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Naziv akta

Broj StraSG nica

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Proračuni
Godišnji Izvještaj o izvršenju Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za 2015.
godinu

11

331

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
siječanj - lipanj 2016. godine

23

660

Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu

27 1160

Proračun Sisačko-moslavačke županije
za 2017. godinu i projekcija za 2018. i
2019. godinu

27 1281

Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačkomoslavačke županije za 2017. godinu

27 1395

Izmjene i dopune Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu

32 1452

Odluke
Odluka o donošenju Akcijskog plana
energetske učinkovitosti Sisačkomoslavačke županije 2016. - 2018. godine
Odluka o postupku i uvjetima javnog natječaja i kriterijima vrednovanja ponuda
za davanje u zakup zajedničkih lovišta na
području Sisačko-moslavačke županije
Odluka o izmjenama Odluke o zakupu prava
lova u zajedničkim otvorenim lovištima na
području Sisačko-moslavačke županije
Odluka o pravu prvokupa nekretnine u
Sisku, Stjepana i Antuna Radića 26
Odluka o osnivanju i imenovanju Komisije
za provedbu javnog natječaja za davanje
u zakup zajedničkih lovišta na području
Sisačko-moslavačke županije
Odluka o razrješenju i izboru predsjednika
Odbora za financije i proračun Županijske
skupštine Sisačko-moslavačke županije
Odluka o razrješenju predsjednika i člana
i izboru predsjednika i člana Odbora za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša Županijske skupštine Sisačko-moslavačke
županije

7

7

7

7

7

7

7

138

176

177

178

178

179

179
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Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o zakupu i kupoprodaji poslovnog
prostora u vlasništvu Sisačko-moslavačke
županije

11

387

Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama, poslovnim udjelima i dionicama
Sisačko-moslavačke županije

11

392

Odluka o pokretanju aktivnosti za izdvajanje Odjela za pulmologiju i produženo
liječenje s palijativnom skrbi na lokaciji u
Petrinji iz sastava Opće bolnice »Dr. Ivo
Pedišić« Sisak radi osnivanja samostalne
zdravstvene ustanove za plućne bolesti
u Petrinji

11

400

Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu sredstava za
decentralizirane funkcije za zdravstvene
ustanove u 2016. godini

11

401

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja domova za starije i nemoćne
osobe u 2016. godini

11

403

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb u Sisačkomoslavačkoj županiji u 2016. godini

11

406

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2016. godinu

11

407

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog doma u Sisačkomoslavačkoj županiji za 2016. godinu

11

411

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke
o osnivanju Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije

11

417

Odluka o donošenju Akcijskog plana
suzbijanja korupcije u Sisačko-moslavačkoj
županiji za 2016. do 2018. godine

11

418

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa nekretnine u Sisku ponuditelja tvrtke
Badel d.o.o., Sisak

11

429

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa nekretnina u Sisku ponuditeljice Mire
Posavec iz Siska

11

429

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije prof.dr.sc. Ladislavu Laziću,
dekanu Metalurškog fakulteta Sveučilišta
u Zagrebu za životno djelo

11

430
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Naziv akta
Odluka kojom se dodjeljuje posmrtno
Ani Bešlić Nagrada Sisačko-moslavačke
županije za životno djelo
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za iznimna postignuća
u proteklom jednogodišnjem razdoblju
Tehničkoj školi Sisak
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za iznimna postignuća u
proteklom jednogodišnjem razdoblju Branimiru Budetiću, hrvatskom paraolimpijcu
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za iznimna postignuća u
proteklom jednogodišnjem razdoblju Odjelu
za pulmologiju i produženo liječenje s
palijativnom skrbi Opće bolnice »Dr. Ivo
Pedišić« Sisak
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za doprinos ugledu i
promidžbi Sisačko-moslavačke županije
u proteklom jednogodišnjem razdoblju
Nikici Pircu iz Siska
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za doprinos ugledu i
promidžbi Sisačko-moslavačke županije
u proteklom jednogodišnjem razdoblju
društvu Vivera d.o.o. Glina
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za doprinos ugledu i
promidžbi Sisačko-moslavačke županije
u proteklom jednogodišnjem razdoblju
Vokalnom ansamblu Lipe
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za doprinos ugledu i
promidžbi Sisačko-moslavačke županije
u proteklom jednogodišnjem razdoblju
Udruzi mažoretkinja »Glinske banice«
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za doprinos ugledu i
promidžbi Sisačko-moslavačke županije
u proteklom jednogodišnjem razdoblju
Hrvatskom jedriličarskom klubu »Siscia«
Sisak
Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za doprinos ugledu i
promidžbi Sisačko-moslavačke županije
u proteklom jednogodišnjem razdoblju
Senadu Mujagiću, osvajaču zlatnih medalja na Svjetskim policijskim i vatrogasnim
sportskim igrama

Broj StraSG nica

11

11

11

11

11

11

11

11

11

11
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Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije za doprinos ugledu i
promidžbi Sisačko-moslavačke županije
u proteklom jednogodišnjem razdoblju
Gradskom ogranku Udruge hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata grada Siska

11

433

Odluka o izmjeni Odluke o zakupu pravu
lova u zajedničkim otvorenim lovištima na
području Sisačko-moslavačke županije

11

434

Odluka o osnivanju Interpolacijskog centra
baštine Banovine

14

576

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja troškova ogrijeva korisnicima
koji se griju na drva u 2016. godini

18

621

Odluka o obustavi isplate sredstava za
redovito godišnje financiranje iz Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za političku
stranku Socijalističku partiju Hrvatske - SPH

18

622

Odluka o dopuni Odluke o dodjeli bespovratne financijske pomoći gradovima i
općinama Sisačko-moslavačke županije
za ublažavanje posljedica elementarnih
nepogoda na području Županije tijekom
2015. godinu

18

623

Odluka o prihvaćanju Rudarsko-geološke
studije Sisačko-moslavačke županije

23

660

432

Odluka o potporama poljoprivredi i ruralnom
razvoju na području Sisačko-moslavačke
županije za razdoblje od 2016. - 2020.
godine

23

762

432

Odluka o raspisivanju javnog natječaja za
dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom
razvoju na području Sisačko-moslavačke
županije za razdoblje od 2016. - 2020.
godine

23

794

Odluka o poticanju razvoja i unapređenju
lovstva u lovištima na području Sisačkomoslavačke županije u 2016. godini

