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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
33.
Na temelju 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 52. sjednici održanoj 11. ožujka 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
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 2008.
godinu

I. OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju opći uvjeti, kriteriji i
postupak dodjele, te obveze korisnika bespovratnih
novčanih sredstava dobivenih za provođenje projekata
na zadane teme.
Sredstva se dodjeljuju za projekte koje kandidiraju
eko-udruge, školske i predškolske eko-udruge/sekcije.
Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će dodjeljivati novčana
sredstva za sufinanciranje projekata koji se odnose na
informiranje javnosti o zaštiti okoliša i prirode.
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TEMA OVOGODIŠNJEG NATJEČAJA JE: Informiranje i edukacija javnosti o zaštiti okoliša i
prirode.
Projekti koji se kandidiraju mogu biti u formi: plakata,
letka, slikovnice, kalendara, brošure, radionica...
Članak 3.
Korisnici čiji će se projekti sufinancirati, mogu biti
eko-udruge, školske i predškolske eko-udruge/sekcije,
koji se bave promicanjem ideja zaštite okoliša i prirode, a kandidiraju nove originalne projekte koji će se
provoditi na području Sisačko-moslavačke županije.
Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve školske i
predškolske eko-udruge/sekcije koje imaju sjedište na
području Sisačko-moslavačke županije, odnosno ekoudruge registrirane na području Sisačko-moslavačke
županije i upisane u Registar Udruga.
Članak 4.
Svi projekti za koje se odobre financijska sredstva
ostaju vlasništvo autora, koji daje pravo Sisačko-moslavačkoj županiji za neograničeno korištenje istih bez
daljnje naknade. Na svim projektima u memorandumu
obavezno mora biti istaknut grb i naziv Županije.
Članak 5.
Sredstva za sufinanciranje projekata iz članka 2.
ove Odluke osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.
Članak 6.
Ukupan iznos koji se dodjeljuje je:
A) 75.000,00 kuna za sufinanciranje projekata
školskih i predškolskih eko-udruga/sekcija (A)
B) 75.000,00 kn za sufinanciranje projekata ekoudruga. (B)
Sredstva će biti podijeljena temeljem kriterija iz
članka 7. ove Odluke
Način raspodjele sredstava za A) i B) je sljedeći:
1. mjesto

20.000,00 kuna

2. mjesto

15.000,00 kuna

3. mjesto

10.000,00 kuna

od 4. do 9. mjesta

5.000,00 kuna

II. KRITERIJI ZA ODABIR NAJKVALITETNIJEG
PROJEKTA EKO-UDRUGE, ŠKOLSKE I
PREDŠKOLSKE EKO-UDRUGE/SEKCIJE
Članak 7.
Odabir najkvalitetnijih projekata obavljat će Ocjenjivački sud, na temelju sljedećih kriterija:
-

osnovni kriterij odabira:

a) kvaliteta i pripremljenost
predloženog projekta (samo jedan)
-

% ocjene
70

dodatni kriteriji odabira:

b) kreativnost, urednost i oprema
projekta

20
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c) mogućnost korištenja projekta

5

d) projekt od značaja za širu
društvenu zajednicu

5

Ukupno osnovni i dodatni kriteriji:

100

Najveći broj bodova koji se može dodijeliti korisniku sredstava propisan ovim člankom iznosi 100
bodova.
Temeljem predloženih kriterija određuje se broj
bodova za svaku eko-udrugu, školsku i predškolsku
eko-udrugu/sekciju na način zbrajanja bodova temeljem
osnovnog i dodatnih kriterija.
Osnovni kriterij:
a) Eko-udruga, školska i predškolska eko-udruga/
sekcija s najboljim projektom koji je prijavljen
isključivo temeljem obrasca prijave za natječaj,
te izrađen temeljem članka 2. ove Odluke, a po
ocjeni Ocjenjivačkog suda se smatra najboljim,
dobiva 70 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 70
bodova 5 bodova, npr. prvi: 70-5=65 bodova;
drugi sljedeći 70-10=60; treći sljedeći: 70-15=55
bodova i tako redom, do 70-70=0 bodova).
Dodatni kriteriji:
b) Eko-udruzi, školskoj i predškolskoj eko-udruzi/
sekciji čiji je projekt ocjenjen kao najkreativniji
i najuredniji pripada 20 bodova, te se proporcionalno tome određuje broj bodova ostalim
eko-udrugama, školskim i predškolskim ekoudrugama/sekcijama (na način da se oduzima
od 20 bodova po jedan bod za svaku sljedeću
eko-udrugu, školsku i predškolsku eko-udrugu/sekciju (npr. prvi: 20–1=19 bodova; drugi
sljedeći: 20-2=18 bodova; i tako redom do 2020=0 bodova).
c) Eko-udruga, školska i predškolska eko-udruga/sekcija s projektom koje će Ocjenjivački sud
ocjeniti kao najprikladnije za korištenje, dobiva
5 bodova, te se proporcionalno tome određuje
broj bodova ostalima (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-udruga/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).
Članak 8.
Novčana sredstva za sufinanciranje projekata
iz članka 6. ove Odluke bit će dodijeljena u tekućoj
godini.
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Članak 9.
Na temelju ocjene kandidranog projekta prema
kriterijima iz članka 7. ove Odluke, zaprimljeni projekti
uvrštavaju se na listu prednosti s obziroma na broj
ostvarenih bodova.
Ukoliko se pri odabiru projekata temeljem kriterija
iz članka 7. ove Odluke pojave dva ili više korisnika s
istim brojem bodova, sredstva će se dodijeliti na način
da će prvenstvo imati projekt koji je dobio veći broj
bodova temeljem osnovnog kriterija odabira.
III. POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA ZA
SUFINANCIRANJE PROJEKATA EKO-UDRUGA,
ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH EKO-UDRUGA/
SEKCIJA
Članak 10.
Novčana sredstva za sufinanciranje projekata
iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se putem javnog
natječaja.
Javni natječaj raspisuje Županijsko poglavarstvo.
Javni natječaj se objavljuje u Večernjem listu i na
web stranicama Sisačko-moslavačke županije.
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj
- predmet natječaja
- popis potrebne dokumentacije
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose
- vrijeme trajanja natječaja
- podatke o natječajnoj dokumentaciji (obrazac
prijave na natječaj, kriteriji za dodjelu sredstava
i ostale informacije)
- upute za dobivanje natječajne dokumentacije.
Članak 11.
Javni natječaj provodi Ocjenjivački sud koji provodi
postupak 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: Ocjenjivački sud).
Ocjenjivački sud se sastoji od predsjednika i četiri
člana koje imenuje Županijsko poglavarstvo.
Ocjenjivački sud, nakon provjere dostavljene dokumentacije i utvrđivanja broja ostvarenih bodova
prema kriterijima iz članka 7. ove Odluke, izrađuje
prijedlog liste za dodjelu sredstava za sufinanciranje
projekata.
Odluku o utvrđivanju liste za dodjelu sredstava za
sufinanciranje projekata na temelju javnog natječaja
donosi Županijsko poglavarstvo.
IV. OBVEZE KORISNIKA
Članak 12.
Korisnik novčanih sredstava je dužan do kraja kalendarske godine Upravnom odjelu za zaštitu okoliša
i prirode podnijeti izvješće o obavljenom projektu i
utrošenim sredstvima.
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Ukoliko korisnik novčanih sredstava ne podnese
izvješće o obavljenom projektu i utrošenim sredstvima
u roku iz stavka 1. ovog članka, neće se moći natjecati
za novčana sredstva u narednoj godini.
Članak 13.
Ukoliko korisnik novčanih sredstava priloži neistinitu
dokumentaciju ili se utvrdi da je nenamjenski potrošio
dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih natječaja u
narednih pet (5) godina.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 403-01/08-01/06
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 11. ožujka 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

34.
Na temelju članka 10. 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 2008.
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 52. sjednici održanoj 11. ožujka 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu
sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za 2008. 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 2008. godinu namijenjenih za financiranje
projekata eko-udruga, školskih i predškolskih ekoudruga/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 natječaja.
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III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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5. Sanja Deak-Djaković, administrativni tajnik u
Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode
Sisačko-moslavačke županije.
III.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 403-01/08-01/07
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 11. ožujka 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-09/08-01/26
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 11. ožujka 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

35.
Na temelju članka 11. 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 2008.
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 52. sjednici održanoj 11. ožujka 2008.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Ocjenjivačkog suda 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 za 2008. godinu

36.
Na temelju članka 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(»Narodne novine«, broj 121/03, 85/06), Akcijskog
plana suzbijanja zlouporabe opojnih droga za 2006.2009. godinu koji je usvojen od Vlade Republike
Hrvatske 15. siječnja 2006. godine i članka 17. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 52. sjednici održanoj 11. ožujka 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU

I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi
Ocjenjivačkog suda 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 za
2008. godinu (u daljnjem tekstu: Ocjenjivački sud).
II.
U Ocjenjivački sud imenuju se:
-

za predsjednika:

1. Anto Rajić, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu
okoliša i prirode Sisačko-moslavačke županije
-

o raspisivanju Javnog poziva za prijavu
projekata i programa iz područja prevencije
ovisnosti radi financijske potpore iz sredstava
Proračuna Sisačko-moslavačke županije u
2008. godini
I.
Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za
prijavu programa iz područja prevencije ovisnosti radi
financijske potpore iz sredstava proračuna Sisačkomoslavačke županije u 2008. godini.
II.
Javni poziv objavit će se u dnevnom listu.

za članove:

2. Željka Marković, stručni savjetnik za pravne
poslove u Stručnoj službi za poslove Skupštine
i Poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
3. Blanka Bobetko-Majstorović, stručni savjetnik
za zaštitu okoliša i prirode u Upravnom odjelu
za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke
županije
4. Nada Škrinjarić, stručni suradnik za strategiju
održivog razvoja i europske integracije u Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode

III.
Zadužuje se Županijsko povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga za provedbu postupka Javnog
poziva.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 403-01/08-01/08
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 11. ožujka 2008.
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(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
6/05 i 18/07) 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 52. sjednici održanoj
11. ožujka 2008. godine, donijelo je

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

PRAVILNIK
o izmjeni i dopuni Pravilnika o unutarnjem
redu Upravnog odjela za proračun i financije
Sisačko-moslavačke županije

37.
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

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela
za proračun i financije Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 7/05), u članku 4. iza rednog broja 1. dodaje se
redni broj »1a.« koji glasi:

»Red.
broj

Naziv radnog
mjesta

Stručni uvjeti

Broj
izvršitelja

Opis poslova

1

2

3

4

5

1

obrađuje najsloženije poslove vezano uz problematiku javnih financija, a osobito financiranje
javnih potreba, priprema analitičke i druge
stručne materijale o pitanjima vezanim uz javne
financije, izrađuje i sudjeluje u izradi nacrta općih
i pojedinačnih akata vezanih uz proračun, te
drugih akata iz izvršavanja proračuna, izrađuje
i sudjeluje u izradi najsloženijih stručnih materijala i izvještaja, prati i stručno obrađuje
financijsko poslovanje proračunskih korisnika,
te obavlja i druge stručne poslove po nalogu
pročelnika«

1a.

Stručni savjetnik za - visoka stručna
poslove proračuna sprema ekonomske
i financija
struke
- položen državni
stručni ispit
- najmanje 5 godina
radnog staža u struci

U istom članku redni broj 3. mijenja se i glasi:
»Red.
broj

Naziv radnog
mjesta

Stručni uvjeti

Broj
izvršitelja

Opis poslova

1

2

3

4

5

1

obavlja najsloženije poslove vezano uz uspostavljanje i razvoj metodologija financijskog
upravljanja i sustava unutarnjih kontrola koje
se primarno odnose na prethodne i naknadne
financijske kontrole funkcije računovodstva i
financijskog izvještavanja, sudjeluje i pomaže
pročelnicima upravnih odjela u uspostavljanju
i razvoju procedura i postupaka u svezi s
pripremom, obradom i tijekom financijskih i
drugih dokumenata, radi na uspostavljanju
unutarnjih kontrola i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, izvršavanja
rashoda i izdataka, praćenja imovina i obveza,
postupaka javne nabave a u cilju pravodobnog
poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja
poslova iz nadležnosti odjela, sastavlja izvješća
o uspostavljenim sustavima unutarnjih kontrola,
obavlja poslove unutarnjeg nadzora, surađuje
s unutarnjom revizijom, dostavlja propisana
izvješća te obavlja i druge poslove po nalogu
pročelnika«

3.

Stručni savjetnik za
financijsko upravljanje, unutarnji
nadzor i kontrole

- visoka stručna
sprema ekonomske
struke
- položen državni
stručni ispit
- najmanje 5 godina
radnog staža u struci
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Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 022-04/08-01/04
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 11. ožujka 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

38.
Na temelju članka 4. Odluke o osnivanju Zavoda
za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
3/08), 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 52. sjednici održanoj
11. ožujka 2008. godine, donijelo je
ODLUKU
o naknadi predsjedniku i članovima
Upravnog vijeća Zavoda za prostorno
uređenje Sisačko-moslavačke županije

Broj 6/2008.

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se visina naknade predsjedniku i članovima Upravnog vijeća Zavoda za prostorno
uređenje Sisačko-moslavačke županije.
Članak 2.
Predsjednik i članovi Upravnog vijeća iz članka 1.
ove Odluke imaju pravo na naknadu u netto iznosu:
-

predsjednik

1.500,00 kuna

-

član

1.200,00 kuna

Naknada utvrđena ovim člankom isplaćuje se
mjesečno iz sredstava Zavoda za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 121-15/08-01/01
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 11. ožujka 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

Broj 6/2008.
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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.

