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47.
Na	temelju	članka	45.	Poslovnika	Županijske	skup-

štine	Sisačko-moslavačke	županije	(»Službeni	glasnik	
Sisačko-moslavačke	županije«,	broj	14/09,	5/10,	2/11	
i	3/13),	Mandatno	povjerenstvo	Županijske	skupštine	
Sisačko-moslavačke	županije	podnosi
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I.
Sukladno	 članku	 79.	 stavak	 6.	 i	 7.	 Zakona	 o	 lo-

kalnim	 izborima	 (»Narodne	 novine«,	 broj	 144/12),	
vijećnica	Županijske	skupštine	Marijana Petir,	članica	
Hrvatske	seljačke	stranke,	podnijela	je	pisani	zahtjev	
za	mirovanje	mandata	 iz	 osobnih	 razloga	 dana	 24.	
lipnja	 2014.	 godine	 te	 joj	 s	 tim	 danom	 počinje	 teći	
mirovanje	mandata.	

Sukladno	članku	81.	stavak	3.	navedenog	Zakona,	
dužnost	vijećnika	počinje	obnašati	Milan Vujić,	član	
Hrvatske	 seljačke	 stranke,	 zamjenik	 vijećnice	 kojoj	
mandat	miruje.

II.
Ovo	Izvješće	objavit	će	se	u	»Službenom	glasniku	

Sisačko-moslavačke	županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA	ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA	SKUPŠTINA
Mandatno	povjerenstvo

KLASA:	013-01/14-01/01
URBROJ:	2176/01-01-14-3
Sisak,	16.	srpnja	2014.	

Predsjednik	Odbora
Marijo Moštak, v. r.

48.
Na	 temelju	 članka	 43.	 Zakona	 o	 socijalnoj	 skrbi	

(»Narodne	 novine«,	 broj	 157/13),	 članka	 7.	Uredbe	
o	 načinu	 izračuna	 iznosa	 pomoći	 izravnanja	 za	 de-
centralizirane	 funkcije	 jedinica	 lokalne	 i	 područne	
(regionalne)	samouprave	za	2014.	godinu	(»Narodne	
novine«,	 broj	 7/14),	 točke	 IV.	 Odluke	 o	minimalnim	
standardima,	 kriterijima	 i	 mjerilima	 za	 financiranje	
materijalnih	i	financijskih	rashoda	centara	za	socijalnu	
skrb	i	troškova	ogrjeva	korisnicima	koji	se	griju	na	drva	
u	2014.	godini	(»Narodne	novine«,	broj	7/14)	i	članka	
28.	Statuta	Sisačko-moslavačke	županije	(»Službeni	
glasnik	 Sisačko-moslavačke	 županije«,	 broj	 11/09,	
5/10,	2/11	i	3/13),	Županijska	skupština	Sisačko-mo-
slavačke	županije,	na	7.	sjednici	održanoj	18.	srpnja	
2014.	godine,	donijela	je

O D L U K U
o minimalnim standardima, kriterijima  

i mjerilima za financiranje troškova ogrjeva  
korisnicima koji se griju na drva  

u 2014. godini

Članak	1.
Ovom	Odlukom	utvrđuju	 se	minimalni	 standardi,	

kriteriji	 i	mjerila	za	financiranje	troškova	ogrjeva	ko-
risnicima	zajamčene	minimalne	naknade	koji	se	griju	
na	drva	na	području	Sisačko-moslavačke	županije	u	
2014.	godini.

Članak	2.
Uredbom	o	načinu	izračuna	iznosa	pomoći	izravnanja	

za	decentralizirane	funkcije	jedinica	lokalne	i	područne	
(regionalne)	samouprave	za	2014.	godinu	i	Odlukom	
o	minimalnim	standardima,	kriterijima	 i	mjerilima	za	
financiranje	materijalnih	i	financijskih	rashoda	centara	
za	socijalnu	skrb	 i	 troškova	ogrjeva	korisnicima	koji	
se	griju	na	drva	u	2014.	godini	 (»Narodne	novine«,	
broj	 7/14)	 utvrđen	 je	 minimalni	 financijski	 standard	
izdataka	troškova	ogrjeva	korisnicima	koji	se	griju	na	
drva	za	2014.	godinu	za	Sisačko-moslavačku	županiju	
u	iznosu	3.404.800,00	kuna	za	3.584	korisnika.

Članak	3.
Minimalni	financijski	standardi	utvrđeni	u	članku	2.	

ove	Odluke	čine	osnovicu	za	izračun	pomoći	izravnanja	
za	 decentralizirane	 funkcije	 u	 Sisačko-moslavačkoj	
županiji,	u	skladu	sa	Zakonom	o	financiranju	jedinica	
lokalne	i	područne	(regionalne)	samouprave.

Članak	4.
Kriterij	za	raspored	sredstava	za	 izdatke	pomoći	

za	 podmirenje	 troškova	 ogrjeva	 korisnicima	 koji	 se	
griju	na	drva	 je	broj	korisnika	zajamčene	minimalne	
naknade	 na	 dan	 31.	 svibnja	 2014.	 godine	 prema	
dostavljenim	 popisima	 jedinica	 lokalne	 samouprave	
Sisačko-moslavačke	županije	usklađenim	s	popisima	
nadležnih	centara	za	socijalnu	skrb.	

Mjerilo	za	raspodjelu	sredstava	za	troškove	ogrjeva	
je	iznos	od	950,00	kn	po	korisniku.	

U	slučaju	da	 je	broj	korisnika	veći	od	broja	kori-
snika	planiranog	Odlukom	o	minimalnim	standardima,	
kriterijima	 i	 mjerilima	 za	 financiranje	 materijalnih	 i	
financijskih	rashoda	centara	za	socijalnu	skrb	i	troš-
kova	ogrjeva	korisnicima	koji	se	griju	na	drva	u	2014.	
godini	(»Narodne	novine«,	broj	7/14)	iznos	iz	stavka	
2	ove	točke	umanjit	će	se	srazmjerno	broju	korisnika	
iskazanom	u	zahtjevima	jedinica	lokalne	samouprave.