23

794

Odluka o raspisivanju Javnog poziva za
poticanje razvoja i unapređenja lovstva u
lovištima na području Sisačko-moslavačke
županije u 2016. godini

23

799

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke
o postupku i uvjetima javnog natječaja i
kriterijima vrednovanja ponuda za davanje
u zakup zajedničkih lovišta na području
Sisačko-moslavačke županije

23

799

430

431

431

431

431

432

433

433
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Naziv akta
Odluka o zaštiti izvorišta »Prezdan«

Broj StraSG nica
23

801

Odluka o davanju suglasnosti za izdavanje
Zadužnice kao instrumenta osiguranja plaćanja Agenciji za plaćanja u poljoprivredi,
ribarstvu i ruralnom razvoju

23

806

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnina u k.o. Budaševo-Topolovac
ponuditelja Željka Podgoršeka iz Siska

23

807

Odluka o obustavi isplate sredstava za
redovito godišnje financiranje iz Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za političku
stranku Socijalističku partiju Hrvatske - SPH
Odluka o razrješenju i izboru člana Odbora za financije i proračun Županijske
skupštine Sisačko-moslavačke županije

23

23

808

808

Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti za
predano i požrtvovno djelovanje u organiziranju i izvođenju obrane na području
Sisačko-moslavačke županije u Domovinskom ratu od 1991. godine

23

Odluka o osnivanju Doma za starije osobe
Glina i Rješenje Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku

27 1156

Odluka o produljenju važenja Razvojne
strategije Sisačko-moslavačke županije
2011. - 2016. i za 2017. godinu
Odluka o raspoređivanju sredstava za
redovito financiranje političkih stranaka
koje imaju vijećnike u Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije za
2017. godinu
Odluka o osnivanju i imenovanju Savjeta
za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke
županije
Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Stručne komisije za
ustanovljenje i izmjena granica zajedničkih
lovišta na području Sisačko-moslavačke
županije

810

27 1412
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Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o utvrđivanju lista za isplatu potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Sisačko-moslavačke županije za
2016. godinu

32 1609

Odluka o utvrđivanju Liste za isplatu donacija za unapređenje stanja u lovištima
na području Sisačko-moslavačke županije
i Liste za isplatu donacija za plaćanje
premije osiguranja lovišta na području
Sisačko-moslavačke županije protiv šteta
od divljači u 2016. godini

32 1665

Odluka o izboru najpovoljnije ponude za
davanje u zakup zajedničkog otvorenog
lovišta broj III/102 »Letovanički lug«

32 1671

Odluka o dodjeli bespovratne financijske
pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje
posljedica elementarnih nepogoda na
području Sisačko-moslavačke županije
tijekom 2016. godine

32 1672

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2016.
godinu

32 1674

Odluka o izmjenama Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkog
doma u Sisačko-moslavačkoj županiji za
2016. godinu

32 1676

Zaključci
27 1413

27 1414

27 1415

Odluka o donošenju Strategije upravljanja
i raspolaganja imovinom u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
od 2017.-2021. godine

32 1568

Odluka o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke
županije 2017.-2019. godine

32 1574

Zaključak o davanju suglasnosti na Godišnji Izvještaj o izvršenju financijskog
plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za 2015. godinu

11

387

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o
obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i
raspolaganja nekretninama jedinica lokalne
i područne (regionalne) samouprave na
području Sisačko-moslavačke županije

11

387

Zaključak u svezi Odluke o obustavi
postupka sanacije Opće bolnice »Dr. Ivo
Pedišić« Sisak

11

400

Zaključak u svezi Odluke o obustavi postupka sanacije Neuropsihijatrijske bolnice
»Dr. Ivan Barbot« Popovača

11

400

Zaključak u svezi Odluke o obustavi postupka sanacije Doma zdravlja Petrinja

11

401
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Naziv akta
Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja
na Prijedlog Plana građenja, održavanja
i zaštite županijskih i lokalnih cesta na
području Sisačko-moslavačke županije
za 2016. godinu
Zaključak o odobravanju Programa rada
Savjeta mladih Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu i Financijskog
plana Savjeta mladih Sisačko-moslavačke
županije za 2016. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Županijskog povjerenstva za suzbijanje
zlouporabe droga za 2015. godinu

Broj StraSG nica

11

11

11

Zaključak o primanju na znanje Izvješća
o radu i poslovanju Doma za starije i
nemoćne osobe Petrinja za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
Zaključak o primanju na znanje Izvješća o
radu i poslovanju Doma za psihički bolesne
odrasle osobe Petrinja za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine
Zaključak o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog
plana Županijske uprave za ceste Sisačko-moslavačke županije za I.-VI. mjesec
2016. godine
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
župana Sisačko-moslavačke županije za
razdoblje siječanj - lipanj 2016. godine

18

18

23

23

27 1397

11

417

Odluka o izmjenama uvjeta iz Programa
kreditiranja razvitka poljoprivrede u 2001.
godini, 2002. godini i 2003. godini odobrenih
od strane Sisačko-moslavačke županije

23

799

Odluka o 2. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Sisačkomoslavačke županije za 2016. godinu

27 1276

Odluka o izmjenama i dopunama Programa
javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu

27 1276

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u športu Sisačko-moslavačke
županije za 2016. godinu

27 1278

Odluka o dopuni Programa javnih potreba
u sufinanciranju predškolskog odgoja za
2016. godinu

27 1279

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke
županije za 2016. godinu

27 1279

Odluka o izmjenama Programa javnih
potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu

27 1280

Program javnih potreba u kulturi Sisačkomoslavačke županije za 2017. godinu

27 1390

Program javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu

27 1391

762

Program javnih potreba u športu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu

27 1392

762

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
Sisačko-moslavačke županije za 2017.
godinu

27 1393

429

18

Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog
Financijskog plana Županijske uprave za
ceste za 2017. godinu i projekcija plana
za 2018. i 2019. godinu

807

428

11

Zaključak o primanju na znanje Izvješća
o radu i poslovanju Doma za starije i
nemoćne osobe Sisak za razdoblje od
1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

23

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba
u kulturi Sisačko-moslavačke županije za
2016. godinu

Zaključak o prihvaćanju Godišnjeg izvješća
o radu mrtvozorničke službe u 2015. godini

