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Broj
SG

Stranica

Naziv akta

Stranica 157

Broj
SG

Stranica
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Naziv akta

SADRŽAJ
KAZALA
ZA 2002. GODINU
Broj
StraSG
nica
SISAČKO-MOSLAVAČKA
ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Naziv akta

Proračuni

159

Odluke

159

Zaključci

160

Programi

161

Rješenja

161

Izvješće

161

Izmjene i dopune

161

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
Odluke

161

Zaključci

163

Pravilnik

164

Rješenja

164
AKTI ŽUPANA

Rješenja

164

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE
Odluke

164

Rješenje

164
AKTI TAJNIŠTVA

Ispravak

164

Kazalo za 2002. godinu

Broj
SG

Stranica

Kazalo za 2002. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj
SG

Stranica

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Proračuni
Godišnji obračun Proračuna Sisačkomoslavačke županije za 2001. godinu

2

15

Stranica 159

Broj
SG

Stranica

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene
i dopune Statuta Doma za starije i
nemoćne osobe Sisak

5

51

Odluka o davanju suglasnosti na Izmjene
i dopune Statuta Doma za starije i
nemoćne osobe Petrinja

5

51

5

51

Naziv akta

Izmjene i dopune Proračuna Sisačkomoslavačke županije za 2002. godinu

10

106

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije

Proračun Sisačko-moslavačke županije
za 2003. godinu

11

133

Odluka o dodjeli Povelje zahvalnosti
Sisačko-moslavačke županije

5

54

Odluka o načinu plaćanja koncesijske
naknade Petrokemije d.d. Kutina

7

77

Odluka o imenovanju predsjednika i
članova Odbora za predstavke i pritužbe

7

78

Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačkomoslavačke županije za 2003. godinu

11

143

Odluke
Odluka o odreivanju naknada vijećnicima
Županijske skupštine i članovima radnih
tijela Županijske skupštine i Županijskog
poglavarstva

2

26

Odluka o imenovanju predsjednika i
članova Odbora za gospodarski razvoj

7

78

Odluka o uspostavljanju suradnje
Sisačko-moslavačke županije i Konzorcija
za razvojne naloge Podravja

2

26

Odluka o imenovanju predsjednika i
članova Odbora za prostorno ureenje
i zaštitu okoliša

7

79

Odluka o imenovanju vršitelja dužnosti
ravnatelja Doma za starije i nemoćne
osobe Petrinja

2

27

Odluka o imenovanju predsjednika i
članova Odbora za društvene djelatnosti

7

79

Odluka o razrješenju Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja

2

27

Odluka o imenovanju predsjednika i
članova Odbora za branitelje i žrtve iz
Domovinskog rata

7

80

Odluka o imenovanju ravnatelja
Županijske uprave za ceste Sisačkomoslavačke županije

8

85

47

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba
u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije
za 2002. godinu

10

105

5

47

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba
u kulturi Sisačko-moslavačke županije
za 2002. godinu

10

105

5

48

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba
u športu Sisačko-moslavačke županije
za 2002. godinu

10

106

Odluka o izmjeni Programa javnih potreba
u tehničkoj kulturi Sisačko-moslavačke
županije za 2002. godinu

10

106

Odluka o dodjeli bespovratne financijske
pomoći općinama Sisačko-moslavačke
županije za ublažavanje i otklanjanje
posljedica elementarnih nepogoda na
području Županije tijekom 2002. godine

10

118

Odluka o imenovanju Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja
Odluka o davanju suglasnosti na
Financijski plan prihoda i rashoda i
Program održavanja, graenja i zaštite
županijskih i lokalnih cesta za 2002.
godinu Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačke županije
Odluka o osnivanju
Županijskog savjeta
integracije

2

5

27

i imenovanju
za europske

Odluka o osnivanju i zadaćama
Županijske koordinacije za ljudska prava
Odluka o imenovanju predsjednika i
članova Odbora za dodjelu javnih
priznanja

