodjeli decentraliziranih sredstava za 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i 

dodatnih ulaganja u nefinancijskoj imovini 
u osnovnim i srednjim školama Sisačko-

moslavačke županije za 2006. godinu
 

I.
Decentralizirana sredstva za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatnia ulaganja u nefinancijskoj 
imovini u osnovnim i srednjim školama Sisačko-mo-
slavačke županije za 2006. godinu raspodjeljuju se 
kako slijedi:

RED. 
BR. NAZIV ŠKOLE INVESTICIJA DECENTRALIZ.

SREDSTVA
1. Obrtnička škola Sisak Izrada projektne dokumentacije za potrebe 

izgradnje nove Obrtničke škole i školske šport-
ske dvorane

400.000,00

2. Industrijsko-obrtnička škola Sisak Izgradnja kosog krovišta 1.613.264,00
3. Srednja škola Glina Izgradnja kosog krovišta 1.000.000,00
          UKUPNO 3.013.264,00
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RED. 
BR. NAZIV ŠKOLE INVESTICIJA DECENTRALIZ.

SREDSTVA
4. Osnovna škola »Mladost« 

Lekenik
Izrada projektne dokumentacije i izgradnja škol-
skih svlačionica Područne škole u Pešćenici

260.186,00

5. Osnovna škola Glina Projektna dokumentacija za izgradnju kosog 
krovišta

200.000,00

6. Osnovna škola »Ivo 
Kozarčanin« Hrvatska Dubica

Izgradnja školske športske dvorane 3.600.000,00

7. Osnovna škola Ludina, Velika 
Ludina

Izmjena prozorske stolarije 200.000,00

          UKUPNO 4.260.186,00

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-08/06-01/155
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

42.
Na temelju članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-

nije«, 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 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. 
godine, donijelo je

O D L U K U 
o financijskoj potpori za rad udruga iz područja 
zdravstva, socijalne skrbi i drugih humanitarnih 

udruga iz sredstava Proračuna Sisačko-
moslavačke županije za 2006. godinu

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se iznos financijske potpore 

udrugama u Sisačko-moslavačkoj županiji iz područja 
zdravstva, socijalne skrbi i drugih humanitarnih udruga 
prema sljedećim rasporedu:

RED.
BR. NAZIV UDRUGE IZNOS FINANCIJSKE

POTPORE
1. Udruga invalida Sisačko-moslavačke županije, Gajeva 4a, Petrinja 5.000,00 kuna
2. Udruga socijalnih radnika, Ulica lipa 11, Sisak 5.000,00 kuna
3. Savez udruga osoba s invaliditetom Grada Siska

Trg 22. lipnja 4/b, Sisak
5.000,00 kuna

4. Humanitarno društvo »Sveti Kvirin«, Savska bb, Sisak 15.000,00 kuna
5. Udruga slijepih Sisak, Ivana Meštrovića 32, Sisak 30.000,00 kuna
6. Udruga za unapređenje duševnog zdravlja i kvalitete života 

duševnog bolesnika i njegove obitelji »Sretna obitelj« Popovača
5.000,00 kuna

7. Udruga medicinskih sestara i tehničara u mirovini Sisak 5.000,00 kuna
8. Hrvatski Crveni križ – Općinsko društvo Crvenog križa 

Topusko, Trg bana J.Jelačića, Topusko
5.000,00 kuna

9. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa 
Novska, Trg Đ.Szabe 5, Novska

5.000,00 kuna

10. Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa 
Kutina, Trg kralja Tomislava 17b, Kutina

5.000,00 kuna

11. Općinsko društvo Crvenog križa Dvor 
Trg bana J.Jelačića 15, Dvor

5.000,00 kuna

12. Udruga žena liječenih od bolesti dojke Sisak
Ulica kralja Tomislava 5, Sisak

25.000,00 kuna

13. Dijabetičko društvo Grada Siska, Braće Čulig 2, Sisak 5.000,00 kuna
14. Udruga za terapijsko i rekreacijsko jahanje »KAS«

Savska bb, Sisak
5.000,00 kuna
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RED.
BR. NAZIV UDRUGE IZNOS FINANCIJSKE