18

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke
županije za 2015. godinu

Programi

428

Zaključak o primanju na znanje Izvješća o
radu i poslovanju zdravstvenih ustanova
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. godine

Broj StraSG nica

425

11

18

Naziv akta

417

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata
Sisačko-moslavačke županije za 2015.
godinu

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
s izvješćem o financijskom poslovanju
Vatrogasne zajednice Sisačko-moslavačke
županije u 2015. godini

Kazalo za 2016. godinu

620

620

620

620

621
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Naziv akta
Program javnih potreba u sufinanciranju
predškolskog odgoja za 2017. godinu

Broj StraSG nica

27 1393

Program javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu

27 1394

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
Sisačko-moslavačke županije za 2017.
godinu

27 1394

Odluka o 3. izmjenama i dopunama Programa javnih potreba u kulturi Sisačkomoslavačke županije za 2016. godinu

32 1566

Odluka o drugim izmjenama i dopunama
Programa javnih potreba u školstvu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu

32 1566

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba
u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije
za 2016. godinu

32 1567

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke
županije za 2016. godinu

32 1568

Pravilnici
Zaključak vezano uz Pravilnik o izmjenama
i dopunama Pravilnika o specijalističkom
usavršavanju doktora medicine (»Narodne
novine«, broj 62/16 i 67/16 - ispravak)
Pravilnik o stipendiranju studenata s područja Sisačko-moslavačke županije kroz
mjere pronatalitetne politike

23

806

Naziv akta

Broj StraSG nica

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i dijela članova Savjeta za socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije

18

624

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za dodjelu potpora
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
od 2016. - 2020. godine

23

809

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu donacija za
poticanje razvoja i unapređenja lovstva u
lovištima na području Sisačko-moslavačke
županije u 2016. godini

23

809

Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju
sudaca porotnika za mladež Općinskog
suda u Sisku

23

809

Rješenje o razrješenju zdravstvene radnice
koja utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok
smrti osoba umrlih izvan zdravstvenih
ustanova za područje Grada Hrvatske
Kostajnice

27 1414

Rješenje o razrješenju doktorice medicine
koja utvrđuje nastup smrti, vrijeme i uzrok
smrti osoba umrlih izvan zdravstevnih
ustanova za područje Općine Dvor

32 1677

Izvješća
32 1607

Rješenja
Rješenje o razrješenju predsjednika i
članova Komisije za provedbu javnog
natječaja za davanje u zakup zajedničkih
lovišta na području Sisačko-moslavačke
županije

Stranica 1721

7

178

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i dijela članova Službeničkog suda
u Sisačko-moslavačkoj županiji

11

433

Rješenje Ministarstva kulture u vezi osnivanja Interpretacijskog centra baštine
Banovine

14

578

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
za mladež Općinskog suda u Sisku

18

623

Rješenje o razrješenju i imenovanju dijela
članova Savjeta za zdravlje Sisačko-moslavačke županije

18

624

Izvješće o mirovanju mandata vijećnika
i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnika Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije

7

134

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju
sigurnosti na području Sisačko-moslavačke
županije za 2015. godinu

7

134

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
župana Sisačko-moslavačke županije za
razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca 2015.
godine

7

134

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju
okoliša Sisačko-moslavačke županije 2011.
- 2014. godine

7

135

Zaključak o primanju na znanje Izvješća
o obavljenoj financijskoj reviziji Sisačkomoslavačke županije za 2015. godinu
Državnog ureda za reviziju - Područni
ured Sisak

27 1413

Stranica 1722

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj StraSG nica

Analiza
Zaključak o prihvaćanju Analize stanja
sustava civilne zaštite za 2015. godinu i
godišnji plan razvoja za 2016. godinu na
području Sisačko-moslavačke županije

7

135

Smjernice
Smjernice za organizaciju i razvoj sustava
civilne zaštite na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.
do 2019. godine

7

135

Plan
Plan rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatnih ulaganja
u nefinancijskoj imovini u osnovnim i
srednjim školama Sisačko-moslavačke
županije za 2016. godinu
Operativni plan poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj
županiji tijekom 2017. godine
Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatnih
ulaganja u nefinancijskoj imovini u osnovnim
i srednjim školama Sisačko-moslavačke
županije za 2016. godinu

11

415

27 1397

32 1673

AKTI MANDATNOG POVJERENSTVA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

Kazalo za 2016. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće
o ostvarivanju godišnjeg programa zaštite,
održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja i financijskom
poslovanju Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije u 2015. godini

9

186

Odluka o imenovanju Povjerenstva za
pripremu i provedbu natječaja za dodjelu
financijskih potpora za projekte/programe
iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela
za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje

9

187

Odluka o donošenju Godišnjeg plana energetske učinkovitosti Sisačko-moslavačke
županije za 2016. godinu

9

188

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva
za ocjenu projekata/programa udruga proisteklih iz Domovinskog i 2. svjetskog rata

9

204

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva
za ocjenu projekata iz područja socijalne
skrbi, programa umirovljenika, izvaninstitucijske skrbi za stare i udruga mladih

9

204

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za ocjenu projekata iz područja
zdravstvene zaštite

9

205

Odluka o provedbi Projekata »Poduzetnički
krediti - 2016.«

9

205

Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih
manjina Sisačko-moslavačke županije u
2016. godini

9

210

Odluka o imenovanju članova Povjerenstva
za ocjenu projekata iz područja prevencije
ovisnosti

9

211

Odluka o utvrđivanju visine naknade za
rad članova Savjetodavnog stručnog povjerenstva za Stratešku procjenu utjecaja
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana
Sisačko-moslavačke županije na okoliš

9

212

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
za dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz raspoloživih sredstava
Proračuna Sisačko-moslavačke županije
Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu
skrb i branitelje

11

435

Izvješće
Izvješće o mirovanju mandata vijećnika
i početku obnašanja dužnosti zamjenice
vijećnika Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije

18

625

AKTI ŽUPANA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
Odluke
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak

5

26

Odluka o utvrđivanju visine naknade za
rad članova Kulturnog vijeća Sisačkomoslavačke županije

5

29

Odluka o pokretanju postupka izrade
Županijske razvojne strategije Sisačkomoslavačke županije za razdoblje 2017.
- 2020. godine

7

180

Kazalo za 2016. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Odluka o osnivanju i imenovanju članova
Partnerskog vijeća Sisačko-moslavačke
županije za izradu i praćenje Županijske
razvojne strategije Sisačko-moslavačke
županije za razdoblje 2017.-2020. godine