5

49

Odluka o izmjeni Odluke o izboru
predsjednika i članova Odbora za statut
i poslovnik

5

50

Odluka o utvrivanju visine naknade za
obavljanje pregleda umrlih osoba i putnih
trškova mrtvozornika

5

50

Stranica 160

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Odluka o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih
nepogoda
Sisačkomoslavačke županije
Odluka o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Sisačko-moslavačke
županije

Broj
SG

10

10

Stranica

118

120

Kazalo za 2002. godinu

Broj
SG

Stranica

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan
upravljanja lokalnim vodama za 2002.
godinu na području Sisačko-moslavačke
županije za slivno područje »Banovina«
Sisak

8

88

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan
upravljanja lokalnim vodama za 2002.
godinu na području Sisačko-moslavačke
županije za slivno područje »LonjaTrebež« Kutina

8

89

8

89

Naziv akta

Odluka o stopama i visini slivne vodne
naknade na slivnom području »Banovina«
Sisak za 2003. i 2004. godinu

11

126

Odluka o stopama i visini slivne vodne
naknade na slivnom području »LonjaTrebež« Kutina za 2003. i 2004. godinu

11

127

Zaključak o davanju suglasnosti na Plan
upravljanja lokalnim vodama za 2002.
godinu na području Sisačko-moslavačke
županije za slivno područje »SubockaStrug« Novska

128

Zaključak o prihvaćanju Informacije o
funkcioniranju sustava obrane od tuče
na području Sisačko-moslavačke županije

8

89

Zaključak o prihvaćanju Informacije o
stanju i problematici biljne proizvodnje
na području Sisačko-moslavačke županije

8

89

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
županijskom linijskom prijevozu Sisačkomoslavačke županije

8

90

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provedbi Programa o kreditiranju
poduzetnika - Program »Poduzetnik 1«

8

90

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
realizaciji Programa rada i Financijskog
plana Zajednice športskih udruga i saveza
Sisačko-moslavačke županije za period
od 1. siječnja do 30. rujna 2002. godine

10

117

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
ostvarenju Programa rada Zajednice
tehničke kulture Sisačko-moslavačke
županije za period 1. siječnja do 31.
listopada 2002. godine

10

117

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
zdravstvenom stanju i gospodarenju
šumama na području Sisačko-moslavačke
županije

10

120

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
organiziranosti i stanju lovstva na
području Sisačko-moslavačke županije

10

120

69

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
provedbi
Programa
kreditiranja
poljoprivrednih proizvoača na području
Sisačko-moslavačke županije u 2001.
godini

10

120

88

Zaključak o prihvaćanju Informacija o
odredbama Ugovora o poslovnoj suradnji
na realizaciji Programa »Poduzetnik 2«

11

144

Odluka o stopama i visini slivne vodne
naknade na slivnom području »SubockaStrug« Novska za 2003. i 2004. godinu

11

Zaključci
Zaključak o davanju suglasnosti na
Izvješće o izvršenju financijskog plana
i Izvješća o izvršenju Programa graenja,
održavanja i zaštite županijskih i lokalnih
cesta za 2001. godinu Županijske uprave
za ceste Sisačko-moslavačke županije
Zaključak o davanju suglasnosti na
Financijski plan prihoda i rashoda i
Program održavanja, graenja i zaštite
županijskih i lokalnih cesta za 2002.
godinu Županijske uprave za ceste
Sisačko-moslavačka županije
Zaključak o primanju na znanje Izvješća
Državnog ureda za reviziju - Područni
ured Sisak o obavljenoj reviziji Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za 2001.
godinu
Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja
na Pravilnik o iskorištavanju mineralnih
sirovina (pijeska, šljunka i kamena) u
šumama i šumskim zemljištima
Zaključak o prihvaćanju analize stanja
socijalne skrbi na području Sisačkomoslavačke županije, te prijedlog mjera
za unapreenje djelatnosti socijalne skrbi
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za razdoblje siječanj - lipanj
2002. godine
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o stanju
i problematici zdravstvenih ustanova u
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije

5

5

5

5

5

7

8

46

47

53

53

53

Kazalo za 2002. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Broj
SG

Stranica

Stranica 161

Broj
SG

Stranica

Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju
doktora medicine i drugih zdravstvenih
djelatnika za utvrivanje nastupa,
vremena i uzroka smrti graana umrlih
izvan zdravstvenih ustanova za područje
Grada Petrinje

5

52

Naziv akta

Zaključak o davanju suglasnosti na
Izmjene i dopune Financijskog plana
prihoda i rashoda za 2002. godinu
Županijske uprave za ceste Sisačkomoslavačke županije

11

144

Zaključak povodom stanja u Željezari
Sisak

11

145

Rješenje o dozvoli čiste sječe šume
Šumariji Glina

5

52

Zaključak o zahtjevu za provoenje
nadzora

11

146

Rješenje o dozvoli čiste sječe šume
Šumariji Glina

7

78

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Sisku

8

85

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Petrinji

8

86

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Hrvatskoj Kostajnici

8

86

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
općinskog suda u Dvoru

8

86

Rješenje o imenovanju doktora medicine
za utvrivanje nastupa, vremena i uzroka
smrti graana umrlih izvan zdravstvenih
ustanova za područje Grada Petrinje

8

87

Rješenje o imenovanju doktora medicine
i drugih zdravstvenih djelatnika za
utvrivanje nastupa, vremena i uzroka
smrti graana umrlih izvan zdravstvenih
ustanova za područje Općine Velika
Ludina

8

87

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Sisku

10

123

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
za mladež Općinskog suda u Sisku

10

123

Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Glini

10

124

5

46

11

145

1

4

Programi
Program rada Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke
županije
za
razdoblje srpanj - prosinac 2002. godine
Program o poticanju razvoja malog
gospodarstva u Sisačko-moslavačkoj
županiji u 2002. godini

7

7

70

74

Program javnih potreba u zdravstvu
Sisačko-moslavačke županije za 2003.
godinu

11

129

Program javnih potreba u kulturi Sisačkomoslavačke županije za 2003. godinu

11

130

Program javnih potreba u športu Sisačkomoslavačke županije za 2003. godinu

11

130

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
Sisačko-moslavačke županije za 2003.
godinu

11

131

Program javnih potreba u predškolskom
odgoju Sisačko-moslavačke županije za
2003. godinu
Program javnih potreba u školstvu
Sisačko-moslavačke županije za 2003.
godinu

11

11

132

132

Rješenja

Izvješće

Rješenje o imenovanju doktora medicine
i drugih zdravstvenih djelatnika za
utvrivanje nastupa, vremena i uzroka
smrti graana umrlih izvan zdravstvenih
ustanova za područje Općine Popovača

Izvješće o prestanku mandata vijećnika
i početku obnašanja dužnosti zamjenika
vijećnika Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije
2

28
Izmjene i dopune

Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
doktora medicine i drugih zdravstvenih
djelatnika za utvrivanje nastupa,
vremena i uzroka smrti graana umrlih
izvan zdravstvenih ustanova za područje
Grada Siska
Rješenje o dopuni Rješenja o imenovanju
doktora medicine i drugih zdravstvenih
djelatnika za utvrivanje nastupa,
vremena i uzroka smrti graana umrlih
izvan zdravstvenih ustanova za područje
Grada Siska

Izmjene i dopune Financijskog plana
prihoda i rashoda za 2002. godinu
2

AKTI ŽUPANIJSKOG
POGLAVARSTVA

28
Odluke

5

52

Odluka o izdvajanju sredstava za
provoenje Programa razvoja malog
gospodarstva (Program »Poduzetnik«
u Sisačko-moslavačkoj županiji

