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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
49.
Na temelju članka 187. Zakona o socijalnoj skrbi
(»Narodne novine« broj 73/97, 27/01, 59/01 i 82/01)
i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 34. sjednici održanoj 9. listopada 2003.
godine, donijelo je

Daje se suglasnost na iznos cijena usluga
izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije i nemoćne
osobe Sisak, koje je Upravno vijeće Doma za starije
i nemoćne osobe Sisak donijelo na sjednici održanoj
31. srpnja 2003. godine.

ODLUKU
o davanju suglasnosti na iznos cijena usluga
izvaninstitucionalne skrbi Doma za starije i
nemoćne osobe Sisak

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

I.

II.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Domu za starije i
nemoćne osobe Sisak

Klasa: 510-13/03-01/12
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 9. listopada 2003.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

50.
Na temelju članka 36. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«
broj 59/01), članka 69. Zakona o ustanovama (»Narodne
novine« broj 76/93) i članka 43. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01 i 4/03), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 34.
sjednici održanoj 9. listopada 2003. godine, donijelo
je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Domu za starije i
nemoćne osobe Sisak

I.
Daje se suglasnost Domu za starije i nemoćne
osobe Sisak na Odluku o kupnji dva vozila za potrebe
izvaninstitucionalne skrbi, koju je Upravno vijeće
Doma za starije i nemoćne osobe Sisak donijelo na
sjednici održanoj 24. travnja 2003. godine (planirana
sredstva 212.000,00 kuna).
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 510-13/03-01/13
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 9. listopada 2003.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

I.
Daje se suglasnost Domu za starije i nemoćne
osobe Sisak na Odluku o kupnji i ugradnji telefonske
centrale, koju je Upravno vijeće Doma za starije i
nemoćne osobe Sisak donijelo na sjednici održanoj
24. travnja 2003. godine (planirana sredstva 167.000,00
kuna).
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 510-13/03-01/11
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 9. listopada 2003.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

51.
Na temelju članka 36. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«
broj 59/01), članka 69. Zakona o ustanovama (»Narodne
novine« broj 76/93) i članka 43. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01 i 4/03), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 34.
sjednici održanoj 9. listopada 2003. godine, donijelo
je

Broj 10/2003.

52.
Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu
i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj
91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00), članka 48.
stavka 1. točke 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj
33/01 i 60/01) i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 34. sjednici održanoj
9. listopada 2003. godine, donijelo je
ODLUKU
u svezi prodaje suvlasničkog dijela
nekretnine
I.
Povodom ponude upućene od strane gospoe
Mare Palaić iz Siska, Dr. Ive Brodarca 25, Županijsko
poglavarstvo očituje se da nije zainteresirano za
pravo prvokupa nekretnine upisane u zk. ul. 603
k.o. Mužilovčica na k.č.br. 1887, koja u naravi čini
kuću u Gruntu od 223 m 2, dvorište od 500 m 2 i livadu
od 14538 m 2.
II.
Županijsko poglavarstvo suglasno je da se pristupi
prodaji nekretnine iz točke I. ove Odluke koje je
Sisačko-moslavačka županija suvlasnik u 5/18 dijela.

Broj 10/2003.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 940-01/03-01/01
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 9. listopada 2003.
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33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje) i članka
58. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i
4/03), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 34. sjednici održanoj 9. listopada 2003.
godine, donijelo je
ODLUKU
o prodaji službenih vozila u vlasništvu Sisačkomoslavačke županije

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

I.
Donosi se Odluka o prodaji službenih vozila u
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije koja su
oštećena - totalna šteta i to:

53.
Na temelju članka 106. Zakona o osnovnom školstvu
(»Narodne novine« broj 69/03), članka 35. stavka 2.
Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima
(»Narodne novine« broj 91/96) članka 58. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03) i
članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 34.
sjednici održanoj 9. listopada 2003. godine, donijelo
je

1. Lada Niva 1.7, registarske oznake SK-668AI, inventurni broj 409, čija nabavna vrijednost iznosi
60.470,00 kuna, a sadašnja vrijednost prema nalazu
i mišljenju sudskog vještaka od 22. rujna 2003. godine
iznosi 3.500,00 kuna,
2. Fiat Uno 1.1, registarske oznake SK-985-AH,
inventurni broj 403, čija nabavna vrijednost iznosi
57.080,00 kuna, a sadašnja vrijednost prema nalazu
i mišljenju sudskog vještaka od 19. rujna 2003. godine
iznosi 803,00 kune.
II.