Broj StraSG nica

11

435

Odluka o davanju suglasnosti na Izvješće
o radu i Izvješće o financijskom poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno
uređenje Sisačko-moslavačke županije
za 2015. godinu

11

436

Odluka o proglašenju elementarne nepogode 07 - Mraz za područje Općine Velika
Ludina i Lekenika, te Grada Popovače

11

442

Odluka o donošenju Projekta »Tradicijski
i umjetnički obrti« za 2016. godinu
Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
bespovratnih potpora po Projektu »Tradicijski i umjetnički obrti« za 2016. godinu
Odluka o utvrđivanju liste obrtnika s iznosima bespovratnih potpora - subvencija
prema Projektu »Tradicijski i umjetnički
obrti« za 2016. godinu
Odluka o sufinanciranju organiziranja i
nastupa gospodarstvenika Sisačko-moslavačke županije na manifestacijama u
2016. godini
Odluka o proglašenju elementarne nepogode 07 - Mraz za područje Grada Kutine
i Petrinje
Odluka o dodjeli financijske potpore za
projekte/programe iz područja programa udruga proisteklih iz Domovinskog
i II. svjetskog rata u okviru raspoloživih
sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za 2016. godinu
Odluka o dodjeli financijske potpore za
projekte/programe iz područja civilnih
udruga socijalne skrbi, programa umirovljenika i izvaninstitucijske skrbi za stare
za 2016. godinu

14

14

14

14

14

14

14

578

582

583

584

590

591

593

Odluka o dodjeli financijske potpore za
projekte/programe iz područja zdravstvene zaštite i prevencije ovisnosti za 2016.
godinu

14

595

Odluka o donošenju Projekta »Unapređenje
turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj
županiji« za 2016. godinu

14

599

Stranica 1723

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
bespovratnih potpora temeljem Projekta
»Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji« za 2016. godinu

14

599

Odluka o donošenju Projekta »Elektrifikacija kućanstva u ruralnim krajevima
Sisačko-moslavačke županije korištenjem
obnovljivih izvora energije«

14

600

Odluka o provedbi Projekta »Elektrifikacija kućanstava u ruralnim krajevima
Sisačko-moslavačke županije korištenjem
obnovljivih izvora energije«

14

600

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina

14

601

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina

14

601

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Opće bolnice »Dr. Ivo
Pedišić« Sisak

14

602

Odluka o utvrđivanju visine naknade za
rad članova Procjeniteljskog povjerenstva
za tržište nekretnina za područje Sisačkomoslavačke županije

16

608

Odluka o davanju suglasnosti za sudjelovanje u projektu »CoHabitat - Revitalizacija
staništa«

16

609

Odluka o sufinanciranju javnog autobusnog
linijskog cestovnog prijevoza putnika na
području Sisačko-moslavačke županije
u 2016. godini

16

609

Odluka o davanju suglasnosti za otkup
službenog vozila

16

611

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Sisak

16

612

Odluka o proglašenju elementarne nepogode 04 - Poplava za područje Općine
Lekenik

16

612

Odluka o odobrenoj financijskoj pomoći
jedinicama lokalne samouprave (JLS)
sukladno provedenom javnom pozivu »Sufinanciranje javnog autobusnog linijskog
cestovnog prijevoza putnika na području
Sisačko-moslavačke županije u 2016.
godini«

18

625

Stranica 1724

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o utvrđivanju liste primatelja bespovratnih potpora - subvencija prema
Projektu »Unapređenje turističke ponude
u Sisačko-moslavačkoj županiji« za 2016.
godinu

20

640

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene
i dopune Statuta Doma zdravlja Petrinja

20

640

Odluka o proglašenju elementarne nepogode 06 - Tuča za područje Grada Popovača

20

640

Odluka o proglašenju elementarne nepogode 06 - Tuča za područje Grada Kutina

20

641

Odluka o imenovanju Stožera civilne zaštite
Sisačko-moslavačke županije

20

642

Odluka o načinu ostvarivanja pomoći za
sufinanciranje javnog riječnog prometa u
Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016. godini
Odluka o odobrenoj financijskoj pomoći
jedinicama lokalne samouprave (JLS)
sukladno provedenom Javnom pozivu
»Sufinanciranje javnog riječnog prometa
u Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016.
godini«
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku Zavoda za hitnu medicinu Sisačkomoslavačke županije o 1. izmjenama i
dopunama Statuta

20

20

20

643

645

646

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za upravljanje i raspolaganje nekretninama Sisačko-moslavačke županije

23

811

Odluka o sufinanciranju školske kuhinje
sa 50% sredstava za školsku godinu
2016./2017.

23

811

Odluka u vezi ostvarivanja prava prvokupa
nekretnine u Zrinu, Općina Dvor

23

812

Kazalo za 2016. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o davanju u zakup poljoprivrednog
zemljišta u vlasništvu Sisačko-moslavačke
županije bez provođenja javnog natječaja

25

823

Odluka o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za uvođenje u posjed zakupnika
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu
Sisačko-moslavačke županije

25

829

Odluka o produljenju roka izrade Županijske
razvojne strategije Sisačko-moslavačke
županije 2017.-2020.

27 1416

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim učenicima četverogodišnjih i petogodišnjih programa
obrazovanja srednjih škola s područja
Sisačko-moslavačke županije za školsku
godinu 2016./2017.

32 1680

Odluka o raspisivanju Natječaja za dodjelu stipendija redovitim studentima s
područja Sisačko-moslavačke županije
za akademsku godinu 2016./2017.

32 1682

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene i
dopune Financijskog plana JU Zavoda za
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke
županije za 2016. godinu

32 1685

Odluka o davanju suglasnosti na Financijski plan JU Zavod za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije za 2017.
godinu s projekcijama za 2018. i 2019.
godinu

32 1685

Odluka o davanju suglasnosti za pokretanje
postupka izrade tehničke dokumentacije
za projekt »Prezentacijski centar NATURA
SMŽ«

32 1692

Odluka o raspisivanju Javnog natječaja
o uvjetima i postupku dodjele financijskih
potpora za projekte/programe iz raspoloživih
sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje za 2017.
godinu

32 1693

Odluka o rasporedu sredstava jedinicama
lokalne samouprave u Sisačko-moslavačkoj
županiji za podmirenje troškova ogrijeva
i visini iznosa po korisniku u 2016. godini

23

813

Odluka o započinjanju postupka utjecaja
na okoliš Županijske razvojne strategije
Sisačko-moslavačke županije 2017. - 2020.

