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AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
51.
Na temelju članka 107. Zakona o proračunu (»Narodne novine«, broj 96/03) i članka 25. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 14. sjednici održanoj 12. listopada 2007. godine,
donijela je

ODLUKU
o davanju suglasnosti Općoj bolnici »Dr.Ivo
Pedišić« Sisak za kreditno zaduženje
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Opće bolnice »Dr.Ivo Pedišić« Sisak donijetu na 27.
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ODLUKU

sjednici održanoj 24. rujna 2007. godine, o kreditnom
zaduženju Opće bolnice »Dr.Ivo Pedišić« Sisak na iznos
od 30.000.000,00 kuna s rokom otplate od 20 godina
i odgodom početka otplate kredita od dvije godine, a
u svrhu rekonstrukcije zgrade Ginekologije.
II.

o Danu hrvatskih branitelja Sisačkomoslavačke županije
I.
Dan 18. listopada utvrđuje se kao Dan hrvatskih
branitelja Sisačko-moslavačke županije.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 510-05/07-01/04
URBROJ: 2176/01-01-07-3
Sisak, 12. listopada 2007.
Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, v. r.
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II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 960-03/07-01/01
URBROJ: 2176/01-01-07-2
Sisak, 12. listopada 2007.
Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, v. r.

52.
Na temelju članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici održanoj
12. listopada 2007. godine, donijela je
ODLUKU
o davanju suglasnosti Lječilištu »Topusko«
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Lječilišta »Topusko« donijetu na 35. sjednici održanoj
28. kolovoza 2007. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 510-12/07-01/05
URBROJ: 2176/01-01-07-3
Sisak, 14. listopada 2007.
Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, v. r.

53.
Na temelju članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici održanoj
12. listopada 2007. godine, donijela je