POTPORE
15. Udruga dijabetičara općine Popovača 5.000,00 kuna
16. Društvo multiple skleroze Sisačko-moslavačke županije 3.000,00 kuna
17. Udruga za rehabilitaciju i resocijalizaciju duševnih bolesnika 

pri Neuropsihijatrijskoj bolnici »Dr.Ivan Barbot« Popovača
5.000,00 kuna

18. Hrvatski crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa 
Petrinja, A.Turkulina 7, Petrinja

5.000,00 kuna

19. Hrvatska mreža »Zdravkih gradova«, Rockefellerova 4, Zagreb 5.000,00 kuna
20. Zajednica udruga umirovljenika Sisačko-moslavačke županije 

O. Augusta 3, Sisak
20.000,00 kuna

21. Udruga za razvoj i bolji život Roma, Capraške poljane 80, Sisak 5.000,00 kuna
22. Društvo nezaposlenih Sisačko-moslavačke županije 

Brezovačkog odreda 8, Sisak 
15.000,00 kuna

23. Udruga za pomoć i prava obiteljima žrtava kriminala
Gajeva 40, Petrinja

15.000,00 kuna

24. Agencija lokalne demokracije, S.i A.Radića 2a, Sisak 10.000,00 kuna
25. Centar za žene Adela, M.Dizdara 2a, Sisak 10.000,00 kuna
26. Udruga antifašista građana Siska i Sisačko-moslavačke županije, 

S.i A.Radića 20, Sisak
2.000,00 kuna

27. Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine Sisačko-moslavačke 
županije, Hrv.naroda preporoda 40, Sisak

5.000,00 kuna

28. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika – Podružnice HDPZ 
Sisačko-moslavačke županije, S.i A.Radića 20/I, Sisak

3.000,00 kuna

29. Društvo psihologa Sisačko-moslavačke županije Sisak 5.000,00 kuna
30. Savez klubova liječenih alkoholičara Sisačko-moslavačke 

županije, A.Kovačića 1, Sisak
5.000,00 kuna

31. Udruga ratnih veterana Hrvatski domobran – Ogranak Petrinja
V.Nazora 199, Petrinja

2.000,00 kuna

32. Hrvatski liječnički zbor – Podružnica Sisak
J.J.Strossmayera 59, Sisak

7.000,00 kuna

33. Caritas Župe Uzvišenja sv.Križa, Trg bana J.Jelačića 1, Sisak 7.000,00 kuna
34. Udruga za brigu o djeci i mladima »Novi svijet« Sisak 5.000,00 kuna
35. Udruga uzgajivača arapskih konja Moslavine, Voloder 30.000,00 kuna
36. Udruga antifašističkih boraca i antifašista »Brezovica« Sisak 10.000,00 kuna
37. Udruga invalida rada grada Kutina 3.000,00 kuna
38. Sisačka udruga mucavih osoba Sisak, A.Miočinovića 7, Sisak 2.000,00 kuna
          U K U P N O 309.000,00 kuna

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-03/06-01/03
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

43.
Na temelju članka 34. stavak 4. Zakona o izvr-

šavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 

2005. godinu (»Narodne novine«, broj 148/05), članka 
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 
4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika Županijskog po-
glavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), 
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke župa-
nije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. godine, 
donijelo je

O D L U K U
o rasporedu sredstava pomoći općinama i 

gradovima na području Sisačko-moslavačke 
županije za 2006. godinu 

I.
Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava 

pomoći doznačenih Sisačko-moslavačkoj županiji iz 
Državnog proračuna za 2006. godinu.
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Sredstva iz stavka 1. ove točke raspoređuju se na 
gradove i općine na području Sisačko-moslavačke 
županije koji nisu izravno korisnici pomoći iz Državnog 
proračuna.

II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke raspoređuju se 

kako slijedi:

- Grad Kutina iznos od 140.000,00 kuna
- Grad Novska iznos od  90.000,00 kuna
- Grad Petrinja iznos od 480.000,00 kuna
- Grad Sisak iznos od 150.000,00 kuna
- Općina Lekenik iznos od 390.000,00 kuna
- Općina Lipovljani iznos od  60.000,00 kuna
- Općina Martinska 
Ves

iznos od 60.000,00 kuna

- Općina Popovača iznos od 120.000,00 kuna
- Općina Jasenovac iznos od  60.000,00 kuna
- Općina Topusko iznos od  80.000,00 kuna
- Općina Velika Lu-
dina

iznos od 280.000,00 kuna

 
III.

 Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačavat će 
se prema zahtjevima općina i gradova.