23

814

Zaključak o sufinanciranju nabave vozila
za zaštitu od požara

14

597

821

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog vijeća Doma za starije i
nemoćne osobe Petrinja

16

608

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Prijedlog financijskog plana Interpretacijskog centra baštine Banovine

25

Zaključci

Kazalo za 2016. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta
Zaključak o prihvaćanju studije »Analiza
prostornih mogućnosti Sisačko-moslavačke
županije za korištenje obnovljivih izvora
energije«
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Sisačko-moslavačke županije o usvajanju
Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije

Broj StraSG nica

Stranica 1725

Naziv akta

Broj StraSG nica

Programi

18

626

Odluka o sufinanciranju Programa predškole
u djelatnosti predškolskog odgoja u Sisačkomoslavačkoj županiji za 2016. godinu
Odluka o prihvaćanju Programa promicanja i unapređenja dojenja u zajednici za
razdoblje 2016. - 2018. godine

9

186

32 1678

Pravilnici
20

642

Pravilnik o novčanoj pomoći za rođenje
trećeg i svakog slijedećeg djeteta

5

26

5

28

Zaključak o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Pravilnika o radu i plaćama
zaposlenika Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Sisačko-moslavačke županije

23

812

Pravilnik o Izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima i postupku ostvarivanja
prava na jednokratnu novčanu pomoć iz
područja socijalne skrbi

Zaključak o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

23

812

Pravilnik o unutarnjem redu Ureda župana
Sisačko-moslavačke županije

5

29

Zaključak o davanju suglasnosti za zapošljavanje djelatnika na određeno vrijeme

23

813

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za proračun, financije, javnu nabavu
i imovinu Sisačko-moslavačke županije

5

44

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj
i fondove Europske unije Sisačko-moslavačke županije

5

55

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije

5

66

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za prosvjetu, kulturu i šport Sisačko-moslavačke županije

5

74

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela
za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje
Sisačko-moslavačke županije

5

81

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog
odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Sisačko-moslavačke
županije

5

89

Pravilnik o unutarnjem redu Stručne službe za poslove Skupštine i opće poslove
Sisačko-moslavačke županije

5

109

Pravilnik o unutarnjem redu Jedinice za
unutarnju reviziju Sisačko-moslavačke
županije

5

116

Zaključak o prihvaćanju partnerstva u
projektu »Stvaranje poticajnog poduzetničkog okruženja u Sisačko-moslavačkoj županiji osnivanjem poduzetničkog
inkubatora PISMO - Novska« u sklopu
natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava »Razvoj poslovne infrastrukture«,
ref.oznaka: KK.03.1.2.01
Zaključak o objavi Obavijesti o namjeri
davanja koncesija za obavljanje zdravstvene djelatnosti - zdravstvene njege u kući
Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Sisačko-moslavačke županije
Zaključak o davanju suglasnosti na Prijedlog godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja
zaštićenih područja Sisačko-moslavačke
županije s financijskim planom za 2017.
- 2019. godinu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o provedbi
planova gospodarenja otpadom gradova
i općina Sisačko-moslavačke županije u
2015. godini

25

828

32 1684

32 1685

32 1686

32 1686

Stranica 1726
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Naziv akta
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem
redu Upravnog odjela za gospodarstvo,
regionalni razvoj i fondove Europske unije
Sisačko-moslavačke županije

Broj StraSG nica

9

186

Pravilnik o uvjetima i postupku dodjele
financijskih potpora za projekte/programe
iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela
za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje

9

197

Pravilnik o načinu korištenja službenih
mobilnih telefona

14

583

Pravilnik o izmjeni Pravilnika Upravnog
odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje Sisačko-moslavačke županije

14

597

Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik
o organizaciji i sistematizaciji poslova u
Domu za starije i nemoćne osobe Sisak

20

641

Odluka o davanju prethodne suglasnosti
na Pravilnik o unutarnjem ustrojstvu i
načinu rada Interpretacijskog centra baštine Banovine
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem
redu Upravnog odjela za gospodarstvo,
regionalni razvoj i fondove Europske unije
Sisačko-moslavačke županije

25

822

27 1416

Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika
o unutarnjem redu Upravnog odjela za
prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša

27 1418

Pravilnik o financiranju programa, projekata i manifestacija kroz Javni poziv
za predlaganje javnih potreba u kulturi
Sisačko-moslavačke županije

32 1693

Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog odjela za proračun,
financije, javnu nabavu i imovinu Sisačkomoslavačke županije

32 1700

Prostorni plan
Zaključak o utvrđivanju Prijedloga II.
izmjena i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije
Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena
i dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije
Odluka o utvrđivanju Izvješća o javnoj
raspravi o Prijedlogu II. izmjena i dopuna
Prostornog plana Sisačko-moslavačke
županije

5

5

11

121

122

437

Kazalo za 2016. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Zaključak o utvrđivanju izmijenjenog Prijedloga II. izmjena i dopuna Prostornog
plana Sisačko-moslavačke županije

25

826

Ponovna javna rasprava o izmijenjenom
Prijedlogu II. izmjena i dopuna Prostornog
plana Sisačko-moslavačke županije

25

827

Odluka o stavljanju na ponovnu javnu
raspravu Strateške studije o utjecaju na
okoliš II. izmjena i dopuna Prostornog
plana Sisačko-moslavačke županije

25

828

Odluka o prihvaćanju Izvješća o ponovljenoj
javnoj raspravi o Prijedlogu II. izmjena i
dopuna Prostornog plana Sisačko-moslavačke županije

32 1692

Rješenja
Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednice Upravnog vijeća Zavoda za javno
zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

5

26

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne
osobe Sisak

5

27

Rješenje o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Zavoda
za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke
županije

5

28

Rješenje o razrješenju predsjednika i
članova Upravnog odbora Zaklade »Viktorija« za djecu oboljelu od zloćudnih i
drugih teških bolesti s područja Sisačkomoslavačke županije

11

437

Rješenje o imenovanju predsjednice i
članica Upravnog odbora Zaklade »Viktorija« za djecu oboljelu od zloćudnih i
drugih teških bolesti s područja Sisačkomoslavačke županije