54.
Na temelju članka 4. i članka 5. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine«, broj 23/07) i članka
25. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01,
4/03 i 4/06), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 14. sjednici održanoj 12. listopada 2007.
godine, donijela je
ODLUKU
o osnivanju Županijskog savjeta mladih Sisačkomoslavačke županije
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom se Odlukom osniva Županijski savjet mladih
Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Županijski savjet), utvrđuju osnovna mjerila i postupak
izbora članova/ica Županijskog savjeta, način na
koji utječe na rad Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije (u daljnjem tekstu: Županijska
skupština), način financiranja rada i program rada
Županijskog savjeta, kao i druga pitanja od značaja
za njegovo djelovanje, a u cilju uključivanja mladih u
javni život Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem
tekstu: Županija).
Članak 2.
Županijski savjet osniva se kao savjetodavno tijelo
Županijske skupštine s ciljem osiguravanja boljeg
položaja i mogućnosti utjecaja mladih na donošenje
odluka.
Članak 3.
Županijski savjet ima 9 članova/ica, uključujući
predsjednika/cu i zamjenika/cu predsjednika/ce.
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Članovi/ice Županijskog savjeta čine osobe u dobi
od 15 do 29 godina života.
Mandat članova/ica Županijskog savjeta traje dvije
godine.
II. POSTUPAK IZBORA ČLANOVA
Članak 4.
Kandidate/kandidatkinje za članove/ice Županijskog
savjeta predlažu udruge mladih, odnosno udruge koje
se bave mladima, učenička vijeća, studentski zborovi, te drugi registrirani oblici organiziranja mladih s
područja Županije.
Članak 5.
Članove/ice Županijskog savjeta bira Županijska
skupština na temelju javnog poziva koji objavljuje
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport (u daljnjem
tekstu: Upravni odjel), najmanje u jednom dnevnom
listu, te na web-stranici Županije i to najkasnije četrdeset pet (45) dana prije isteka mandata tekućeg
saziva Županijskog savjeta.
U javnom pozivu iz stavka 1. ovog članka obvezno
se navode uvjeti koje moraju ispunjavati predlagatelji
i kandidati/kandidatkinje za članove/ice Županijskog
savjeta u skladu s odredbama ove Odluke.
Rok za podnošenje prijedloga kandidata/kandidatkinja iznosi 15 dana od dana posljednje objave
javnog poziva.
Članak 6.
Po zaprimanju prijedloga predlagatelja, Upravni odjel
iste upućuje Odboru za izbor i imenovanja Županijske
skupštine Županije (u daljnjem tekstu: Odbor).
Odbor utvrđuje pravovremenost i valjanost zaprimljenih prijedloga, odnosno postojanje ovlaštenja
njihovih predlagatelja, te provodi postupak sastavljanja
prijedloga liste od 9 kandidata/kandidatkinja.
Pojedinačne prijedloge koji nisu pravovremeni i
valjani ili su podnijeti od strane subjekata izvan kruga ovlaštenih predlagatelja iz članka 4. ove Odluke,
Odbor neće uzeti u obzir pri sastavljanju prijedloga
liste Županijskoj skupštini.
Po sastavljanju prijedloga liste kandidata/kandidatkinja za članove/ice Županijskog savjeta, Odbor
isti upućuje Županijskoj skupštini radi nadležnog
postupanja u skladu s odredbama ove Odluke.
Članak 7.
Članove/ice Županijskog savjeta bira i razrješuje
Županijska skupština većinom glasova prisutnih vijećnika/ca, ako sjednici prisustvuje većina ukupnog
broja vijećnika/ca.
Glasovanje za izbor članova/ica Županijskog savjeta
provodi se javnim glasovanjem o prijedlogu liste kandidata/kandidatkinja u cjelini, po postupku i u skladu
s kriterijima propisanim ovom Odlukom.
Iznimno, kada se tijekom trajanja mandata bira
samo jedan/jedna kandidat/kandidatkinja koji/koja
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zamjenjuje člana/icu Županijskog savjeta kojem/kojoj
je prestao mandat, Županijska skupština odlučuje o
pojedinačnom prijedlogu po proceduri utvrđenoj za
prijedlog liste kandidata/kandidatkinja.
Članak 8.
Pri predlaganju više od jednog/jedne kandidata/
kandidatkinje, ovlašteni su predlagatelji dužni, uvijek
kada je to moguće, voditi računa i o ravnomjernoj
zastupljenosti oba spola.
Pri sastavljanju prijedloga liste kandidata/kandidatkinja o poštivanju odredbi iz stavka 1. ovog članka,
Odbor vodi računa po službenoj dužnosti.
Članak 9.
Županijska skupština u Županijski savjet bira
članove/ice:
-

iz redova studenata/studentica sveučilišnih
i drugih studija s prebivalištem na području
Županije,

-

iz udruga mladih, odnosno udruga koje se bave
problematikom mladih registriranih na području
Županije,

-

iz drugih registriranih oblika organiziranja mladih
na području Županije,

-

iz redova učenika/ca srednjih škola na području
Županije.
Članak 10.

Županijska skupština razriješit će onog/onu člana/icu
Županijskog savjeta i prije isteka mandata:
-

ako neopravdano ne prisustvuje sjednicama
Županijskog savjeta,

-

ako navrši trideset godina života,

-

ako mu/joj prestane prebivalište na području
Županije,

-

ako je pravomoćnom sudskom presudom osuđen/a na bezuvjetnu kaznu zatvora u trajanju
dužem od šest mjeseci,

-

na osobni zahtjev.

III. DJELOKRUG, TIJELA I NAČIN RADA
ŽUPANIJSKOG SAVJETA
Članak 11.
U okviru svoga djelokruga Županijski savjet:
-

raspravlja na sjednicama o pitanjima značajnima
za rad Županijskog savjeta,

-

raspravlja na sjednicama o pitanjima iz djelokruga
rada Županijske skupštine koji su od interesa
za mlade,

-

predlaže Županijskoj skupštini donošenje odluka, programa i drugih akata od značenja za
unapređivanje položaja mladih na području
Županije,

-

predlaže Županijskoj skupštini raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unapređivanje
položaja mladih na području Županije, kao i
način rješavanja navedenih pitanja,
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-

daje mišljenje Županijskoj skupštini prilikom
donošenja odluka, mjera, programa i drugih
akata od osobitog značenja za unapređivanje
položaja mladih na području Županije,