Članak	5.
Ovlašćuje	se	županica	Sisačko-moslavačke	županije	

da,	primjenom	kriterija	 i	mjerila	navedenih	u	članku	
4.	 ove	 Odluke,	 utvrdi	 raspored	 sredstva	 sukladno	
dostavljenim	zahtjevima	jedinica	lokalne	samouprave	
i	 iznos	po	korisniku	pomoći	za	podmirenje	 troškova	
stanovanja	korisnicima	koji	se	griju	na	drva.

Članak	6.
Sredstva	za	troškove	ogrjeva	korisnicima	zajamčene	

minimalne	naknade	koji	se	griju	na	drva,	doznačiti	će	
se	jedinicama	lokalne	samouprave	na	temelju	dostav-
ljenih	zahtjeva	s	podacima	o	korisnicima	zajamčene	
minimalne	naknade	koji	se	griju	na	drva	(ime	i	prezi-
me,	adresa	stanovanja	korisnika,	OIB),	najkasnije	do	
prosinca	tekuće	godine,	odnosno	do	utroška	ukupno	
osiguranih	sredstva.

Članak	7.
Jedinice	lokalne	samouprave	dužne	su	doznačena	

sredstva	proslijediti	krajnjim	korisnicima	koji	se	griju	
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na	drva	kao	pomoć	za	podmirenje	 troškova	ogrjeva	
i	 Sisačko-moslavačkoj	 županiji	 podnijeti	 izvještaj	 o	
namjenskom	 trošenju	 sredstava,	 odnosno	 dostaviti	
presliku	financijske	kartice	proračunskog	računovod-
stva,	ili	popisnu	listu	korisnika	s	potpisom	korisnika	iz	
koje	je	razvidna	pojedinačna	isplata	sredstava	pomoći	
za	ogrjev	za	2014.	godinu.

Članak	8.
Sisačko-moslavačka	županija	je	dužna	Ministarstvu	

socijalne	 politike	 i	 mladih	 dostaviti	 izvještaj	 o	 utro-
šenim	sredstvima	za	podmirenje	 troškova	ogrjeva	u	
roku	propisanom	Odlukom	o	minimalnim	standardima,	
kriterijima	i	mjerilima	za	financiranje	materijalnih	i	fi-
nancijskih	rashoda	centara	za	socijalnu	skrb	i	troškova	
ogrjeva	korisnicima	koji	se	griju	na	drva	u	2014.	godini

Članak	9.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	dan	nakon	objave	u	

»Službenom	glasniku	Sisačko-moslavačke	županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA	ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA	SKUPŠTINA

KLASA:	550-01/14-01/20
URBROJ:	2176/01-01-14-6
Sisak,	18.	srpnja	2014.

Predsjednik	Županijske	skupštine
Željko Soldo, v. r.

49.
Na	 temelju	 članka	 6.	 stavka	 2.	 Zakona	 o	 savje-

tima	mladih	 (»Narodne	novine«,	broj	41/14),	članka	
28.	Statuta	Sisačko-moslavačke	županije	(»Službeni	
glasnik	 Sisačko-moslavačke	 županije«,	 broj	 11/09,	
5/10,	2/11	i	3/13),	Županijska	skupština	Sisačko-mo-
slavačke	županije	na	7.	sjednici	održanoj	18.	srpnja	
2014.	godine,	donijela	je

O D L U K U
o osnivanju Županijskog savjeta mladih  

Sisačko-moslavačke županije

I.  OPĆE ODREDBE

Članak	1.
Ovom	se	Odlukom	osniva	Županijski	savjet	mladih	

Sisačko-moslavačke	županije	(u	daljnjem	tekstu:	Žu-
panijski	savjet),	utvrđuje	način	izbora	članova	Župa-
nijskog	savjeta,	način	na	koji	utječe	na	rad	Županijske	
skupštine	Sisačko-moslavačke	 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	od	interesa	i	značaja	za	mlade.

Mladi,	u	smislu	ove	Odluke	su	osobe	s	prebivali-
štem	ili	boravištem	na	području	Sisačko-moslavačke	
županije,	koji	u	 trenutku	podnošenja	kandidatura	za	
članstvo	 u	Županijskom	savjetu	 imaju	 od	 navršenih	
petnaest	do	navršenih	 trideset	godina	života	 te	kao	
takvi	imaju	pravo	biti	birani	za	člana	i	zamjenika	člana	
Županijskog	savjeta.

Članak	3.
Izrazi	koji	se	koriste	u	ovoj	Odluci,	a	imaju	rodno	

značenje	koriste	se	neutralno	i	odnose	se	jednako	na	
muški	i	ženski	spol.

Članak	4.
Županijski	savjet	ima	jedanaest	članova,	uključujući	

predsjednika	i	zamjenika	predsjednika.
Članovi	Županijskog	savjeta	čine	osobe	u	dobi	od	

15	do	30	godina	života.
Mandat	članova	Županijskog	savjeta	traje	tri	godine.

II. NAČIN IZBORA ČLANOVA

Članak	5.
Način	izbora	članova	Županijskog	savjeta	pokreće	

Županijska	skupština	javnim	pozivom	za	isticanje	kan-
didatura	koji	se	objavljuje	na	web	stranici	Županije.

Javni	poziv	iz	stavka	1.	ovog	članka	objavljuje	se	
najmanje	 tri	 mjeseca	 prije	 isteka	 mandata	 članova	
Županijskog	savjeta.

Javni	 poziv	 sadrži:	 opis	 postupka	 izbora,	 uvjete	
za	 isticanje	 kandidatura,	 rokove	 za	 prijavu,	 rokove	
u	 kojima	 će	 biti	 provedena	 provjera	 zadovoljavanja	
formalnih	uvjeta	prijavljenih	kandidata	te	izbor	članova	
i	zamjenika	članova	Županijskog	savjeta.

Članak	6.
Kandidature	za	članove	Županijskog	savjeta	i	njihove	

zamjenike	ističu	udruge	koje	su	sukladno	statutu	ciljno	
i	prema	djelatnostima	opredijeljene	za	rad	s	mladima	i	
za	mlade,	učenička	vijeća,	studentski	zborovi,	pomladci	
političkih	stranaka,	sindikalnih	ili	strukovnih	organizacija	
u	Republici	Hrvatskoj	i	neformalne	skupine	mladih	od	
najmanje	50	mladih.