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku o prodaji
stana

Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije ocjenjuje da popravak vozila iz točke I. ove
Odluke nije opravdan, te donosi Odluku o prodaji
istih javnim prikupljanjem ponuda.

I.
Daje se suglasnost na Odluku o prodaji stana u
vlasništvu II. Osnovne škole Petrinja, koji se nalazi
u Petrinji, Šenoina ulica 12, ukupne površine 24,13
m 2, koju je Školski odbor II. Osnovne škole Petrinja
donio na sjednici održanoj 8. srpnja 2003. godine.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

Klasa: 406-09/03-01/07
Urbroj: 2176/01-10-03-1
Sisak, 9. listopada 2003.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

Klasa: 940-01/03-01/02
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 9. listopada 2003.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

54.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(reginalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj

55.
Na temelju članka 16. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine« broj 117/01) i članka 43. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 34. sjednici održanoj 9. listopada 2003. godine,
donijelo je
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RJEŠENJE

o imenovanju predstavnika Sisačko-moslavačke
županije u Povjerenstvo za provedbu postupka
nabave
I.
Jadranka Bertović, stručni suradnik za zdravstvo
i socijalnu skrb u Upravnom odjelu za društvene
djelatnosti Sisačko-moslavačke županije, imenuje se
za vanjskog člana Povjerenstva za provedbu postupka
nabave za potrebe Doma za starije i nemoćne osobe
Sisak, Oktavijana Augusta 3, Sisak.
II.
Vanjski član Povjerenstva imenuje se Povjerenstvo
za provedbu postupka nabave za potrebe pravnih

Broj 10/2003.

osoba sukladno članku 4. točka 2. Zakona o javnoj
nabavi.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 510-13/03-01/14
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 9. listopada 2003.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

AKTI MINISTARSTVA PRAVOSUÐA, UPRAVE I
LOKALNE SAMOUPRAVE
Obrazloženje

1.
Ministarstvo pravosua, uprave i lokalne
samouprave u postupku nadzora nad zakonitošću
rada Općinskog vijeća Općine Dvor sukladno članku
78. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01) i
članka 15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu ministarstava
i državnih upravnih organizacija (»Narodne novine«
broj 48/99 i 15/00), dana 23. rujna 2003. godine
donijelo je
ODLUKU
1. Poništava se Odluka o razrješenju s dužnosti
predsjednika Općinskog vijeća Općine Dvor donijeta
na nastavku 22. sjednice Općinskog vijeća Općine
Dvor održanom dana 23. lipnja 2003. godine, od
13,30 do 13,40 sati.
2. Poništava se 23. sjednica Općinskog vijeća
Općine Dvor održana dana 26. lipnja 2003. godine,
a odluke donijete na navedenoj sjednici oglašavaju
se ništavim.
3. Poništava se 24. sjednica Općinskog vijeća
Općine Dvor održana dana 11. srpnja 2003. godine,
a odluke donijete na navedenoj sjednici oglašavaju
se ništavim.
4. Poništava se 25. sjednica Općinskog vijeća
Općine Dvor održana dana 4. kolovoza 2003. godine,
a odluke donijete na navedenoj sjednici oglašavaju
se ništavim.
5. Ova Odluka objaviti će se u »Službenom
vjesniku« Općine Dvor i »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