11

438

Rješenje o razrješenju Upraviteljice Zaklade
»Viktorija« za djecu oboljelu od zloćudnih
i drugih teških bolesti s područja Sisačkomoslavačke županije

11

438

Rješenje o imenovanju Upraviteljice Zaklade
»Viktorija« za djecu oboljelu od zloćudnih
i drugih teških bolesti s područja Sisačkomoslavačke županije

11

438

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Upravnog vijeća Opće bolnice
»Dr. Ivo Pedišić« Sisak

11

441

Kazalo za 2016. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj StraSG nica

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Neuropsihijatrijske
bolnice »Dr. Ivan Barbot« Popovača

11

441

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Upravnog vijeća Doma zdravlja
Petrinja

11

442

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za provedbu Projekata »Tradicijski i umjetnički obrti« za
2016. godinu

14

582

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Sunja

14

598

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Gvozd

14

598

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za provedbu Javnog
poziva za dodjelu bespovratnih potpora
u turizmu Sisačko-moslavačke županije
za 2016. godinu

14

599

Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Gradskih ljekarni Sisak

16

611

Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za
sufinanciranje javnog riječnog prometa u
Sisačko-moslavačkoj županiji u 2016. godini
Rješenje o razrješenju i imenovanju
predsjednice/-ka i člana/-ice Upravnog
vijeća Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije
Rješenje o razrješenju i imenovanju članica Koordinacijskog tima za promicanje
dojenja u Sisačko-moslavačkoj županiji
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Stožera civilne zaštite Sisačko-moslavačke
županije
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Mladost
Lekenik
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Gvozd
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana
Školskog odbora Osnovne škole Katarina
Zrinska Mečenčani

Stranica 1727

Naziv akta
Rješenje o odobrenju uporabe skeniranog
potpisa pročelnika i pečata Upravnog
odjela za proračun, financije, javnu nabavu
i imovinu Sisačko-moslavačke županije
Centru za vozila Hrvatske d.d., Capraška
6, Zagreb, OIB: 73294314024

Broj StraSG nica

27 1420

Plan
Plan prijma u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu

9

202

Plan prijma na stručno osposobljavanje
za rad bez zasnivanja radnog odnosa u
upravna tijela Sisačko-moslavačke županije
za 2016. godinu

11

439

Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od
požara za područje Sisačko-moslavačke
županije za 2016. godinu

14

588

Odluka o dopuni Plana prijma na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja
radnog odnosa u upravna tijela Sisačkomoslavačke županije za 2016. godinu

16

607

Odluka o obustavi od primjene Odluke o
zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora
u vlasništvu Grada Kutine

11

443

Odluka o obustavi od primjene Odluke o
komunalnim djelatnostima na području
Grada Popovače

11

443

Odluka o obustavi od primjene Odluke
o obavljanju dimnjačarskih poslova na
Području Grada Popovače

11

445

Odluka o obustavi od primjene Odluke o
izboru članova vijeća mjesnih odbora na
području Grada Kutine

20

646

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
Odluke

20

23

23

23

645

815

816

816

Rješenje
25

25

25

822

822

823

Rješenje o utvrđivanju brojčanih oznaka
stvaralaca i primalaca akata na području
Sisačko-moslavačke županije

32 1710

Plan
Plan klasifikacijskih oznaka Ureda državne
uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

32 1702

Stranica 1728
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Naziv akta

Broj StraSG nica

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA
POLJOPRIVREDU, ŠUMARSTVO I
VODNO GOSPODARSTVO
Odluka
Odluka o dopuni Odluke o imenovanju
članova Komisije za ocjenjivanje trofejne
divljači u zajedničkim lovištima Sisačkomoslavačke županije

16

612

GRAD SISAK
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
Statut
Statutarna odluka o izmjeni Statuta Grada
Siska

10

325

Proračuni
Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Siska za 2015. godinu

10

213

Izmjene i dopune Proračuna Grada Siska
za 2016. godinu

13

456

- Projekcija Proračuna Grada Siska za
razdoblje 2017. - 2018. godine

13

526

- Plan razvojnih programa Grada Siska
za razdoblje od 2016. do 2018. godine

13

528

Kazalo za 2016. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o dopuni Odluke o nerazvrstanim
cestama

3

13

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnom redu

6

125

Odluka o izmjenama Odluke o komunalnim
djelatnostima

6

126

Odluka o dopuni Odluke o komunalnoj
naknadi

6

126

Odluka o izmjeni Odluke o gospodarenju
nekretninama u vlasništvu Grada Siska

6

126

Odluka o izmjeni Odluke o davanju u
zakup poslovnog prostora u vlasništvu
Grada Siska

6

127

Odluka o visini naknade za rad i drugim
pravima gradonačelnika i zamjenika gradonačelnika koji dužnost obavljaju volonterski

6

127

Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih
manjina u Gradu Sisku za 2016. godinu

6

128

Odluka o određivanju poslova prijevoza
pokojnika koji se financiraju iz Proračuna
Grada Siska

6

129

Odluka o raspodjeli rezultata poslovanja
Grada Siska za 2015. godinu

10

311

Odluka o izmjeni Odluke o komunalnim
djelatnostima

10

318

Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Siska za 2016.
godinu

13

531

Odluka o radnom vremenu u ugostiteljstvu

10

322

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna
Grada Siska za 2016. godinu

26

840

Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva u Gradu Sisku u 2016. godini

10

323

Izmjene i dopune Proračuna Grada Siska
za 2016. godinu

26

917

Odluka o izmjeni i dopunama Odluke o
javnim priznanjima Grada Siska

10

325

Odluka o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Siska za 2016. godinu

26

998

Proračun Grada Siska za 2017. godinu

26 1014

Odluka o agrotehničkim mjerama za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina
i mjerama zaštite od požara na poljoprivrednom zemljištu

13

550

Odluka o izvršavanju Proračuna Grada
Siska za 2017. godinu

26 1076

Odluka o izmjenama Odluke o autotaksi
prijevozu

13

554

Odluka o Izmjenama i dopunama Odluke
o prodaji gradskih stanova

13

555

Odluka o izmjeni Odluke o davanju u
najam stanova

13

555

Odluke
Odluka o izmjeni Odluke o sufinanciranju
troškova javnog prijevoza za određene
kategorije građana