Stranica 162

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Broj
SG

Naziv akta

Odluka o izdvajanju sredstava za
provoenje Programa razvoja malog
gospodarstva (Program »Poduzetnik«)
u Sisačko-moslavačkoj županiji

1

Stranica

5

Kazalo za 2002. godinu

Naziv akta

Broj
SG

Stranica

Odluka o usvajanju Programa razvoja
malog gospodarstva kroz udruživanje
sredstava s jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave u kreditiranju
poduzetnika za 2002. godinu - Program
»Poduzetnik 2«

6

58

Odluka o izdvajanju i raspodjeli sredstava
za Program razvoja malog gospodarstva
u kreditiranju poduzetnika za 2002.
godinu - »Poduzetnik 2«

6

59

Odluka o raspodjeli sredstava za
decentralizirane funkcije u zdravstvu
Sisačko-moslavačke županije

1

5

Odluka o ustupanju Ugovora o gradnji
dviju dvopontonskih skela za rijeku Savu

1

7

Odluka o davanju suglasnosti
proširenje djelatnosti

1

7

Odluka o namjeni i kriterijima za dodjelu
županijskih poticajnih kreditnih sredstava

6

60

1

7

Odluka o usvajanju Pravilnika o radu,
osnivanju i imenovanju članova
Županijskog povjerenstva za odabir
poduzetničkih projekata

6

61

Odluka o davanju suglasnosti za
osnivanje Doma za psihički bolesne
odrasle osobe

6

62

Odluka o otpisu zateznih kamata po
županijskom kreditu za korisnika Stjepana
Kasajića

6

62

Odluka o usvajanju Sporazuma o
provoenju Programa razvoja malog
gospodarstva na području nositelja
Programa i Kriterija za kreditiranje
poduzetnika u 2002. godini - Program
»Poduzetnik 2«

8

83

Odluka o izdvajanju sredstava depozita
za provoenje Programa razvoja malog
gospodarstva (Program »Poduzetnik 2«)
u Sisačko-moslavačkoj županiji

8

84

Odluka o davanju na privremeno
korištenje poslovnog prostora u vlasništvu
Sisačko-moslavačke županije

8

84

Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje smještaja i prehrane
u učeničkim domovima učenicima srednjih
škola s prebivalištem na području
Sisačko-moslavačke županije

9

94

Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu stipendija studentima s
područja Sisačko-moslavačke županije

9

95

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o davanju zgrade Područne škole
Budičina na privremeno korištenje

9

96

Odluka o osnivanju povjerenstva za
izradu
projektnog
zadatka
za
vodoopskrbu Općine Lekenik

9

96

Odluka o odgodi početka otplate kredita
za korisnika Ivicu Šaka

9

97

za

Odluka o plaćama službenika i
namještenika u upravnim tijelima Sisačkomoslavačke županije
Odluka o dopuni Odluke o plaćama
službenika i namještenika u upravnim
tijelima Sisačko-moslavačke županije
Odluka o izdvajanju sredstava za
provoenje Programa razvoja malog
gospodarstva (Program »Poduzetnik«
u Sisačko-moslavačkoj županiji koja će
se deponirati u Zagrebačku banku d.d.
Zagreb
Odluka o izdvajanju sredstava za
provoenje Programa razvoja malog
gospodarstva (Program »Poduzetnik«)
u Sisačko-moslavačkoj županiji koja će
se deponirati u Privrednu banku d.d.
Zagreb
Odluka o prihvaćanju ponude za kupnju
dionica dioničkog društva »Vodoprivreda
Sisak« Sisak
Odluka o davanju suglasnosti Zavodu
za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke
županije za kupnju opreme
Odluka o uvjetima, kriterijima i postupku
za uzimanje i davanje u zakup prostora
i opreme u školskim ustanovama
Odluka o načinu obavljanja vlastite
djelatnosti, te načinu korištenja i
uplaćivanja dijela ostvarenog vlastitog
prihoda
Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o davanju u zakup poslovnog prostora
u Domu za starije i nemoćne osobe
Sisak
Odluka o davanju suglasnosti Osnovnoj
školi Gvozd u Gvozdu za uknjižbu prava
vlasništva
Odluka o odreivanju naknade članovima
stručnog tima za rad u Savjetovalištu
za prevenciju zlouporabe sredstava
ovisnosti