Povodom predstavke na način rada Općinskog
vijeća Općine Dvor na 22. i 23. sjednici, Ministarstvo
pravosua, uprave i lokalne samouprave provelo je
nadzor nad zakonitošću rada i akata 22. sjednice
Općinskog vijeća Općine Dvor održane dana 23.
lipnja 2003. godine, 23. sjednice održane dana 26.
lipnja 2003. godine, 24. sjednice održane dana 11.
srpnja 2003. godine i 25. sjednice održane dana 4.
kolovoza 2003. godine.
Člankom 78. stavak 1. i 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01 i 60/01, u daljnjem tekstu: Zakon), propisano
je da država radi zaštite ustavnosti i zakonitosti kao
i zaštite prava graana obavlja nadzor nad zakonitošću
rada i akata tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te da se nadzor provodi
na način i u postupku utvrenim zakonom kojim se
ureuje državna uprava.
Na temelju članka 15. Zakona o ustrojstvu i
djelokrugu ministarstava i državnih upravnih organizacija
(»Narodne novine« broj 48/99 i 15/00), Ministarstvo
pravosua, uprave i lokalne samouprave središnje
je tijelo državne uprave nadležno za poslove lokalne
samouprave.
U postupku nadzora nad zakonitošću rada na
sjednicama Općinskog vijeća Općine Dvor izvršen
je uvid u skraćeni Zapisnik s 22. sjednice održane
23. lipnja 2003., skraćeni Zapisnik s 23. sjednice
održane 26. lipnja 2003., skraćeni Zapisnik s 24.
sjednice održane 11. srpnja 2003., skraćeni Zapisnik
s 25. sjednice održane 4. kolovoza 2003., zahtjev
općinskog načelnika od 27. svibnja 2003. upućen
predsjedniku Općinskog vijeća za sazivanjem sjednice
Vijeća, zahtjev osmorice vijećnika od 2. lipnja 2003.
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za razrješenjem predsjednika Općinskog vijeća, saziv
22. sjednice Općinskog vijeća od 16. lipnja 2003.
koju je sazvao općinski načelnik, saziv 23. sjednice
Općinskog vijeća od 23. lipnja 2003. koju je sazvao
općinski načelnik, očitovanje Općinskog vijeća od
21. srpnja 2003. (klasa: 023-01/03-01/02, urbroj: 2176/
08-03-02-01-02), Zapisnik o izvršenom upravnom
nadzoru u Općini Dvor dana 2. rujna 2003., Statut
Općine Dvor, Poslovnik Općinskog vijeća Općine
Dvor te ostalu dokumentaciju iz spisa.
Uvidom u dostavljenu dokumentaciju utvreno je
da je dana 27. svibnja 2003. općinski načelnik uputio
predsjedniku Općinskog vijeća Općine Dvor zahtjev
za sazivanjem sjednice Općinskog vijeća. Dana 2.
lipnja 2003. u Općini Dvor zaprimljen je zahtjev osmorice
vijećnika (od ukupno 15 vijećnika) za razrješenjem
predsjednika Općinskog vijeća Općine Dvor. Nadalje,
kako predsjednik Općinskog vijeća nije postupio prema
zahtjevu općinskog načelnika koji je dana 27. svibnja
2003. od predsjednika Općinskog vijeća, sukladno
odredbi članka 60. stavak 2. Poslovnika Općinskog
vijeća Općine Dvor tražio sazivanje sjednice, to je
istekom roka od 15 dana općinski načelnik sazvao
22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor za dan
23. lipnja 2003., s točkom dnevnog reda: »Razmatranje
zahtjeva osam vijećnika Općinskog vijeća Općine
Dvor za razrješenje predsjednika Općinskog vijeća,
g. Stojana Krnjaić«.
U pozivu za sjednicu, općinski načelnik je na
dnevni red predmetne 22. sjednice Općinskog vijeća,
uvrstio zahtjev osmorice vijećnika za razrješenjem
predsjednika Općinskog vijeća podnijet 2. lipnja 2003.
Na 22. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor održanu
23. lipnja 2003. odazvalo se četrnaest od ukupno
petnaest vijećnika, što znači da je postojao kvorum.
Sjednici se odazvao i predsjednik Općinskog vijeća
te preuzeo voenje sjednice.
Nadalje, iz skraćenog Zapisnika s 22. sjednice
Općinskog vijeća Općine Dvor održane 23. lipnja
2003., vidljivo je da je sjednicu otvorio i vodio
predsjednik Vijeća Stojan Krnjaić, te da je općinski
načelnik kao sazivač sjednice istu napustio u 12,25
sati. Nakon što nije usvojen predloženi dnevni red
(s jednom točkom), predsjednik Vijeća je zaključio
sjednicu. Sukladno odredbi članka 34. stavak 2. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(»Narodne novine« broj 33/01 i 60/01), predsjednik