-

sudjeluje u izradi i praćenju provedbe područnog
(regionalnog) programa djelovanja za mlade,

-

izrađuje izvješća nadležnim tijelima Županije
o problemima mladih, a po potrebi predlaže
i donošenje programa za otklanjanje nastalih
problema i poboljšanje položaja mladih (područni
(regionalni) program djelovanja za mlade),

-

predlaže mjere za ostvarivanje i provedbu odluka
i područnog (regionalnog) programa djelovanja
za mlade,

-

brine o informiranosti mladih u svim pitanjima
značajnim za unapređivanje njihova položaja,

-

potiče međusobnu suradnju savjeta mladih općina, gradova i županija, te suradnju i razmjenu
iskustava s odgovarajućim tijelima u drugim
državama,

-

predlaže Županijskoj skupštini financijski plan
radi ostvarivanja područnog (regionalnog) programa rada Županijskog savjeta,

-

po potrebi poziva predstavnike tijela jedinice
lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave na sjednice Županijskog savjeta,

-

obavlja i druge poslove od interesa za mlade
na području Županije.
Članak 12.

Predsjednika/cu i zamjenika/cu predsjednika/ce
Županijskog savjeta biraju članovi/ice iz svojih redova većinom glasova svih članova/ica Županijskog
savjeta.
Županijski savjet predstavlja i zastupa predsjednik/ca Županijskog savjeta.
Zamjenik/ca predsjednika/ce obavlja poslove i
zadaće predsjednika/ce:
-

u slučaju spriječenosti predsjednika/ce Županijskog savjeta,

-

po njegovoj/njenoj ovlasti u pisanom obliku.
Članak 13.

Redovne sjednice koje se održavaju najmanje
jednom u dva mjeseca, saziva i njima predsjedava
predsjednik/ca Županijskog savjeta.
Predsjednik/ca Županijskog savjeta dužan je sazvati
izvanrednu sjednicu na prijedlog najmanje 1/3 članova/ica Županijskog savjeta.
Članak 14.
Županijski savjet u pravilu donosi odluke većinom
glasova ako je na sjednici nazočna većina članova/ica
Županijskog savjeta.
Član/ica Županijskog savjeta koji/koja je neposredno
osobno zainteresiran/a za donošenje odluke o nekom
pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju, ali
je izuzet/a od odlučivanja.
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Neposredna osobna zainteresiranost člana/ice
Županijskog savjeta pri donošenju odluke o nekom
pitanju utvrđuje se sukladno odredbama posebnog
zakona.
Članak 15.
Županijski savjet može imenovati svoja radna tijela za određena područja djelovanja, te organizirati
forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine
mladih ili srodne vrste problema mladih.
U radu Županijskog savjeta mogu sudjelovati, bez
prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih
za mlade i skrb o mladima.
IV. AKTI I IZVJEŠĆA ŽUPANIJSKOG SAVJETA
Članak 16.
Na svojoj prvoj sjednici Županijski savjet donosi
poslovnik o svom radu i to većinom glasova svih članova/ica Županijskog savjeta.
Poslovnikom iz stavka 1. ovog članka pobliže se
uređuje način rada Županijskog savjeta, te način izbora predsjednika/ce i zamjenika/ce predsjednika/ce
Županijskog savjeta.
Do izbora predsjednika/ce, sjednicu vodi najstariji/najstarija član/ica Županijskog savjeta.
Članak 17.
Županijski savjet donosi program rada za svaku
kalenarsku godinu većinom glasova svih članova/ica
Županijskog savjeta.
Na program rada iz stavka 1. ovog članka Županijska skupština daje suglasnost.
Sredstva za provedbu programa rada, na osnovi
financijskog plana iz članka 11. alineja 11. ove Odluke,
osiguravaju se u Proračunu Županije.
Članak 18.
O svom radu Županijski savjet podnosi obvezno
jednom godišnje izvješće Županijskoj skupštini.
V. SURADNJA
Članak 19.
Županijski Svjet, sukladno odredbama posebnog
zakona, može surađivati sa savjetima mladih općina,
gradova i drugih županija, odnosno Grada Zagreba,
a može razvijati suradnju i s organiziranim oblicima
djelovanja mladih u jedinicama lokalne i regionalne
samouprave drugih država, te međunarodnim organizacijama.
VI. OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD
I NAKNADE
Članak 20.
Županija osigurava prostor za održavanje sjednica
Županijskog savjeta, kao i obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe Županijskog savjeta.
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Članak 21.