Kandidature	za	članove	Županijskog	savjeta	mo-
raju	biti	u	pisanom	obliku	i	obrazložene,	uz	navođenje	
osobnih	i	drugih	podataka	o	kandidatu	utvrđenih	član-
kom	5.	stavkom	3.	ove	Odluke,	 te	osnovne	podatke	
o	predlagatelju.

Jedan	predlagatelj	može	predložiti	najviše	dva	kan-
didata	za	člana	i	dva	kandidata	za	njihove	zamjenike.

Rok	za	isticanje	kandidatura	je	petnaest	dana	od	
dana	objave	poziva.
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Odbor	za	izbor	i	imenovanja	Županijske	skupštine	
obavlja	provjeru	formalnih	uvjeta	prijavljenih	kandidata	
te	u	 roku	od	15	dana	od	 isteka	 roka	za	podnošenje	
prijava,	sastavlja	izvješće	o	provjeri	formalnih	uvjeta	
te	utvrđuje	popis	važećih	kandidatura.

Izvješće	o	provjeri	formalnih	uvjeta	i	popis	važećih	
kandidatura	dostavljaju	se	Županijskoj	skupštini	te	se	
objavljuju	na	web	stranici	Županije.

Županijska	skupština	na	prvoj	sjednici	nakon	objave	
popisa	važećih	kandidatura	raspravlja	izvješće	o	pro-
vjeri	formalnih	uvjeta	i	s	popisa	važećih	kandidatura	
za	članove	i	zamjenike	članova	Županijskog	savjeta	
tajnim	glasovanjem	bira	članove	i	zamjenike	članova	
Županijskog	savjeta.

Glasovanje	se	obavlja	zaokruživanjem	broja	ispred	
kandidata	na	listiću.

U	slučaju	da	nije	moguće	izabrati	Županijski	savjet	
zbog	dva	ili	više	kandidata	s	jednakim	brojem	glasova,	
glasovanje	se	ponavlja	za	izbor	kandidata	do	punog	
broja	članova	Županijskog	savjeta	između	onih	kan-
didata	 koji	 u	 prvom	 krugu	 nisu	 izabrani	 jer	 su	 imali	
jednak	broj	glasova.	Glasovanje	se	ponavlja	dok	se	
ne	izaberu	svi	članovi	Županijskog	savjeta.

Članak	7.
Rezultati	 izbora	 za	 članove	 i	 zamjenike	 članova	

Županijskog	 savjeta	 objavljuju	 se	 na	 web	 stranici	
Županije.

Županijski	savjet	mora	se	konstituirati	u	 roku	od	
30	dana	od	dana	objave	rezultata	izbora.

Prvu	 sjednicu	 Županijskog	 savjeta	 saziva	 pred-
sjednik	Županijske	skupštine.

Predsjednik	Županijske	skupštine	vodi	sjednicu	do	
izbora	predsjednika	Županijskog	savjeta.

Županijski	savjet	je	konstituiran	izborom	predsjednika	
Županijskog	savjeta.	Obavijest	o	konstituiranju	Župa-
nijskog	savjeta	objavljuje	se	na	web	stranici	Županije.

Predsjednika	i	zamjenika	predsjednika	Županijskog	
savjeta	biraju	i	razrješuju	članovi	Županijskog	savjeta	
većinom	glasova	svih	članova.

Ako	Županijski	savjet	u	roku	od	30	dana	od	dana	
proglašenja	 službenih	 rezultata	 izbora	 za	 članove	
Županijskog	 savjeta	 ne	 izabere	 predsjednika	 Žu-
panijskog	 savjeta,	 Županijska	 skupština	 objavit	 će	
novi	javni	poziv	za	izbor	članova	i	zamjenika	članova	
Županijskog	savjeta.

Članak	8.
Mandat	zamjenika	člana	Županijskog	savjeta	vezan	

je	uz	mandat	člana	Županijskog	savjeta.	Mandat	za-
mjenika	člana	Županijskog	savjeta	prestaje	prestankom	
mandata	člana	Županijskog	savjeta.

Član	Županijskog	savjeta	koji	za	vrijeme	trajanja	
mandata	navrši	 trideset	godina	nastavlja	s	 radom	u	
Županijskom	 savjetu	 do	 isteka	 mandata	 na	 koji	 je	
izabran.

Članak	9.
Ukoliko	se	broj	članova	Županijskog	savjeta	smanji	

ispod	sedam	Županijska	skupština	provesti	će	postu-

pak	dodatnog	izbora	za	onoliko	članova	Županijskog	
savjeta	koliko	 ih	 je	prestalo	biti	članom	Županijskog	
savjeta	prije	isteka	mandata.	Na	postupak	dodatnog	
izbora	odgovarajuće	se	primjenjuju	odredbe	koje	se	
odnose	na	izbor	članova	Županijskog	savjeta.

Mandat	 članova	 Županijskog	 savjeta	 izabranih	
postupkom	dodatnog	izbora	traje	do	isteka	mandata	
članova	 Županijskog	 savjeta	 izabranih	 u	 redovitom	
postupku	biranja	članova	Županijskog	savjeta.

Županijska	skupština	raspustit	će	Županijski	savjet	
samo	ako	Županijski	savjet	ne	održi	sjednicu	duže	od	
šest	mjeseci.

Članak	10.
Županijska	skupština	razriješit	će	člana	Županijskog	

savjeta	i	prije	isteka	mandata:
-	 ako	 neopravdano	 ne	 prisustvuje	 sjednicama	

Županijskog	savjeta
-	 ako	mu/joj	 prestane	 prebivalište/boravište	 na	

području	Županije	
-	 ako	je	pravomoćnom	sudskom	odlukom	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	Županijskog	savjeta	o	

pitanjima	značajnim	za	rad	Županijskog	savjeta	
te	o	pitanjima	iz	djelokruga	Županijske	skupštine	
koji	su	od	interesa	za	mlade

-	 u	suradnji	s	predsjednikom	Županijske	skupštine	
inicira	u	Županijskoj	skupštini	donošenje	odlu-
ka	od	značaja	za	mlade,	donošenje	programa	
i	 drugih	 akata	 od	 značenja	 za	 unapređivanje	
položaja	 mladih	 u	 Županiji,	 raspravu	 o	 poje-
dinim	pitanjima	od	značenja	za	unapređivanje	
položaja	mladih	u	Županiji	te	način	rješavanja	
navedenih	pitanja