predstavničkog tijela saziva sjednice predstavničkog
tijela, predsjeda sjednicama i predstavlja to tijelo.
Stoga je u konkretnom slučaju, ovlaštena osoba tj.
predsjednik predstavničkog tijela (koji još nije bio
razriješen dužnosti predsjednika) zaključio 22. sjednicu
u 12,40 sati, nakon što nije utvren dnevni red te je
dio vijećnika napustio dvoranu u kojoj se sjednica
održavala.
Istoga dana u 13,30 sati, općinski načelnik Općine
Dvor sazvao je nastavak 22. sjednice. Iz skraćenog
Zapisnika s 22. sjednice vidljivo je da je općinski
načelnik na nastavak sjednice pozvao vijećnika Juru
Tomić, čijim dolaskom je ispunjen uvjet za kvorum
tj. nazočnost 8 od ukupno 15 vijećnika.
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Meutim, ostali vijećnici koji su nakon što je
predsjednik vijeća kao ovlaštena osoba zaključio
sjednicu, napustili dvoranu u kojoj se održavala 22.
sjednica, nisu bili upoznati sa održavanjem nastavka
sjednice, čime su povrijeena njihova prava koja
proizlaze iz obavljanja vijećničke dužnosti. Naime,
temeljem članka 31. stavak 3. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, prava i dužnosti
članova predstavničkog tijela utvruju se zakonom,
statutom jedinice lokalne, odnosno područne
(regionalne) samouprave i poslovnikom predstavničkog
tijela. Odredbom članka 8. stavak 1. Poslovnika
Općinskog vijeća Općine Dvor, utvreno je da vijećnik
ima pravo i dužnost biti nazočan sjednicama Vijeća
i sudjelovati u radu Vijeća, obavljati zadaću koju mu
povjeri Vijeće i radna tijela Vijeća, a da bi mogao
ostvariti ovo pravo mora mu biti upućen poziv na
sjednicu s podacima o mjestu i vremenu održavanja
sjednice.
lako o nastavku 22. sjednice nisu bili obaviješteni
svi članovi predstavničkog tijela, Općinsko vijeće,
odnosno osam vijećnika, nastavilo je s radom i donijelo
odluku o razrješenju predsjednika Općinskog vijeća
Općine Dvor, Stojana Krnjaić, što je protivno navedenom
članku 8. stavak 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine
Dvor. Stoga, nastavak 22. sjednice i odluka o razrješenju
predsjednika Općinskog vijeća Općine Dvor donijeta
na nastavku 22. sjednice održanom 23. lipnja 2003.,
nisu utemeljeni na Zakonu i općim aktima.
Na temelju navedenog donijeta je odluka kao
pod toč. 1. izreke.
Nadalje, uvidom u poziv od 23. lipnja 2003., za
23. sjednicu Općinskog vijeća Općine Dvor održanu
26. lipnja 2003., utvreno je da je sjednicu Općinskog
vijeća sazvao općinski načelnik Nikola Carić, koji
nije bio ovlašten sazvati 23. sjednicu Općinskog vijeća
Općine Dvor, jer je sukladno članku 34. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, općinski
načelnik ovlašten sazvati sjednicu, samo ukoliko istu
na zahtjev ovlaštenih predlagatelja ne sazove
predsjednik predstavničkog tijela, u roku od 15 dana
od primitka zahtjeva.
Na temelju navedenog donijeta je odluka kao
pod toč. 2. izreke.
Na 23. sjednici Općinskog vijeća Općine Dvor
održanoj 26. lipnja 2003., za predsjednika Općinskog
vijeća Općine Dvor izabran je Miloš Mrkobrada. Budući
da predsjednik Vijeća Stojan Krnjaić nije zakonito
razriješen dužnosti te da je 23. sjednicu Općinskog
vijeća sazvala osoba tj. općinski načelnik koji za to
nije bio ovlašten, odluke donijete na 23. sjednici, pa
tako ni odluka o izvršenom izboru predsjednika
Općinskog vijeća, nije zakonita.
Uvidom u pozive za 24. sjednicu održanu 11.
srpnja 2003. i 25. sjednicu održanu 4. kolovoza 2003.
Općinskog vijeća Općine Dvor, utvreno je da je
sjednice sazvao Miloš Mrkobrada izabran za
predsjednika Općinskog vijeća Općine Dvor na 23.
sjednici, koji nije bio ovlašten sazvati 24. i 25. sjednicu
Općinskog vijeća, budući njegov izbor nije zakonit.
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Na temelju navedenog donijeta je odluka kao
pod toč. 3. i 4. izreke.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO PRAVOSUÐA, UPRAVE
I LOKALNE SAMOUPRAVE