Članovi/ice Županijskog savjeta ne primaju naknadu za svoj rad, ali imaju pravo na naknadu troškova
nastalih u svezi s održavanjem sjednica Županijskog
savjeta.

kao podloga za dugoročni razvoj poljoprivrede u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Sastavni dio ove Odluke je cjeloviti tekst Poljoprivredne razvojne strategije Sisačko-moslavačke
županije.
II.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE
Članak 22.
Iznimno od roka utvrđenog odredbom članka 5.
stavka 1. ove Odluke, radi provedbe izbora članova/
ica prvog saziva Županijskog savjeta, Upravni odjel
će u roku od 15 dana od dana stupanja na snagu ove
Odluke, raspisati javni poziv za izbor članova Županijskog savjeta mladih Županije.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 320-01/07-01/08
URBROJ: 2176/01-01-07-3
Sisak, 12. listopada 2007.

Članak 23.

Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, v. r.

Na pitanja koja nisu uređena ovom Odlukom, na
odgovarajući način primjenjuju se odredbe Zakona o
savjetima mladih.
Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 025-01/07-01/01
URBROJ: 2176/01-01-07-1
Sisak, 12. listopada 2007.
Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, v. r.
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56.
Na temelju članka 50. Zakona o srednjem školstvu
(»Narodne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95,
59/01, 114/01 i 81/05) i članka 25. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici
održanoj 12. listopada 2007. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Tehničke škole Sisak
I.
SLAVICA KLASNIĆ, iz reda nastavnika i stručnih
suradnika, razrješuje se dužnosti člana Školskog
odbora Tehničke škole Sisak.

55.
Na temelju članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 61. Poslovnika
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 14. sjednici održanoj 12. listopada 2007.
godine, donijela je
ODLUKU
o prihvaćanju Poljoprivredne razvojne strategije
Sisačko-moslavačke županije
I.
Prihvaća se Poljoprivredna razvojna strategija
Sisačko-moslavačke županije koju je izradio Tim EU
za tehničku pomoć izradi Poljoprivredne razvojne
strategije Sisačko-moslavačke županije – Projekt
»Održivi razvoj u područjima od posebne državne
skrbi«, Program CARDS 2003., a koja će se koristiti

II.
RADOJKA ŠKALABRIN, iz reda nastavnika i stručnih suradnika, imenuje se za člana Školskog odbora
Tehničke škole Sisak.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/07-01/36
URBROJ: 2176/01-01-07-2
Sisak, 12. listopada 2007.
Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, v. r.
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57.

Broj 15/2007.
II.

Na temelju članka 50. Zakona o srednjem školstvu
(»Narodne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95,
59/01, 114/01 i 81/05) i članka 25. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici
održanoj 12. listopada 2007. godine, donijela je

Za članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova imenuju se:
1. Lahorka Zec, dipl.politologinja, predstavnica
Centra za žene »Adela« Sisak,
2. Sanja Klarić, upravna pravnica, predstavnica
Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj
županiji.

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Školskog
odbora Srednje škole Topusko
I.

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

JANDRE BOBETA, iz reda roditelja učenika, razrješuje se dužnosti člana Školskog odbora Srednje
škole Topusko.
II.
BOŽICA GRUDENIĆ, iz reda roditelja učenika,
imenuje se za člana Školskog odbora Srednje škole
Topusko.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/07-01/39
URBROJ: 2176/01-01-07-4
Sisak, 12. listopada 2007.
Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, v. r.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/07-01/08
URBROJ: 2176/01-01-07-2
Sisak, 12. listopada 2007.
Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, v. r.