2

9

Kazalo za 2016. godinu
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Naziv akta
Odluka o dopuni Odluke o radnom vremenu
u ugostiteljstvu
Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje
redovite djelatnosti Javne vatrogasne
postrojbe Grada Siska u 2016. godini
Odluka o povećanju iznosa sredstava
za financiranje poslova vatrogastva u
2016. godini
Odluka o dopunama Odluke o javnim
priznanjima Grada Siska
Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak junak obrane Grada Siska u Domovinskom
ratu Udruzi roditelja poginulih branitelja
Domovinskog rata Grada Siska
Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak junak obrane Grada Siska u Domovinskom
ratu Policijskoj upravi Sisačko-moslavačkoj
Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak junak obrane Grada Siska u Domovinskom
ratu Specijalnoj jedinici policije OSA Sisak
Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak junak obrane Grada Siska u Domovinskom
ratu zapovjedništvu Operativne grupe za
Sisak i Baniju
Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak junak obrane Grada Siska u Domovinskom
ratu 2. »A« brigadi Zbora narodne garde
Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak junak obrane Grada Siska u Domovinskom
ratu 57. samostalnom bataljunu »Marijan
Celjak«
Odluka o dodjeli Plakete Marinan Celjak junak obrane Grada Siska u Domovinskom
ratu 120 brigadi »Ban Toma Bakač«

Broj StraSG nica

13

13

13

19

19

19

19

19

19

19

19

555

556

557

628

628

628

629

629

629

630

630

Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak
- junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 36. inženjerijsko pontonirskom
bataljunu »Dabrovi

19

630

Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak
- junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 55. lakoartiljerijskom divizijunu
protuzračne obrane Sisak

19

630

Stranica 1729

Naziv akta

Broj StraSG nica

Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak
- junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 1. mješovitom artiljerijskom
divizijunu Sisak

19

631

Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak
- junak obrane Grada Siska u Domovinskom ratu 1. mješovitom protuoklopnom
artiljerijskom divizijunu Sisak

19

631

Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak junak obrane Grada Siska u Domovinskom
ratu Riječnoj flotili Sisak

19

631

Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak junak obrane Grada Siska u Domovinskom
ratu Logističkoj bazi Sisak

19

632

Odluka o dodjeli Plakete Marijan Celjak junak obrane Grada Siska u Domovinskom
ratu Marijanu Celjaku, dozapovjedniku 57.
samostalnog bataljuna »Marijan Celjak«
- posthumno

19

632

Odluka o načinu i sudjelovanju roditelja u
cijeni programa dječjih vrtića Grada Siska

19

632

Odluka o promjeni imena dijela ulice u
naselju Sisak

19

634

Odluka o donošenju Strategije upravljanja
i raspolaganja nekretninama Grada Siska
2016.-2021. godine

26

834

- Strategija upravljanja i raspolaganja
nekretninama Grada Siska 2016. - 2021.
godine

26

834

Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim djelatnostima

26 1118

Odluka o financiranju političkih stranaka
zastupljenih u Gradskom vijeću Grada
Siska i članova Gradskog vijeća Grada
Siska izabranih s liste grupe birača

26 1119

Odluka o načinu financiranja vijeća nacionalnih manjina i predstavnika nacionalnih
manjina u Gradu Sisku za 2017. godinu

26 1120

Odluka o socijalnoj skrbi Grada Siska

26 1121

Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja
izgradnje NC - 17 Veliko Svinjičko unutar
mjere 07 »Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima« iz Programa ruralnog
razvoja Republike Hrvatske za razdoblje
2014. - 2020. godine

26 1125

Stranica 1730
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Naziv akta
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja
»Uređenje dječjeg igrališta - Topolovac«
unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima« iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. - 2020. godine
Odluka o suglasnosti za provedbu ulaganja
izgradnja vatrogasnog doma Topolovac
unutar mjere 07 »Temeljne usluge i obnova
sela u ruralnim područjima« iz Programa
ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. - 2020. godine
Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o davanju
u zakup javnih površina i neizgrađenog
(građevinskog) zemljišta za postavljanje
privremenih objekata

Broj StraSG nica

26 1132

26 1140

28 1423

Programi
Program »Sisački poduzetnik 2016.«

10

312

Program o izmjenama Programa održavanja komunalne infrastrukture u Gradu
Sisku u 2016. godini

10

314

Program o izmjenama Programa javnih
potreba u sportu Grada Siska u 2016. godini

10

316

Program o izmjeni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i mlade
Grada Siska u 2016. godini
Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Gradu Sisku u 2016. godini
Program o izmjenama i dopuni Programa
gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Siska
za 2016. godinu

10

13

13

317

Kazalo za 2016. godinu

Naziv akta

Broj StraSG nica

Program o izmjenama i dopunama Programa održavanja komunalne infrastrukture
u Gradu Sisku u 2016. godini

26

Program o izmjenama i dopunama Programa gradnje objekata i uređaja komunalne
infrastrukture na području Grada Siska za
2016. godinu

26 1002

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska
u 2016. godini

26 1008

Program o izmjenama Programa javnih
potreba u školstvu Grada Siska u 2016.
godini

26 1008

Program o izmjeni Programa javnih potreba
u kulturi Grada Siska za 2016. godinu

26 1009

Program o izmjeni Programa javnih potreba
u sportu Grada Siska u 2016. godini

26 1011

Program o izmjeni i dopuni Programa javnih potreba za civilno društvo, branitelje i
mlade Grada Siska u 2016. godini

26 1012

Program o izmjeni Programa javnih potreba
u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Siska
u 2016. godini

26 1013

Program održavanja komunalne infrastrukture u Gradu Sisku u 2017. godini

26 1080

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada
Siska za 2017. godinu

26 1093

Program javnih potreba u predškolskom
odgoju Grada Siska u 2017. godini

26 1098

998

531

538

Program o izmjenama Programa javnih
potreba u školstvu Grada Siska u 2016.
godini

13

544

Program javnih potreba u školstvu Grada
Siska u 2017. godini

26 1100

Program o izmjeni Programa javnih potreba u predškolskom odgoju Grada Siska
u 2016. godini