-	 putem	svojih	predstavnika	sudjeluje	u	radu	Žu-
panijske	skupštine	prilikom	donošenja	odluka,	
mjera,	 programa	 i	 drugih	 akata	 od	 osobitog	
značenja	za	unaprjeđivanje	položaja	mladih	u	
Županiji	davanjem	mišljenja,	prijedloga	i	prepo-
ruka	o	pitanjima	i	temama	od	interesa	za	mlade

-	 sudjeluje	u	izradi,	provedbi	i	praćenju	proved-
be	gradskih	 programa	za	mlade,	 daje	 pisana	
očitovanja	 i	 prijedloge	 nadležnim	 tijelima	 o	
potrebama	 i	problemima	mladih,	a	po	potrebi	
predlaže	i	donošenje	programa	za	otklanjanje	
nastalih	problema	i	poboljšanje	položaja	mladih

-	 potiče	 informiranje	 mladih	 o	 svim	 pitanjima	
značajnim	za	unaprjeđivanje	položaja	mladih,	
međusobnu	 suradnju	 županijskih	 savjeta	 u	
Republici	 Hrvatskoj,	 te	 suradnju	 i	 razmjenu	
iskustava	 s	 organizacijama	 civilnog	 društva	 i	
odgovarajućim	tijelima	drugih	zemalja
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-	 predlaže	 i	 daje	Županijskoj	 skupštini	na	odo-
bravanje	program	rada	popraćen	 financijskim	
planom	radi	ostvarivanja	programa	rada	Župa-
nijskog	savjeta

-	 po	 potrebi	 poziva	 predstavnike	 županijskih	
upravnih	tijela	na	sjednice	Županijskog	savjeta

-	 potiče	razvoj	financijskog	okvira	provedbe	po-
litike	za	mlade	 i	podrške	razvoju	organizacija	
mladih	i	za	mlade,	te	sudjeluje	u	programiranju	
prioriteta	natječaja	i	određivanja	kriterija	finan-
ciranja	organizacija	mladih	i	za	mlade

-	 obavlja	i	druge	savjetodavne	poslove	od	interesa	
za	mlade.

Članak	12.
Županijski	savjet	predstavlja	predsjednik	Županij-

skog	savjeta.
Predsjednik	 saziva	 i	 vodi	 sjednice	 Županijskog	

savjeta.
Zamjenik	 predsjednika	 obavlja	 poslove	 i	 zadaće	

predsjednika:
-	 u	slučaju	spriječenosti	predsjednika	Županijskog	 

	 savjeta
-	 po	njegovoj	ovlasti	u	pisanom	obliku.

Članak	13.
Županijski	 savjet	 održava	 redovite	 sjednice	 naj-

manje	jednom	svaka	tri	mjeseca,	a	po	potrebi	i	češće.
Predsjednik	Županijskog	savjeta	dužan	je	sazvati	

izvanrednu	sjednicu	Županijskog	savjeta	na	prijedlog	
najmanje	1/3	članova	Županijskog	savjeta.

Županijski	savjet	u	pravilu	donosi	odluke	većinom	
glasova	 ako	 je	 na	 sjednici	 nazočna	 većina	 članova	
Županijskog	 savjeta	 osim	 ako	 ovom	 Odlukom	 nije	
drugačije	određeno.

Član	Županijskog	savjeta	koji	je	neposredno	osobno	
zainteresiran	 za	 donošenje	 odluke	 o	 nekom	pitanju	
može	sudjelovati	u	raspravi	o	tom	pitanju,	ali	je	izuzet	
od	odlučivanja.

Neposredna	osobna	zainteresiranost	člana	Župa-
nijskog	savjeta	pri	donošenju	odluke	o	nekom	pitanju	
utvrđuje	se	sukladno	odredbama	posebnog	zakona.

Članak	14.
Županijski	savjet	može	 imenovati	svoja	 radna	 ti-

jela	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	rad	s	mladima.

IV. AKTI I IZVJEŠĆA ŽUPANIJSKOG SAVJETA

Članak	15.
Na	svojoj	 prvoj	 sjednici	Županijski	 savjet	 donosi	

poslovnik	o	svom	radu	i	to	većinom	glasova	svih	čla-
nova	Županijskog	savjeta.

Poslovnikom	iz	stavka	1.	ovog	članka	pobliže	se	
uređuje	način	rada	Županijskog	savjeta,	način	izbora	
predsjednika	 i	 zamjenika	 predsjednika	 Županijskog	
savjeta	i	druga	pitanja	od	značaja	za	rad	Županijskog	
savjeta.

Članak	16.
Županijski	 savjet	 donosi	 program	 rada	 za	 svaku	

kalendarsku	 godinu	 većinom	 glasova	 svih	 članova	
Županijskog	savjeta.

Županijski	 savjet	 podnosi	 program	 rada	 na	 odo-
bravanje	Županijskoj	skupštini	najkasnije	do	30.	rujna	
tekuće	godine	za	slijedeću	kalendarsku	godinu.

Sredstva	za	provedbu	programa	rada,	na	osnovi	
financijskog	plana	iz	članka	11.	alineja	6.	ove	Odluke,	
osiguravaju	se	u	Proračunu	Županije.

Članak	17.
Županijski	savjet	podnosi	godišnje	izvješće	o	svom	

radu	Županijskoj	skupštini	do	31.	ožujka	tekuće	godine	
za	prethodnu	godinu.

Izvješće	iz	stavka	1.	ovog	članka	dostavlja	se	na	
znanje	županu	koji	ga	objavljuje	na	web	stranicama	
Županije.

V. SURADNJA

Članak	18.
Županijski	 savjeti	 mogu	 surađivati	 međusobno	 i	

razvijati	suradnju	s	organiziranim	oblicima	djelovanja	
mladih	i	neformalnim	skupinama	mladih	u	jedinicama	
lokalne,	odnosno	područne	(regionalne)	samouprave	
drugih	zemalja,	te	međunarodnim	organizacijama.	

VI. OSIGURAVANJE UVJETA ZA RAD I NAKNADE

Članak	19.
Županija	osigurava	prostor	za	održavanje	sjednica	

Županijskog	savjeta,	kao	i	obavljanje	stručnih	i	admi-
nistrativnih	poslova	za	potrebe	Županijskog	savjeta.