Uputa o pravnom lijeku
Klasa: 023-01/03-01/0261
Urbroj: 514-11-03-5
Zagreb, 23. rujna 2003.

Protiv ove Odluke može se podnijeti zahtjev za
zaštitu prava Upravnom sudu Republike Hrvatske
sukladno odredbi članka 66. Zakona o upravnim
sporovima (»Narodne novine« broj 53/91, 9/92 i 77/
92), u roku od 30 dana od primitka iste.

Ministrica
Ingrid Antičević Marinović, v.r.

AKTI VIJEĆA BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
1.
Na temelju članka 3, 14. i 15. Ustava Republike
Hrvatske, te III. poglavlja Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina (»Narodne novine« broj 155/
02), Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne manjine
na sjednici održanoj 30. rujna 2003. godine u Sisku,
donijelo je

U krugu pečata, uz rub, pravcem kazaljke na
satu, utisnut je tekst: VIJEĆE BOŠNJAČKE
NACIONALNE MANJINE, a u unutrašnjosti kruga
tekst: SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE, te u sredini
ruba pečata oznaka sjedišta Vijeća: SISAK.

STATUT
Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Sisačkomoslavačke županije

Pečat, tekst i znak su ljubičaste boje, a niti u
listovima bijele boje.

U sredini pečata utisnut je znak, koji je predstavljen
crtežom cvijeta ljiljana. Cvije čine tri lista i dva podlista.
Kroz sredinu sva tri lista provlače se bijele niti.

Članak 5.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Statutom utvruje se naziv, sjedište i područje
na kojem djeluje Županijsko vijeće bošnjačke nacionalne
manjine (u daljnjem tekstu: Vijeće), zastupanje,
djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, tijelima Vijeća,
njihovom sastavu, izboru, opozivu, ovlastima, te načinu
odlučivanja.
Statut može sadržavati i odredbe o: imovini, načinu,
stjecanja imovine i drugim pitanjima od značaja za
Vijeće.
Članak 2.
Puni naziv Vijeća je: Vijeće bošnjačke nacionalne
manjine Sisačko-moslavačke županije.
Oznaka bošnjačke nacionalne manjine je cvijet
ljiljana.
Sjedište Vijeća je u Sisku.
Vijeće djeluje na području Sisačko-moslavačke
županije.
Vijeće zastupa predsjednik Vijeća.
Članak 3.
Radi usklaivanja ili unapreivanja zajedničkih
interesa, Vijeće može osnivati koordinacije vijeća
nacionalnih manjina ili im pristupati.
Članak 4.
Vijeće ima pečat okruglog oblika, promjera 35
mm. Pečat ima tekst i znak.

