
         REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
    Odbor za dodjelu javnih priznanja 
KLASA: 061-06/19-01/04 
URBROJ: 2176/01-01-19-1 
Sisak, 24. travnja 2019.   
 
 
 

 Na temelju članka 11. Odluke o javnim priznanjima Sisačko-moslavačke županije 
(«Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 22/17), Odbor za dodjelu javnih 
priznanja Sisačko-moslavačke županije na 4. sjednici održanoj 24. travnja 2019. godine, 
donio je sljedeći   
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 
 

I. 
 

 Utvrđuje se Prijedlog Odluke o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije Udruzi 
invalida rada Grada Siska za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije. 
 
 

II. 
 

 Predlaže se Županijskoj skupštini da donese Odluku o dodjeli Nagrade Sisačko-
moslavačke županije Udruzi invalida rada Grada Siska za doprinos ugledu i promidžbi 
Sisačko-moslavačke županije. 
  
  
 
 

PREDSJEDNICA ODBORA 
 
 

Ivanka Roksandić, prof., v.r. 
  



                  PRIJEDLOG 
  
  

Na temelju članka 9. Odluke o javnim priznanjima Sisačko-moslavačke županije 
(«Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 22/17), Županijska skupština Sisačko-
moslavačke županije na ___. sjednici održanoj ___________ 2019. godine, donijela je   
 

 
O D L U K U 

 
o dodjeli Nagrade Sisačko-moslavačke županije   

Udruzi invalida rada Grada Siska 
za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije  

 
 
 

 
I. 
 

 Udurzi invalida rada Grada Siska dodjeljuje se Nagrada Sisačko-moslavačke županije 
za doprinos ugledu i promidžbi Sisačko-moslavačke županije. 
 
 

II. 
 

 Ova Odluka objavit će se u «Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije». 
  
 

KLASA: 
URBROJ: 
Sisak, 
 
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 
 
 

PREDSJEDNICA 
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 
 

  Ivanka Roksandić, prof. 
  
  

  
 

 
  



O B R A Z L O Ž E N J E 

 

UZ PRIJEDLOG ODLUKE KOJOM SE UDRUZI INVALIDA RADA GRADA SISKA 
DODJELJUJE NAGRADA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE ZA DOPRINOS 

UGLEDU I PROMIDŽBI SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  

  

Udruga invalida rada grada Siska osnovana je 20. lipnja 1969. godine i danas okuplja 
602 člana. Misija joj je udruživanje invalida rada i osoba s invaliditetom u jedinstvenu 
organizaciju radi zaštite i unaprjeđenja socijalnog, gospodarskog i pravnog položaja osoba s 
invaliditetom. 

Udruga invalida rada grada Siska članica je Hrvatskog saveza udruga invalida rada i 
jedna je od izuzetno aktivnih udruga, koja uspješno djeluje na promicanju prava i poboljšanja 
kvalitete življenja invalida rada i ostalih osoba s invaliditetom kako na svom području tako i 
šire. Predsjednica Udruge invalida rada grada Siska gospođa Branka Pažur je svojim radom u 
mnogome dala veliki doprinos poboljšanju položaja invalida rada i ostalih osoba s 
invaliditetom i ima jako veliko i bogato iskustvo u radu civilnog društva. 

U 2019. godini Udruga invalida rada grada Siska obilježava 50 godina djelovanja što 
je od velikog značaja za sve osobe s invaliditetom u Sisačko moslavačkoj županiji, a isto tako 
veliki značaj za HSUIR i cijelu Republiku Hrvatsku. Tim povodom Hrvatski savez udruga 
invalida rada dodijelit će zlatnu plaketu Udruzi invalida rada grada Siska za izuzetan doprinos 
ostvarivanju strateških ciljeva za izjednačavanje mogućnosti invalida rada i ostalih osoba s 
invaliditetom, kao i požrtvovan i dugogodišnji rad na rješavanju problema invalida rada, te za 
vrlo uspješno djelovanje na promicanju priznavanja njihove uloge i značaj u društvu. 

 Udruga invalida rada grada Siska surađuje s brojnim udrugama na području Sisačko-
moslavačke županije, između ostalih s Udrugom slijepih Sisačko-moslavačke županije, 
Sisačkim volonterima i Udrugom žena Gora-Sibić te Udrugom invalida rada grada Kutine.  

   

                   ODBOR ZA DODJELU  
          JAVNIH PRIZNANJA 

 