Članak	20.
Stručne	i	administrativne	poslove	za	potrebe	Župa-

nijskog	savjeta	obavlja	Upravni	odjel	za	socijalnu	skrb.

Članak	21.
Članovi	Županijskog	savjeta	ne	primaju	naknadu	za	

svoj	rad,	ali	imaju	pravo	na	naknadu	troškova	nastalih	
u	svezi	s	održavanjem	sjednica	Županijskog	savjeta.

VII. PRIJELAZNE I ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak	22.
Na	pitanja	koja	nisu	uređena	ovom	Odlukom,	na	

odgovarajući	 način	 primjenjuju	 se	 odredbe	 Zakona	
o	savjetima	mladih	(»Narodne	novine«,	broj	41/14).
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Članak	23.
Županijski	savjet	koji	je	osnovan	sukladno	Zakonu	

o	 savjetima	mladih	 (»Narodne	 novine«,	 broj	 23/07)	
nastavlja	s	radom	do	isteka	svog	mandata.

Članak	24.
Stupanjem	na	snagu	ove	Odluke	stavlja	se	izvan	

snage	Odluka	o	osnivanju	Županijskog	savjeta	mla-
dih	Sisačko-moslavačke	županije	(»Službeni	glasnik	
Sisačko-moslavačke	županije«,	broj	15/07	i	3/13).

Članak	25.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	u	»Službenom	glasniku	Sisačko-moslavačke	
županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA	ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA	SKUPŠTINA

KLASA:	230-01/14-01/03
URBROJ:	2176/01-01-14-5
Sisak,	18.	srpnja	2014.

Predsjednik	Županijske	skupštine
Željko Soldo, v. r.

50.
Na	temelju	članka	6.	Zakona	o	kulturnim	vijećima	

(»Narodne	novine«,	broj	48/04,	44/09	i	68/13)	i	članka	
28.	Statuta	Sisačko-moslavačke	županije	(»Službeni	
glasnik	 Sisačko-moslavačke	 županije«,	 broj	 11/09,	
5/10,	2/11	i	3/13),	Županijska	skupština	Sisačko-mo-
slavačke	županije	na	7.	sjednici	održanoj	18.	srpnja	
2014.	godine,	donijela	je

O D L U K U
o osnivanju Kulturnog vijeća  
Sisačko-moslavačke županije 

I. OPĆE ODREDBE

Članak	1.
Ovom	Odlukom	osniva	se	Kulturno	vijeće	Sisačko-

moslavačke	 županije	 (u	 daljnjem	 tekstu:	 Vijeće)	 za	
pojedina	 područja	 umjetničkog	 i	 kulturnog	 stvarala-
štva	zbog	predlaganja	ciljeva	kulturne	politike	i	mjera	
za	njezino	provođenje,	predlaganje	programa	javnih	
potreba	 u	 kulturi	 za	 koje	 se	 sredstva	 osiguravaju	
u	 Proračunu	 Sisačko-moslavačke	 županije	 te	 zbog	
ostvarivanja	utjecaja	kulturnih	djelatnika	 i	umjetnika	
na	donošenje	odluka	važnih	za	kulturu	i	umjetnost.

Članak	2.
Izrazi	koji	se	koriste	u	ovoj	Odluci,	a	imaju	rodno	

značenje	koriste	se	neutralno	i	odnose	se	jednako	na	
muški	i	ženski	rod.

II. PODRUČJA DJELOVANJA VIJEĆA

Članak	3.
Vijeće	se	osniva	za	sljedeća	područja:	
-	 zaštitu	sakralnih	objekata	i	zaštićenih	kulturnih	

dobara,	saniranja	domova	kulture,	muzeja,	pučkih	
domova	i	ostalih	objekata	u	kulturi,	investicije	
za	objekte	u	kulturi

-	 djelatnost	udruga	u	kulturi,	manifestacije	me-
đunarodnu	suradnju

-		 kazališnu,	glazbenu	i	multimedijalnu	djelatnost,	
programe	koji	promiču	kulturu	mladih

-		 muzejsko	–	galerijsku	i	likovnu	djelatnost
-		 knjižničnu	i	nakladničku	djelatnost.

Članak	4.
U	 ostvarivanju	 zadaća	 iz	 članka	 3.	 ove	 Odluke,	

Vijeće	pruža	stručnu	pomoć	upravnom	tijelu	Sisačko-
moslavačke	županije	nadležnom	za	područje	kulture	
(u	daljnjem	tekstu:	upravno	tijelo)	pri	izradi	prijedloga	
programa	javnih	potreba	u	kulturi	Sisačko-moslavačke	
županije	i	njihovo	financiranje,	suodlučuje	o	utvrđivanju	
kulturne	politike	Sisačko-moslavačke	županije	 i	u	tu	
svrhu	daje	stručno	mišljenje	i	prijedloge	upravnom	tijelu.

Vijeće	 na	 zahtjev	 upravnog	 tijela	 raspravlja	 o	
pojedinim	pitanjima	iz	područja	kulture	i	o	njima	daje	
upravnom	tijelu	pisana	mišljenja	i	prijedloge.	

III. SASTAV VIJEĆA

Članak	5.
Vijeće	ima	pet	članova.
Za	članove	Vijeća	 imenuju	se	kulturni	djelatnici	 i	

umjetnici	koji	svojim	dosadašnjim	radom,	postignućima	
i	poznavanjem	pojedinih	područja	kulture	i	umjetnosti	
mogu	pridonijeti	ostvarivanju	ciljeva	zbog	kojih	je	Vijeće	
i	osnovano,	sukladno	članku	3.	ove	Odluke.

Članovi	 Vijeća	 međusobno	 biraju	 predsjednika	 i	
potpredsjednika	Vijeća.

Vijeće	donosi	Poslovnik	o	svome	radu.
U	radu	Vijeća	sudjeluju	i	djelatnici	upravnog	tijela	

zaduženi	za	područje	rada	Vijeća	bez	prava	odlučivanja.

IV. IZBOR ČLANOVA VIJEĆA

Članak	6.
Postupak	izbora	članova	Vijeća	pokreće	upravno	

tijelo	javnim	pozivom	institucijama	i	udrugama	iz	pod-
ručja	umjetnosti	i	kulture	pozivajući	ih	na	podnošenje	
pisanih	prijedloga	osoba	za	imenovanje	članova	Vijeća	
s	područja	kulture	i	umjetnosti	kojima	se	bave.