Rad Vijeća je javan.
Javnost rada osigurava se i ostvaruje pravodobnim
i istinitim izvještavanjem pripadnika i udruga bošnjačke
nacionalne manjine, te obavješćivanjem javnosti putem
priopćenja u medijima (tisku, radiju i televiziji).
Predstavnici sredstava javnog informiranja mogu
prisustvovati sjednicama Vijeća i izvještavati javnost
o radu Vijeća i njegovih tijela.
Predsjednik Vijeća može, u pravilu samo iznimno,
ako se radi o odnosima unutar Vijeća donijeti odluku
da odreena sjednica ili samo točka dnevnog reda
budu zatvoreni za javnost. Takva odluka mora biti u
pisanom obliku i obrazložena.
Radi što potpunijeg ostvarivanja javnosti rada,
Vijeće može izdavati svoje glasilo u skladu s propisima
o javnom informiranju. Odluku o izdavanju glasila
donosi Vijeće.
Vijeće po potrebi izdaje i druga sredstva javnog
informiranja (periodične publikacije, biltene, plakate
i slično), sukladno propisima o izdavačkoj djelatnosti.
II. DJELOKRUG RADA VIJEĆA, PRAVA I
OBAVEZE ČLANOVA VIJEĆA
Članak 6.
Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika
bošnjačke nacionalne manjine u skladu s odredbama
Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Ostvarivanje cilja iz stavka 1. ovog članka ostvaruje
se:
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- predlaganjem tijelima jedinice samouprave mjera
za unapreivanje položaja bošnjačke nacionalne
manjine u državi ili na području Sisačko-moslavačke
županije, uključujući davanje prijedloga općih akata
kojima se ureuju pitanja od značaja za bošnjačku
nacionalnu manjinu,
- isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima
državne uprave i tijelima jedinica samouprave,
- obavještavanjem o svakom pitanju o kome će
raspravljati radna tijela predstavničkog tijela jedinice
samouprave, a tiče se položaja bošnjačke nacionalne
manjine,
- davanjem mišljenja i prijedloga na programe
radijskih i televizijskih stanica na lokalnoj i regionalnoj
razini namijenjenih nacionalnim manjinama ili na
programe koji se odnose na manjinska pitanja,
- organiziranjem savjetovanja,
- kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju
ciljeva u skladu s programom rada Vijeća.
Članak 7.
Prava i obaveze članova Vijeća su:
- da biraju i budu birani u tijela Vijeća,
- da budu obaviješteni o radu Vijeća i doprinose
ostvarivanju njegove djelatnosti,
- da se pridržavaju odredaba ovog Statuta i
drugih općih akata Vijeća,
- da čuvaju i podižu ugled Vijeća.
III. RAD VIJEĆA
Članak 8.
Radna tijela Vijeća su:
1. Predsjednik Vijeća,
2. Potpredsjednik Vijeća,
3. Komisija za financijska pitanja,
4. Komisija za izradu programa rada,
5. Komisija za statutarna pitanja.
Vijeće može imati i druga tijela, prema posebnoj
odluci.
Članovi radnih tijela biraju se i razrješuju
natpolovičnom većinom glasova svih članova Vijeća.
Radna tijela sama biraju svog predsjednika iz
reda svojih članova.
Članak 9.
Vijeće saziva predsjednik Vijeća pisanim pozivom
članovima najmanje 7 dana prije održavanja sjednice.
Poziv sadržava podatke o mjestu i vremenu
održavanja sjednice, te prijedlog dnevnog reda. Uz
poziv dostavljaju se i materijali o pitanjima koja su
ne dnevnom redu.
Izuzetno od stavka 1. ovog članka, u hitnim
slučajevima Vijeće se može sazvati i u kraćem roku
uz dostavu materijala neposredno na sjednici.
Članak 10.
O sjednicama Vijeća i njegovim radnim tijelima
vodi se zapisnik.
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Skraćeni zapisnik s popisom prisutnih i odsutnih
članova Vijeća, te donijetim zaključcima ili odlukama
verificira se na prvoj sljedećoj sjednici Vijeća.
Zapisnik obavezno potpisuju predsjednik Vijeća
ili osoba koja je sjednici predsjedavala, te zapisničar.
Članak 11.
Sjednice Vijeća održavaju se prema potrebi, a
najmanje jednom u tri mjeseca.
Najmanje 1/3 članova Vijeća ima pravo pisanim
putem tražiti od predsjednika Vijeća sazivanje sjednice.
Ukoliko predsjednik Vijeća iz neopravdanih razloga
ne želi sazvati sjednicu Vijeća, sjednicu može sazvati
1/3 svih članova Vijeća, koji pri Odluci o sazivanju
odreuju ime osobe koja će u njihovo ime sazvati
sjednicu.
Odluka o sazivanju sjednice od strane članova
Vijeća mora biti obrazložena i priložena uz poziv za
sjednicu.
Članak 12.
Sjednici Vijeća, koju su sazvali članovi Vijeća,
predsjedava predsjednik Vijeća ili njegov zamjenik,
ako su prisutni na sjednici. U suprotnom, sjednici
predsjedava osoba koja je potpisala poziv za sjednicu
ili osoba koju članovi izaberu većinom glasova prisutnih
članova.
Vijeće može pravovaljano odlučivati ukoliko je
prisutna natpolovična većina svih članova Vijeća.
Ukoliko sjednici ne pristupi polovina članova,
predsjednik Vijeća saziva novu sjednicu u roku od 3
dana.
Statut, program rada, financijski plan i završni
račun Vijeće donosi većinom glasova svih članova
(prema odredbi članka 27. stavka 3. Ustavnog zakona
o pravima nacionalnih manjina).
Članak 13.
Vijeće donosi:
-

Statut i njegove izmjene,

-

program rada,

-

financijski plan i usvaja završni račun,

-

odlučuje o biranju predsjednika i potpredsjednika,

- odlučuje o udruživanju s drugim vijećima,
odnosno formiranju koordinacije,
- odlučuje o drugim pitanjima od značaja za
rad Vijeća utvrenim Statutom.
Vijeće surauje s jedinicom lokalne samouprave
za područje Sisačko-moslavačke županije i ima pravo
zahtjevati od jedinice da ih obavijesti o svim onim
radnjama koje su usmjerene prema pripadnicima
nacionalnih manjina.
Finanacijski plan i završni račun donosi se na
prijedlog Komisije za financijska pitanja.
Članak 14.
Predsjednik Vijeća osigurava pravilan i zakonit
rad Vijeća.