13

545

Program javnih potreba u kulturi Grada
Siska za 2017. godinu

26 1103

Program o izmjeni Programa javnih potreba
u sportu Grada Siska u 2016. godini

13

546

Program javnih potreba u sportu Grada
Siska u 2017. godini

26 1106

Program o izmjeni Programa javnih potreba
u kulturi Grada Siska za 2016. godinu

13

547

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
Grada Siska u 2017. godini

26 1107

Program o izmjenama Programa javnih
potreba za civilno društvo, branitelje i
mlade Grada Siska u 2016. godini

13

549

Program javnih potreba u socijalnoj skrbi
i zdravstvu Grada Siska u 2017. godini

26 1109

Kazalo za 2016. godinu
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Naziv akta
Program javnih potreba za civilno društvo,
branitelje i mlade Grada Siska u 2017.
godini
Odluka o donošenju Programa mjera za
razvoj seoskog područja Grada Siska u
razdoblju 2016. - 2020. godine

Broj StraSG nica

Plan upravljanja i raspolaganja nekretninama u vlasništvu Grada Siska za 2017.
godinu

12

453

26 1148

Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
predstavnika Grada Siska u Skupštini
trgovačkog društva Radio Sisak d.o.o.

12

454

Odluka o davanju gradskih prostora na
privremeno korištenje

13

558

Odluka o načinima i uvjetima korištenja
društvenih domova te prostora mjesnih
odbora i gradskih četvrti na području
Grada Siska

13

564

Odluka o zabrani održavanja cirkuskih
predstava s točkama u kojima sudjeluju
divlje životinje

13

568

Odluka o izmjenama Odluke o polaznoj
zakupnini za poslovni prostor u vlasništvu
Grada Siska

15

603

Odluka o dopuni Odluke o davanju u
zakup javnih površina i neizgrađenog
(građevinskog) zemljišta za postavljanje
privremenih objekata

22

655

Odluka o uvjetima prometovanja vozila u
pješačkoj zoni Grada Siska

24

817

Odluka o uvjetima za postavljanje terasa
na javnoj površini - pješačkoj zoni Grada
Siska

26 1152

Odluka o izmjeni Odluke o polaznoj zakupnini za poslovni prostor u vlasništvu
Grada Siska

31 1447

13

557

10

318

26 1114

AKTI GRADONAČELNICE
Odluke
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
predstavnika Grada Siska u Skupštini trgovačkog društva Vodoopskrba Kupa d.o.o.
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
predstavnika Grada Siska u Skupštini
trgovačkog društva Sisački vodovod d.o.o.
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
predstavnika Grada Siska u Skupštini
trgovačkog društva Gradska tržnica Sisak d.o.o.
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
predstavnika Grada Siska u Skupštini trgovačkog društva Gospodarenje otpadom
Sisak d.o.o.
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
predstavnika Grada Siska u Skupštini trgovačkog društva Auto promet Sisak d.o.o.
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
predstavnika Grada Siska u Skupštini
trgovačkog društva Komunalac Sisak d.o.o.
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
predstavnika Grada Siska u Skupštini
trgovačkog društva Gradska groblja Viktorovac d.o.o.

Broj StraSG nica

26 1112

Plan
Zaključak o usvajanju Izvješća o provedbi
Plana gospodarenja otpadom Grada Siska
za 2015. godinu

Naziv akta
Odluka o izmjeni Odluke o imenovanju
predstavnika Grada Siska u Skupštini
trgovačkog društva Sisak projekti d.o.o.

Rješenje
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
članova Upravnog vijeća Doma kulture
Kristalna kocka vedrine

Stranica 1731

12

12

12

12

12

450

451

451

451

452

Pravilnici
Pravilnik o izmjeni i dopuni Pravilnika o
dozvoli za obavljanje autotaksi prijevoza

8

181

Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o naplati parkiranja u Gradu Sisku

17

615

Pravilnik o dopuni Pravilnika o naplati
parkiranja u Gradu Sisku

30 1443

Rješenja
12

12

452

453

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Sisak Novi

12

448

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Sisak Stari

12

448

Stranica 1732
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Naziv akta

Broj StraSG nica

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Gradskog
muzeja Sisak

12

448

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
članova Upravnog vijeća Narodne knjižnice
i čitaonice Vlado Gotovac Sisak

12

449

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
predstavnika Grada Siska u Upravno vijeće
Javne vatrogasne postrojbe Grada Siska

12

449

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
članova Upravnog vijeća Dječjeg vrtića
Sisak Stari

12

450

4

21

AKTI VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE
MANJINE GRADA SISKA
Financijsko izvješće

567

Plan o izmjeni Plana prijma u službu za
2016. godinu

21

651

Financijski plan
Financijski plan Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Siska za 2017. godinu

29 1435

Program rada Vijeća srpske nacionalne
manjine Grada Siska za 2017. godinu

29 1433

AKTI VIJEĆA ČEŠKE NACIONALNE
MANJINE GRADA SISKA

Financijski izvještaj za 2015. godinu

13

571

Program rada za 2017. godinu

29 1437

AKTI VIJEĆA ROMSKE NACIONALNE
MANJINE GRADA SISKA
Financijski plan

Statut

1

1

Financijski izvještaj

Financijski plan rada Vijeća romske nacionalne manjine Grada Siska za 2017.
godinu

29 1432

Plan
13

570

Plan rada Vijeća romske nacionalne manjine Grada Siska za 2017. godinu

29 1432

AKTI VIJEĆA ALBANSKE
NACIONALNE MANJINE
GRADA SISKA

Financijski plan
29 1431
Plan

Program rada
Program rada Vijeća bošnjačke nacionalne
manjine Grada Siska za 2017. godinu

569

Program

AKTI VIJEĆA BOŠNJAČKE
NACIONALNE MANJINE GRADA
SISKA

Financijski plan za 2017. godinu

13

Financijski izvještaj
13

Financijski izvještaj Vijeća bošnjačke nacionalne manjine Grada Siska

Broj StraSG nica

Program

Plan o izmjeni i dopuni Plana prijma u
službu za 2016. godinu

Statut Vijeća bošnjačke nacionalne manjine
Grada Siska

Naziv akta

Financijsko izvješće za 2015. godinu

Plan
Plan prijma u službu za 2016. godinu

Kazalo za 2016. godinu

29 1427

Plan i program rada predstavnika Albanske nacionalne manjine Grada Siska za
2017. godinu

29 1439

Kazalo za 2016. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Stranica 1733

Stranica 1734

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Kazalo za 2016. godinu

»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 i opće poslove - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi. Pretplata
za 2016. 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.