Za	 svako	područje	 iz	 članka	3.	 bira	 se	po	 jedan	
predstavnik.

Rok	za	podnošenje	prijava	po	objavljenom	javnom	
pozivu	je	15	dana	od	dana	objave	javnog	poziva.

Javni	poziv	objavljuje	se	na	web	stranici	Sisačko-
moslavačke	županije.
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V. MANDAT ČLANOVA VIJEĆA

Članak	7.
Članove	Vijeća	imenuje	Županijska	skupština.
Članovi	Vijeća	imenuju	se	na	četiri	godine.
Županijska	skupština	može	članove	Vijeća	razriješiti	

i	 prije	 isteka	mandata	 ako	 neopravdano	 ne	 nazoče	
sjednicama	 Vijeća,	 na	 osobni	 zahtjev	 ili	 ako	 za	 to	
postoje	opravdani	razlozi	ili	razlozi	utvrđeni	zakonom.

VI. ODLUČIVANJE VIJEĆA

Članak	8.	
Vijeće	 može	 odlučivati	 i	 raspravljati	 ako	 je	 na	

sjednici	nazočna	većina	članova	Vijeća.
Vijeće	 donosi	 odluke	 većinom	 glasova	 nazočnih	

članova.

Članak	9.
Predsjednik	Vijeća	saziva	sjednice	Vijeća,	predlaže	

dnevni	red	i	predsjedava	sjednicama	Vijeća.
U	slučaju	spriječenosti	ili	odsutnosti	predsjednika,	

potpredsjednik	Vijeća	ima	sva	prava,	obveze	i	odgo-
vornosti	predsjednika	Vijeća.

Članak	10.
Članovi	Vijeća	primaju	naknadu	za	svoj	rad.
Visinu	naknade	utvrđuje	župan	Sisačko-moslavačke	

županije	posebnom	odlukom.

VII. ADMINISTRATIVNI POSLOVI

Članak	11.
Stručne,	administrativne,	tehničke	i	druge	potrebne	

poslove	 za	 Vijeće	 obavlja	 upravno	 tijelo	 Sisačko-
moslavačke	županije	nadležno	za	područje	kulture.

VIII. IZUZEĆE ČLANA VIJEĆA OD ODLUČIVANJA

Članak	12.
Član	Vijeća	koji	je	neposredno	osobno	zainteresiran	

za	donošenje	odluke	o	nekom	pitanju	može	sudjelovati	
u	raspravi	o	tom	pitanju,	ali	je	izuzet	kod	odlučivanja.
Smatra	se	da	je	član	Vijeća	neposredno	osobno	za-
interesiran	za	donošenje	odluke	o	nekom	pitanju	ako	
se	ono	odnosi	na	umjetnički	ili	kulturni	projekt	u	kojem	
osobno	sudjeluje.

Članak	13.
Vijeće	 posebno	 razmatra	 mjere	 za	 poticanje	 i	

promicanje	profesionalnoga	kulturnog	 i	 umjetničkog	
stvaralaštva,	kulturnog	amaterizma	i	potreba	u	kulturi	
i	umjetnosti	nacionalnih	manjina.	Vijeće	u	svom	radu	
potvrđuje	načela	multikulturalnosti.

IX. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak	14.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	osmog	dana	od	dana	

objave	u	»Službenom	glasniku	Sisačko-moslavačke	
županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA	ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA	SKUPŠTINA

KLASA:	612-01/14-01/02
URBROJ:	2176/01-01-14-5
Sisak,	18.	srpnja	2014.

Predsjednik	Županijske	skupštine
Željko Soldo, v. r.

51.
Na	 temelju	 članka	28.	Statuta	Sisačko-moslava-

čke	županije	(»Službeni	glasnik	Sisačko-moslavačke	
županije«,	broj	11/09,	5/10,	2/11	i	3/13),	i	članka	85.	
Poslovnika	 Županijske	 skupštine	 Sisačko-moslava-
čke	županije	(»Službeni	glasnik	Sisačko-moslavačke	
županije«,	broj	11/09,	5/10,	2/11	 i	3/13),	Županijska	
skupština	Sisačko-moslavačke	županije	na	7.	sjednici	
održanoj	18.	srpnja	2014.	godine,	donijela	je

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješća o radu  

i poslovanju Doma za starije i nemoćne  
osobe Sisak za razdoblje od 1. siječnja 

do 31. prosinca 2013. godine

I.
Prima	se	na	znanje	 Izvješće	o	 radu	 i	poslovanju	

Doma	za	starije	i	nemoćne	osobe	Sisak	za	razdoblje	
od	1.	siječnja	do	31.	prosinca	2013.	godine.

II.
Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	»Službenom	glasniku	

Sisačko-moslavačke	županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA	ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA	SKUPŠTINA

KLASA:	550-01/14-01/21
URBROJ:	2176/01-01-14-5
Sisak,	18.	srpnja	2014.

Predsjednik	Županijske	skupštine
Željko Soldo, v. r.

52.
Na	 temelju	 članka	28.	Statuta	Sisačko-moslava-

čke	županije	(»Službeni	glasnik	Sisačko-moslavačke	
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županije«,	broj	11/09,	5/10,	2/11	i	3/13),	i	članka	85.	
Poslovnika	 Županijske	 skupštine	 Sisačko-moslava-
čke	županije	(»Službeni	glasnik	Sisačko-moslavačke	
županije«,	broj	11/09,	5/10,	2/11	 i	3/13),	Županijska	
skupština	Sisačko-moslavačke	županije	na	7.	sjednici	
održanoj	18.	srpnja	2014.	godine,	donijela	je

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješća o radu  

i poslovanju Doma za starije i nemoćne  
osobe Petrinja za razdoblje od 1. siječnja  

do 31. prosinca 2013. godine

I.
Prima	se	na	znanje	 Izvješće	o	 radu	 i	poslovanju	

Doma	za	starije	i	nemoćne	osobe	Petrinja	za	razdoblje	
od	1.	siječnja	do	31.	prosinca	2013.	godine.