3

3

3

3

3

4

4

4

4

4

29

30

30

31

31

37

39

40

40

40

Kazalo za 2002. godinu

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Naziv akta

Odluka o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za reorganizaciju zdravstva
na području Sisačko-moslavačke županije
Odluka o spajanju Doma zdravlja Sisak,
Doma zdravlja Petrinja, Doma zdravlja
Kutina, Doma zdravlja Novska, Doma
zdravlja Hrvatska Kostajnica, Doma
zdravlja Topusko, Doma zdravlja Dvor
i Doma zdravlja Glina u Dom zdravlja
Sisačko-moslavačke županije

Broj
SG

10

12

Stranica

Stranica 163

Broj
SG

Stranica

Zaključak o davanju suglasnosti za
oslobaanje plaćanja zakupnine

6

65

Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o davanju na korištenje poslovnih
prostorija Doma zdravlja Dvor

6

65

Zaključak o prijenosu sredstava za izradu
poslovnog plana - investicijskog programa

8

82

Zaključak o davanju suglasnosti Općoj
bolnici »Dr. Ivo Pedišić« Sisak

8

82

Zaključak o davanju suglasnosti Domu
zdravlja Petrinja

8

83

Naziv akta

104

153

Zaključci
Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o izmjenama Statuta Zavoda za
javno zdravstvo Sisačko-moslavačke
županije

1

9

Zaključak o davanju suglasnosti Domu
za starije i nemoćne osobe Petrinja

8

83

Zaključak o financijskoj potpori Udruzi
Roma Bajaša Sisačko-moslavačke
županije

1

9

Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o odlasku u zakup jedinica zakupa
Doma zdravlja Novska

9

97

Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o odlasku u zakup jedinica zakupa
Doma zdravlja Hrvatska Kostajnica

9

97

Zaključak o davanju suglasnosti Općoj
bolnici »Dr. Ivo Pedišić« Sisak

9

98

Zaključak o davanju suglasnosti Domu
za starije i nemoćne osobe Sisak

9

98

Zaključak o davanju suglasnosti Domu
za starije i nemoćne osobe Sisak

9

99

Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o odlasku o zakup jedinica zakupa
Doma zdravlja Sisak

10

102

Zaključak o poticajima za proljetnu sjetvu
i izmirenju ugovornih obveza za zemljište
u zakupu
Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
elementarnim nepogodama na području
Sisačko-moslavačke županije za 2001.
godinu
Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama
Programa zakupa dijelova Doma zdravlja
Novska

3

3

3

31

32

32

Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o odlasku u zakup jedinica zakupa
Doma zdravlja Novska

3

33

Zaključak o davanju ovlasti županu
Sisačko-moslavačke županije

4

41

Zaključak o davanju suglasnosti Domu
za starije i nemoćne osobe Petrinja

10

102

Zaključak o prijenosu sredstava za izradu
poslovnog plana - investicijskog programa

4

41

Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o početku davanja u zakup
dijelova Doma zdravlja Kutina

10

103

Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama
Programa zakupa Doma zdravlja Kutina

10

103

Zaključak o davanju suglasnosti na
Program zakupa Doma zdravlja Kutina
(pročišćeni tekst)

10

103

Zaključak o davanju suglasnosti
Neuropsihijatarskoj bolnici »Dr. Ivan
Barbot« Popovača za prodaju dijela
zemljišta Općini Popovača

10

103

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu
Povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih
nepogoda
Sisačkomoslavačke županije za vrijeme od 1998.
- 2002. godine