59.
Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97) i članka
37. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01,
4/03 i 4/06), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 14. sjednici održanoj 12. listopada 2007.
godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda
Sisačko-moslavačke županije
I.

58.
Na temelju članka 25. točka 17. i članka 37. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i
4/06) i članka 32. Poslovnika Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici
održanoj 12. listopada 2007. godine, donijela je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članica Županijskog
povjerenstva za ravnopravnost spolova

ZORAN VASIĆ, dipl. ing. šum., razrješuje se dužnosti
člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih
nepogoda Sisačko-moslavačke županije.
II.
BORISLAV MEANDŽIJA, dipl. ing. šum., imenuje
se za člana Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

I.
Željka Marković, razrješuje se dužnosti članice Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
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KLASA: 080-09/07-01/37
URBROJ: 2176/01-01-07-2
Sisak, 12. listopada 2007.
Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, v. r.

60.
Na temelju članka 18. stavka 2. Zakona o lovstvu
(»Narodne novine«, broj 140/05) i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01 i 4/03),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 14. sjednici održanoj 12. listopada 2007. godine,
donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju člana Stručne komisije za
ustanovljenje zajedničkih lovišta na
području Sisačko-moslavačke
županije
I.
BORISLAV MEANDŽIJA, dipl.ing.šum., imenuje se
za člana Stručne komisije za ustanovljenje zajedničkih lovišta na području Sisačko-moslavačke županije
umjesto Đure Kušana.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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LJUBAN MENIĆANIN, razrješuje se dužnosti predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.
KATA BENAC, razrješuje se dužnosti člana Upravnog
vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.
II.
BOŽIDAR MAŠIĆ, predstavnik osnivača, imenuje
se za predsjednika Upravnog vijeća Javne ustanove
za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Sisačko-moslavačke županije.
LJUBAN MENIĆANIN, predstavnik ustanove, imenuje se za člana Upravnog vijeća Javne ustanove
za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Sisačko-moslavačke županije.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/07-01/40
URBROJ: 2176/01-01-07-1
Sisak, 12. listopada 2007.
Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, v. r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/07-01/34
URBROJ: 2176/01-01-07-2
Sisak, 12. listopada 2007.
Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, v. r.

61.
Na temelju članka 7. Odluke o osnivanju Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 1/06) i članka
25. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01,
4/03 i 4/06), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 14. sjednici održanoj 12. listopada 2007.
godine, donijela je

62.
Na temelju članka 183. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (»Narodne novine«, broj 121/03 i 85/06), članka
4. Pravilnika o načinu pregleda umrlih, te o utvrđivanju
vremena i uzroka smrti (»Narodne novine«, broj 121/99,
133/99 i 112/00) i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici održanoj
12. listopada 2007. godine, donijela je
RJEŠENJE
o imenovanju doktora medicine i drugih
zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa,
vremena i uzroka smrti građana umrlih
izvan zdravstvenih ustanova za
područje Grada Kutine
I.

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana
Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačkomoslavačke županije

Ovim Rješenjem imenuju se doktori medicine i drugi
zdravstveni djelatnici za utvrđivanje nastupa, vremena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih
ustanova (u daljnjem tekstu: poslovi mrtvozorstva) za
područje Grada Kutine i to:
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1. Martina Kustec, dr.med.,
2. Andrijana Bošnjak, dr.med.,
3. Hassan Meheik, dr.med.,
4. Jasna Bobić, dr.med.,
5. Maja Marta, med.sestra,
6. Danijela Janković, med.sestra.
II.
Poslove mrtvozorstva za područje Grada Kutine obavljaju i doktori medicine i drugi zdravstveni
djelatnici Odjela Hitne medicinske pomoći u Domu
zdravlja Kutina.
III.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju doktora medicine i drugih
zdravstvenih djelatnika za utvrđivanje nastupa, vre-

Broj 15/2007.

mena i uzroka smrti građana umrlih izvan zdravstvenih
ustanova za područje Grada Kutine (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 2/05).
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 080-09/07-01/35
URBROJ: 2176/01-01-07-2
Sisak, 12. listopada 2007.
Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, 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
2007. 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.