II.
Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	»Službenom	glasniku	

Sisačko-moslavačke	županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA	ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA	SKUPŠTINA

KLASA:	550-01/14-01/22
URBROJ:	2176/01-01-14-5
Sisak,	18.	srpnja	2014.

Predsjednik	Županijske	skupštine
Željko Soldo, v. r.

53.
Na	 temelju	 članka	28.	Statuta	Sisačko-moslava-

čke	županije	(»Službeni	glasnik	Sisačko-moslavačke	
županije«,	broj	11/09,	5/10,	2/11	i	3/13),	i	članka	85.	
Poslovnika	 Županijske	 skupštine	 Sisačko-moslava-
čke	županije	(»Službeni	glasnik	Sisačko-moslavačke	
županije«,	broj	11/09,	5/10,	2/11	 i	3/13),	Županijska	
skupština	Sisačko-moslavačke	županije	na	7.	sjednici	
održanoj	18.	srpnja	2014.	godine,	donijela	je

Z A K L J U Č A K
o primanju na znanje Izvješća o radu  

i poslovanju Doma za psihički bolesne  
odrasle osobe Petrinja za razdoblje od  
1. lipnja do 31. prosinca 2013. godine

 

I.
Prima	se	na	znanje	 Izvješće	o	 radu	 i	poslovanju	

Doma	za	psihički	bolesne	odrasle	osobe	Petrinja	za	
razdoblje	od	1.	lipnja	do	31.	prosinca	2013.	godine.

 
II.

Ovaj	Zaključak	objavit	će	se	u	»Službenom	glasniku	
Sisačko-moslavačke	županije«.

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA	ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA	SKUPŠTINA

KLASA:	550-01/14-01/23
URBROJ:	2176/01-01-14-5
Sisak,	18.	srpnja	2014.

Predsjednik	Županijske	skupštine
Željko Soldo, v. r.

54.
Na	 temelju	 članka	28.	Statuta	Sisačko-moslava-

čke	županije	(»Službeni	glasnik	Sisačko-moslavačke	
županije«,	broj	11/09,	5/10,	2/11	i	3/13)	 i	članka	85.	
Poslovnika	 Županijske	 skupštine	 Sisačko-moslava-
čke	županije	(»Službeni	glasnik	Sisačko-moslavačke	
županije«,	broj	14/09,	5/10,	2/11	 i	3/13),	Županijska	
skupština	Sisačko-moslavačke	županije	na	7.	sjednici	
održanoj	18.	srpnja	2014.	godine,	donijela	je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu s izvješćem  

o financijskom poslovanju Vatrogasne  
zajednice Sisačko-moslavačke županije  

u 2013. godini

I.
Prihvaća	se	Izvješće	o	radu	s	izvješćem	o	finan-

cijskom	 poslovanju	 Vatrogasne	 zajednice	 Sisačko-
moslavačke	županije	u	2013.	godini.

II.
Ovaj	Zaključak	stupa	na	snagu	danom	donošenja,	

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA	ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA	SKUPŠTINA

KLASA:	214-01/14-01/02
URBROJ:	2176/01-01-14-6
Sisak,	18.	srpnja	2014.

Predsjednik	Županijske	skupštine
Željko Soldo, v. r.

55.
Na	temelju	članka	28.	stavka	3.	Zakona	o	zaštiti	i	

spašavanju	 (»Narodne	novine«,	broj	 174/04,	79/07,	
38/09	 i	 127/10),	 članka	 2.	 Pravilnika	 o	metodologiji	
za	 izradu	 procjena	 ugroženosti	 i	 planova	 zaštite	 i	
spašavanja	 (»Narodne	 novine«,	 broj	 30/14	 i	 67/14)	
i	 članka	 28.	 Statuta	 Sisačko-moslavačke	 županije	
(»Službeni	 glasnik	 Sisačko-moslavačke	 županije«,	
broj	 11/09,	 5/10,	 2/11	 i	 3/13),	 Županijska	 skupština	
Sisačko-moslavačke	županije	na	7.	sjednici	održanoj	
18.	srpnja	2014.	godine,	donijela	je
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Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izmjena i dopuna Procjene  

ugroženosti stanovništva, materijalnih  
i kulturnih dobara i okoliša od opasnosti,  

nastanka i posljedica katastrofa  
i velikih nesreća Sisačko-moslavačke  

županije

I.
Prihvaćaju	se	Izmjene	i	dopune	Procjene	ugrože-

nosti	 stanovništva,	 materijalnih	 i	 kulturnih	 dobara	 i	
okoliša	od	opasnosti,	nastanka	i	posljedica	katastrofa	
i	velikih	nesreća	Sisačko-moslavačke	županije	(dalje	
u	tekstu:Procjena	ugroženosti).

II.
Državna	uprava	za	zaštitu	i	spašavanje	svojim	aktom	

od	13.	lipnja	2014.	godine,	KLASA:	810-03/14-03/06,	
URBROJ:	 543-01-04-01-14-2	 dala	 je	 suglasnost	 na	
Izmjene	i	dopune	Procjene	ugroženosti.

III.
Procjena	ugroženosti	je	sastavni	dio	ovog	Zaključka,	

ali	nije	predmet	objave.

IV.
Ovaj	Zaključak	stupa	na	snagu	dan	nakon	objave	u	

»Službenom	glasniku	Sisačko-moslavačke	županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA	ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA	SKUPŠTINA

KLASA:	810-01/14-01/02
URBROJ:	2176/01-01-14-6
Sisak,	18.	srpnja	2014.

Predsjednik	Županijske	skupštine
Željko Soldo, v. r.

56.
Na	temelju	članka	28.	točka	18.	Statuta	Sisačko-

moslavačke	 županije	 (»Službeni	 glasnik	 Sisačko-
moslavačke	županije«,	broj	11/09,	5/10,	2/11	i	3/13)	i	
članka	33.	Poslovnika	Županijske	skupštine	Sisačko- 
moslavačke	 županije	 (»Službeni	 glasnik	 Sisačko-
moslavačke	županije«,	broj	14/09,	5/10,	2/11	i	3/13),	
Županijska	skupština	Sisačko-moslavačke	županije	na	
7.	sjednici	održanoj	18.	srpnja	2014.	godine,	donijela	je

O D L U K U
o osnivanju i imenovanju Županijske  

koordinacije za ljudska prava  
Sisačko-moslavačke županije

I.
Ovom	se	Odlukom	osniva	Županijska	koordinacija	

za	 ljudska	 prava	 (u	 daljnjem	 tekstu:	 Koordinacija)	

Sisačko-moslavačke	županije	kao	stručno	 i	savjeto-
davno	tijelo	Sisačko-moslavačke	županije	za	pitanja	
ljudskih	prava.