10

104

Zaključak u svezi korištenja prostora
Specijalne bolnice za kronične bolesti
Petrinja
Zaključak o stavljanju izvan snage
Zaključka o prihvaćanju mjera za
financijsku konsolidaciju Lječilišta
Topusko
Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku Školskog odbora Srednje škole
Tina Ujevića u Kutini

4

6

6

42

57

58

Zaključak o sufinanciranju skladišnomanipulativnih troškova prijema pšenice
u silose od seoskih gospodarstava u
Sisačko-moslavačkoj županiji

6

64

Zaključak o prijenosu sredstava za izradu
poslovnog plana - investicijskog programa

6

64
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Naziv akta

Zaključak o davanju suglasnosti Domu
za starije i nemoćne osobe Sisak

Broj
SG

Stranica

Naziv akta

10

105

Rješenje o imenovanju privremenog
ravnatelja Doma zdravlja Sisačkomoslavačke županije

Pravilnik
Pravilnik o stipendiranju i drugim oblicima
potpore studentima s područja Sisačkomoslavačke županije
Pravilnik o izmjeni Pravilnika o unutarnjem
redu Županijskog zavoda za prostorno
ureenje Sisačko-moslavačke županije
Pravilnik o sufinanciranju smještaja i
prehrane u učeničkim domovima
učenicima srednjih škola s prebivalištem
na području Sisačko-moslavačke županije

Kazalo za 2002. godinu

Broj
SG

Stranica

12

155

Rješenje o imenovanju predstavnika
Sisačko-moslavačke
županije
u
Povjerenstvo za provedbu postupka
nabave

3

33

Rješenje o imenovanju predstavnika
Sisačko-moslavačke
županije
u
Povjerenstvo za provedbu postupka
nabave

4

42

Rješenje o osnivanju i imenovanju
Županijskog povjerenstva za praćenje
provedbe otkupa i izvoza pšenice u 2002.
godini za Sisačko-moslavačku županiju

5

55

Odluka o izboru korisnika novčanog
poticaja za podizanje novih nasada
vinograda

8

90

Odluka o izboru korisnika novčanog
poticaja za podizanje novih nasada u
voćarstvu

8

91

11

146

11

149

AKTI ŽUPANA
1

1

9

1

13

93

Rješenja
Rješenje o imenovanju članova Upravnog
vijeća Doma zdravlja Novska

1

8

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

1

9

Rješenje o imenovanju članova Upravnog
vijeća Doma zdravlja Sisak

2

14

Rješenja

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE
Odluke

Rješenje o imenovanju članova Upravnog
vijeća Gradske ljekarne Sisak

2

14

Rješenje o imenovanju članova Upravnog
vijeća Županijskog zavoda za javno
zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

2

15

Rješenje o imenovanju predstavnika u
Gospodarsko-socijalno vijeće Sisačkomoslavačke županije

4

41

Rješenje o imenovanju Komisije za ocjenu
utjecaja zahvata na okoliš za Gradsko
groblje u Kutini
Rješenje o izmjeni Rješenja o imenovanju
članova Upravnog vijeća Specijalne
bolnice za kronične bolesti Petrinja
Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za sufinanciranje
smještaja i prehrane u učeničkim
domovima učenicima srednjih škola s
prebivalištem na području Sisačkomoslavačke županije

Rješenje
6

6

63

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

63

AKTI TAJNIŠTVA
Ispravak

9

95

Ispravak Izmjena i dopuna Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za 2002.
godinu

»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - tajnik Sisačko-moslavačke županije Vesna
Krnjaić, dipl. pravnik - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi. Pretplata za
2002. godinu iznosi 100,00 kuna i uplaćuje se na žiro-račun 2340009-1110011107 »Glasila« d.o.o. Petrinja,
D. Careka 2/1. Tehnički ureuje, izdaje i tiska: »GLASILA« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: ( 044)
815-138, tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr.