IV.
Sredstva raspoređena ovom Odlukom općine i 

gradovi mogu koristiti samo za ulaganja u kapitalne 
programe – Rashodi za nabavu nefinancijske imovi-
ne, osim za nabavu osobnih automobila (članak 34. 
stavak 9. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna 
Republike Hrvatske za 2006. godinu)

V.
Općine i gradovi dužni su tromjesečno izvještavati 

Županiju o korištenju pomoći. 

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Slu-

žbenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-01/06-01/05
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

44.
Na temelju članka 107. Zakona o srednjem školstvu 

(»Narodne novine«, broj 69/03 i 81/05), Odluke Mini-
starstva prosvjete i športa, Klasa: 602-02/02-01/157, 
Urbroj: 532/1-02-1 od 20. veljače 2002. godine 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 Si-
sačko-moslavačke županije na 16. sjednici održanoj 
30. ožujka 2006. godine, donijelo je

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Srednjoj školi »Tina 

Ujevića« Kutina
 

I.
Daje se suglasnost Srednjoj školi »Tina Ujevića« 

Kutina za raspolaganje nekretninom na k.č.br. 3536/1, 
upisanoj u z.k.ul. 6252 k.o. Kutina i to:

- za osnivanje prava služnosti izgradnje i održa-
vanja kabelskog priključka zgrade POS-a Kutina 
1 i Kutina 2 iz TS Kutina 54 (gimnazija).

 
II.

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

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 602-03/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

45.
Na temelju članka 106. Zakona o osnovnom 

školstvu (»Narodne novine«, broj 69/03 i 75/05), 
Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 
Klasa: 6940-01/04-01/01, Urbroj: 533-04-04-2 od 18. 
lipnja 2004. godine i članka 43. i članka 58. Statu-
ta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti ravnatelju Osnovne 

škole Glina za pokretanje postupka stavljanja u 
funkciju Područne škole Veliki Gradac

I.
Daje se suglasnost ravnatelju Osnovne škole Glina 

za pokretanje postupka stavljanja u funkciju Područne 
škole Veliki Gradac za potrebe Srpskog nacionalnog 
vijeća.

II.
Korištenje Područne škole Veliki Gradac uredit će 

se ugovorom između Osnovne škole Glina i Srpskog 
nacionalnog vijeća.
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III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 602-02/06-01/12
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

46.
Na temelju članka 106. Zakona o osnovnom 

školstvu (»Narodne novine«, broj 69/03 i 75/05), 
Odluke Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa, 
Klasa: 940-01/04-01/01, Urbroj: 533-04-04-2 od 18. 
lipnja 2004. godine i članka 43. i članka 58. Statu-
ta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. 
godine, donijelo je

O D L U K U 
o davanju na korištenje dijela nekretnine za 

izgradnju KTS Kuljani

I.
Daje se na korištenje HEP – Operateru distribu-

cijskom području d.o.o. Zagreb, DP »Elektra« Sisak, 
Pogon Dvor, dio nekretnine na k.č.br. 15, k.o. Kuljani, 
dimenzije 10x10 m za izgradnju KTS Kuljani. 

Dio nekretnine iz stavka 1. ove točke daje se na 
korištenje bez naknade.

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 602-11/06-01/02
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

47.
Na temelju članka 106. Zakona o osnovnom školstvu 

(»Narodne novine«, broj 69/03 i 75/05), Odluke Mini-
starstva prosvjete i športa, Klasa: 602-02/02-01/157, 

Urbroj: 532/1-02-1 od 20. veljače 2002. godine 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 Si-
sačko-moslavačke županije na 16. sjednici održanoj 
30. ožujka 2006. godine, donijelo je

O D L U K U 
o davanju suglasnosti na Odluku o davanju u 

zakup poljoprivrednog zemljišta
 

I.
Daje se suglasnost na Odluku o davanju u zakup 

poljoprivrednog zemljišta koju je donio Školski odbor 
Osnovne škole »Braća Radić« Martinska Ves na sje-
dnici održanoj 20. siječnja 2006. godine.

 
II.