II.
Koordinacija	 ima	 predsjednika,	 tajnika	 i	 devet	

članova.
U	Koordinaciju	se	imenuju:
-	 za	predsjednika:
1. Darjan Vlahov

-	 za	tajnika:
2. Bojan Dadasović

-	 za	članove:
3. Marijana Tomičić - Smernić
4.  Alenka Lešić
5.  Berislav Hrvojević
6.  Suzana Fehlen
7.  Ivana Ivša
8.  Sanja Lovrenović
9.  Milana Kreća
10.	 Juro Kopačević
11. Saša Jagarčec

III.
Zadaće	Koordinacije	su:
-		 prikupljanje	 podataka	 o	 stanju	 ljudskih	 prava	

na	 području	 Sisačko-moslavačke	 županije	 i	
razmatranje	podataka	na	sjednicama,

-		 predlaganje	akcija	za	promicanje	ljudskih	prava	
na	području	Sisačko-moslavačke	županije,

-		 suradnja	 s	 Uredom	 za	 ljudska	 prava	 i	 prava	
nacionalnih	manjina	i	Povjerenstvom	za	ljudska	
prava,

-		 davanje	mišljenja	na	nacionalne	dokumente	o	
zaštiti	i	promicanju	ljudskih	prava,

-		 podnošenje	 izvješća	o	 radu	Uredu	za	 ljudska	
prava	 i	 prava	 nacionalnih	 manjina	 o	 stanju	
ljudskih	prava	na	području	Sisačko-moslavačke	
županije	i	aktivnostima	Koordinacije,

-		 suradnja	s	nevladinim	udrugama	za	promicanje	
i	zaštitu	ljudskih	prava,

-		 organiziranje	okruglih	stolova	i	izdavanje	brošura	
s	temom	zaštite	ljudskih	prava.

IV.
Stručne	i	administrativne	poslove	za	Koordinaciju	

obavlja	Stručna	služba	za	poslove	Skupštine,	župana	
i	opće	poslove.

V.
Riječi	i	pojmovi	koji	imaju	rodno	značenje	koriste	

se	 jednako	 za	muški	 i	 ženski	 rod	bez	obzira	 jesu	 li	
korišteni	u	muškom	ili	ženskom	rodu.
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VI.
Stupanjem	na	snagu	ove	Odluke	stavlja	se	izvan	

snage	Odluka	 o	 osnivanju	 i	 imenovanju	 Županijske	
koordinacije	za	 ljudska	prava	(»Službeni	glasnik	Si-
sačko-moslavačke	županije«,	broj	2/10	i	3/13).

VII.
Ova	Odluka	stupa	na	snagu	dan	nakon	objave	u	

»Službenom	glasniku	Sisačko-moslavačke	županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA	ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA	SKUPŠTINA

KLASA:	080-09/14-01/07
URBROJ:	2176/01-01-14-5
Sisak,	18.	srpnja	2014.

Predsjednik	Županijske	skupštine
Željko Soldo, v. r.

57.
Na	 temelju	 članka	 190.	 Zakona	 o	 zdravstvenoj	

zaštiti	(»Narodne	novine«,	broj	150/08,	155/09,	71/10,	
139/10,	 22/11,	 84/11,	 154/11,	 12/12,	 35/12	 –	 OUS,	
70/12,	144/12,	82/13	i	159/13),	članaka	4.,	5.	i	6.	Pra-
vilnika	o	načinu	pregleda	umrlih	te	utvrđivanja	vremena	
i	uzroka	smrti	(»Narodne	novine«,	broj	46/11	i	6/13)	
i	 članka	 28.	 Statuta	 Sisačko-moslavačke	 županije	
(»Službeni	 glasnik	 Sisačko-moslavačke	 županije«,	
broj:	11/09,	5/10,	2/11	 i	3/13),	Županijska	skupština	

Sisačko-moslavačke	županije	na	7.	sjednici	održanoj	
18.	srpnja	2014.	godine,	donijela	je	

R J E Š E N J E
o stavljanju izvan snage Rješenja o imenovanju 

zdravstvenih radnica koje utvrđuju nastup smrti, 
vrijeme i uzrok smrti osoba umrlih izvan  

zdravstvenih ustanova za područje  
Grada Petrinje

I.
Stavlja	 se	 izvan	 snage	 Rješenje	 o	 imenovanju	

zdravstvenih	radnica	koje	utvrđuju	nastup	smrti,	vri-
jeme	 i	 uzrok	 smrti	 osoba	 umrlih	 izvan	 zdravstvenih	
ustanova	za	područje	Grada	Petrinje	(»Službeni	glasnik	
Sisačko-moslavačke	županije«,	broj	9/14).	

II.
Ovo	Rješenje	stupa	na	snagu	dan	nakon	objave	u	

»Službenom	glasniku	Sisačko-moslavačke	županije«.	

SISAČKO-MOSLAVAČKA	ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA	SKUPŠTINA

KLASA:	500-01/14-01/13
URBROJ:	2176/01-01-14-5
Sisak,	18.	srpnja	2014.

Predsjednik	Županijske	skupštine
Željko Soldo, v. r.
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»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno	 je	glasilo	Sisačko-moslavačke	županije.	Uredništvo:	
Sisak,	Stjepana	i	Antuna	Radića	36.	Glavni	i	odgovorni	urednik	-	Vesna	Krnjaić,	dip.	iur.,	pročelnica	Stručne	službe	za	
poslove	Skupštine,	župana	i	opće	poslove		-	telefon	(044)	550-203,	telefaks	(044)	524-144.	List	izlazi	prema	potrebi.	
Pretplata	za	2014.	godinu	iznosi	100,00	kuna	+	PDV	i	uplaćuje	se	na	IBAN:	HR9123400091110011107	»Glasila«	d.o.o.	 
Petrinja,	 D.	 Careka	 2/1.	 Tehnički	 uređuje	 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.