Stranica 176

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Predsjednik Vijeća:
-

zastupa Vijeće i predsjeda sjednicama Vijeća,

-

saziva sjednice Vijeća i predlaže dnevni red,

-

provodi odluke Vijeća,

- predlaže Vijeću zasnivanje radnog odnosa s
jednim administrativnim radnikom,
- brine se o upoznavanju javnosti s radom Vijeća
i njegovih tijela,
-

podnosi izvještaj o svom radu Vijeću,

-

obavlja i druge poslove utvrene ovim Statutom.

Vijeće na jednak način izabire i osobu koja će
zamjenjivati predsjednika u slučaju njegove odsutnosti
ili spriječenosti, te obavlja druge poslove po ovlasti
predsjednika.
Predsjednik i potpredsjednik Vijeća mogu se
razriješiti dužnosti na prijedlog najmanje 1/3 svih
članova Vijeća.
Članak 15.
Članovi Vijeća svoje dužnosti obavljaju na
dobrovoljnoj osnovi s pažnjom dobrog gospodara.
Kada Vijeće razriješi predsjednika Vijeća, njegove
poslove do izbora novog predsjednika obavlja
potpredsjednik.
Članak 16.
Vijeće je dužno izabrati novog predsjednika u
roku 30 dana od dana donošenja odluke o razrješenju.
Ukoliko Vijeće ne izabere predsjednika u roku iz
stavka 1. ovog članka, o nastaloj situaciji obavijestit
će Savjet za nacionalne manjine.
Članak 17.
Članovi Vijeća iz sredstava Vijeća mogu primati
samo naknadu troškova koje su imali u obavljanju
poslova za Vijeće i nagradu za mjesečno ili neko
drugo razdoblje, ako to odobri i do visine koju odobri
ministar nadležan za poslove opće uprave.
Za normalan rad Vijeća potrebno je angažiranje
radnika za administrativne poslove - administratora,
uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove
opće uprave.
Članak 18.
Imovinu Vijeća čine prihodi koje Vijeće ostvaruje
od:
-

dotacija,

-

poklona,
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- nasljedstva,
- dotacija iz državnog proračuna jedinica lokalne
i regionalne samouprave na području Sisačkomoslavačke županije,
- sredstva dobivena od meunarodnih organizacija
koje podupiru rad Vijeća,
- ostali prihodi sukladno Zakonu o udrugama.
Sredstva se mogu koristiti samo za djelatnosti i
poslove od značaja za nacionalnu manjinu utvrenu
programom rada Vijeća bošnjačke nacionalne manjine.
Članak 19.
Vijeće upravlja imovinom u skladu s propisima o
materijalnom i financijskom poslovanju neprofitnih
organizacija.
Svi prihodi i rashodi odreuju se financijskim planom
koji se donosi za jednu kalendarsku godinu i vrijedi
za godinu za koju je donesen.
Po završetku godine, za koju je donesen financijski
plan, sastavlja se završni račun.
Predsjednik Vijeća ima naredbodavno pravo u
raspolaganju s imovinom Vijeća.
IV. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI
Članak 20.
Statut je temeljni opći akt Vijeća i svi drugi opći
akti moraju biti u skladu s odredbama Statuta.
Tumačenje odredaba Statuta daje Vijeće.
Sva pitanja koja nisu ureena Statutom ureuju
se Poslovnikom o radu Vijeća.
Članak 21.
Statut, financijski plan i završni račun Vijeća
bošnjačke nacionalne manjine objavljuje se u službenom
glasilu jedinice lokalne ili regionalne samouprave
za područje Sisačko-moslavačke županije (obaveza
prema članku 27. stavku 4. Ustavnog zakona o pravima
nacionalnih manjina).
Statut stupa na snagu osmog dana od dana objave
u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Urbroj: 001-004/03
Sisak, 30. rujna 2003.
Predsjednik Vijeća bošnjačke nacionalne
manjine Sisačko-moslavačke županije
Ismet Isaković, dipl. ing. met., v. r.

»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
2003. godinu iznosi 100,00 kuna i uplaćuje se na žiro-račun 2340009-1110011107 »Glasila« d.o.o. Petrinja,
D. Careka 2/1. Tehnički ureuje, izdaje i tiska: »GLASILA« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044)
815-138 , tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr.