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

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 602-11/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

48.
Na temelju članka 103. Zakona o socijalnoj skrbi 

(»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01, 59/01, 82/01 i 
103/03), članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne 
novine«, broj 76/93) i članka 43. Statuta Sisačko-mosla-
vačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko pogla-
varstvo Sisačko-moslavačke županije na 16. sjednici 
održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na izmjene i dopune 

Pravilnika o radu, sistematizaciji i unutarnjem 
ustrojstvu Doma za starije i nemoćne osobe 

Petrinja

I.
Daje se suglasnost na izmjene i dopune Pravilnika 

o radu, sistematizaciji i unutarnjem ustrojstvu Doma za 
starije i nemoćne osobe Petrinja, koje je Upravno vijeće 
Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja donijelo na 
sjednici održanoj 31. siječnja 2006. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mo-
slavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 510-13/06-01/02 
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

49.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, 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 16. sjednici održanoj 30. ožujka 2006. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o osnivanju i imenovanju Stožera zdravstva 
Sisačko-moslavačke županije 

I.
Radi osiguravanja provedbe preporuka Kriznog 

stožera Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u 
provedbi aktivnosti Nacionalnog plana pripremljenosti 
za pandemiju gripe koji je donijela Vlada Republike 
Hrvatske 26. listopada 2005. godine, osniva se Stožer 
zdravstva Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem 
tekstu: Županijski stožer) kao radno tijelo Županijskog 
poglavarstva.

II.
U izvršavanju svoje uloge kroz stadije pandemije i 

međupandemijskog razdoblja, Županijski stožer obavlja 
poslove utvrđene Nacionalnim planom pripremljenosti 
za pandemiju gripe.

III.
Županijski stožer ima predsjednika i 4 člana.
U Županijski stožer imenuju se:
- za predsjednika:
1. Svjetlana Ančić-Birač, voditeljica Službe za 

epidemiologiju Zavoda za javno zdravstvo Si-
sačko-moslavačke županije 

- za članove:
2. Josip Takač, član Županijskog poglavarstva 

Sisačko-moslavačke županije zadužen za po-
dručje zdravstva i socijalne skrbi

3. dr. Davor Jelaska, voditelj službe za zarazne 
bolesti Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak

4. Luka Grbeša, Veterinarska inspekcija Sisak
5. Vlado Antolić, Ured državne uprave u Sisa-

čko-moslavačkoj županiji – Odsjek sanitarne 
inspekcije Kutina

 

IV.
Stručne, administrativne, tehničke i druge poslove 

za potrebe Županijskog stožera obavljet će Zavod za 
javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije.

 
V.

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

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 500-01/06-01/03
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

50.
Na temelju članka 54. Zakona o zdravstvenoj zaštiti 

(»Narodne novine«, broj 121/03), članka 43. Statuta 
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Si-
sačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 6/03) 
i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva 
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Si-
sačko-moslavačke županije«, broj 16/94), Županijsko 
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 16. sje-
dnici održanoj 30. ožujka 2006. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti Općoj bolnici »Dr. Ivo 

Pedišić« Sisak 
 

I.
Daje se suglasnost Općoj bolnici »Dr. Ivo Pedišić« 

Sisak za adaptaciju prostora za preseljenje patologije 
i prosekture – građevinsko obrtnički i instalaterski 
radovi, u planiranom iznosu od 2.431.967,00 kuna, 
iz vlastitih sredstava od prodaje imovine. 

 
II.

Stupanjem na snagu ovog Zaključka stavlja se izvan 
snage Zaključak o davanju suglasnosti Općoj bolnici 
»Dr. Ivo Pedišić« Sisak (»Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije«, broj 7/05).

III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

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

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 510-05/06-01/02
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 30. ožujka 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r. 
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AKTI ŽUPANICE
2.

Na temelju članka 39. Statuta Sisačko-moslavačke 
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, broj 10/01 i 4/03), županica Sisačko-moslavačke 
županije donijela je 

 

O D L U K U

o stavljanju izvan snage Odluke o osnivanju i 
imenovanju predsjednika i članova Županijskog 

kriznog stožera za prevenciju ptičje gripe

I.

Stavlja se izvan snage Odluka o osnivanju i ime-
novanju predsjednika i članova Županijskog kriznog 

stožera za prevenciju ptičje gripe (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/05). 

 
II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA

KLASA: 322-01/05-01/01
URBROJ: 2176/01-03-06-5
Sisak, 31. ožujka 2006.

Županica
Marina Lovrić, v.r.
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Stranica 200 »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE« Broj 6/2006.

»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 
2006. 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, 
tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: 
www.glasila.hr.




