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AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
1.

III. USTROJSTVO I TIJELA JAVNE USTANOVE

Na temelju članka 72. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 70/05) i članka
25. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01
i 4/03), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 4. sjednici održanoj 21. prosinca 2005.
godine, donijela je

Članak 7.
Ustanovom upravlja Upravno vijeće u skladu s
odredbama zakona.
Upravno vijeće ima 3 člana.
Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje
Županijska skupština na vrijeme od četiri godine.

ODLUKU
o osnivanju Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačkomoslavačke županije
I. OPĆE ODREDBE

Članak 8.
Sastav, način imenovanja članova Upravnog vijeća,
nadležnosti Upravnog vijeća, način rada i odlučivanje
Upravnog vijeća, te druga pitanja u svezi s ustrojstvom
i djelokrugom Upravnog vijeća uredit će se Statutom
Ustanove.

Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačkomoslavačke županije (u daljnjem tekstu: Ustanova).
Članak 2.
Osnivač Ustanove je Sisačko-moslavačka županija
(u daljnjem tekstu Osnivač).
Članak 3.
Ustanova ima svojstva pravne osobe s pravima i
obvezama propisanim zakonom i statutom Ustanove
i upisuje se u sudski registar.
II. NAZIV, SJEDIŠTE I DJELATNOST JAVNE
USTANOVE
Članak 4.
Naziv Ustanove glasi: Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačkomoslavačke županije.
Sjedište Ustanove je u Popovači, Sisačka bb.
Članak 5.
Ustanova obavlja djelatnost zaštite, održavanja i
promicanja zaštićenih prirodnih vrijednosti na području
Sisačko-moslavačke županije, u cilju zaštite i očuvanja
izvornosti prirode, osiguranja neometanog odvijanja
prirodnih procesa i održivog korištenja prirodnih dobara,
te nadzire provođenje uvjeta i mjera zaštite prirode
na području kojim upravlja.
Članak 6.
Ustanova može obavljati i druge djelatnosti utvrđene ovom Odlukom i statutom Ustanove koje služe
obavljanju djelatnosti iz članka 5.
Ustanova djelatnost iz članka 5. obavlja kao javna
služba.

Članak 9.
Voditelj Ustanove je ravnatelj.
Ravnatelja Ustanove imenuje Županijska skupština
na temelju provedenog javnog natječaja.
Članak 10.
Za ravnatelja Ustanove može biti imenovana osoba
koja ima visoku stručnu spremu i najmanje pet godina
radnog iskustva u struci.
Mandat ravnatelja traje 4 godine, a ista osoba može
biti ponovno imenovana za ravnatelja.
Prava, dužnosti i odgovornosti te pobliži uvjeti za
ravnatelja propisuju se Statutom Ustanove.
Članak 11.
Stručni rad Ustanove vodi stručni voditelj.
Za stručnog voditelja Ustanove može se imenovati
osoba koja ima visoku stručnu spremu prirodoslovnog
usmjerenja i najmanje pet godina radnog iskustva u
struci.
Članak 12.
Prava, dužnosti i odgovornosti, te pobliži uvjeti koje
mora ispunjavati stručni voditelj utvrđuju se Statutom
Ustanove.
IV. IMOVINA USTANOVE I ODGOVORNOST ZA
NJEZINE OBVEZE
Članak 13.
Sredstva koja su Ustanovi potrebna za osnivanje
i početak rada osnivač je osigurao u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2006. godinu, a sredstva potrebna za daljnji rad Ustanove osigurat će se
u Proračunu osnivača, te iz drugih izvora, sukladno
zakonu.
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Članak 14.

Osnivač osigurava prostor i opremu za redovito
obavljanje djelatnosti Ustanove.
Članak 15.
Imovinu Ustanove čine sredstva za rad koja osigurava Osnivač, sredstva stečena obavljanjem djelatnosti
Ustanove, te sredstva pribavljena iz drugih izvora,
sukladno zakonu.
Članak 16.
Ustanova ne može bez suglasnosti Osnivača steći,
opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu imovinu čija je
vrijednost veća od utvrđene Statutom Ustanove.
Članak 17.
Sredstva koja Ustanova ostvari svojim poslovanjem koriste se za obavljanje djelatnosti za koje je
Ustanova osnovana.
Ako u obavljanju svoje djelatnosti Ustanova ostvari
gubitak, isti će se pokriti iz imovine Ustanove, odnosno
iz drugih izvora koje odredi Osnivač.
V. STATUT I DRUGI OPĆI AKTI JAVNE
USTANOVE
Članak 18.
Ustanova ima Statut i druge opće akte sukladno
zakonu, ovoj Odluci i Statutu Ustanove.
Statutom Ustanove pobliže će se urediti sva pitanja od važnosti za obavljanje djelatnosti i poslovanje
Ustanove.
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Članak 19.
Statut Ustanove donosi Upravno vijeće uz suglasnost Poglavarstva Osnivača.
VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 20.
Do imenovanja Ravnatelja, po postupku utvrđenom
Statutom, Županijska skupština imenovat će privremenog ravnatelja Ustanove, koji će obaviti pripreme za
početak rada Ustanove, predložiti Upravnom vijeću
Statut, te podnijet prijavu za upis Ustanove u sudski
registar.
Članak 21.
Ustanova počinje s radom danom upisa u sudski
registar, a prestaje s radom Odlukom Županijske
skupštine Osnivača ispunjavanjem uvjeta utvrđenim
zakonom, uz prethodnu suglasnost nadležnog Ministarstva.
Članak 22.
Ova Odluka podliježe ocjeni sukladnosti sa zakonom, koju daje nadležno Ministarstvo, a stupa na
snagu osmog dana od dana objave u »Službenom
glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 351-04/05-01/03
URBROJ: 2176/01-01-05-3
Sisak, 21. prosinca 2005.
Predsjednik Županijske skupštine
Zvonko Belošević, v.r.

AKTI MINISTARSTVA KULTURE
1.
Ministarstvo kulture na temelju članka 8. Zakona
o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i
47/99), a u svezi s člankom 15. Zakona o ustrojstvu i
djelokrugu središnjih tijela državne uprave (»Narodne
novine«, broj 199/03, 30/04, 136/04 i 22/05), na traženje Sisačko-moslavačke županije ocjene sukladnosti
sa zakonom Odluke o osnivanju Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije donosi
RJEŠENJE
o ocjeni sukladnosti sa zakonom Odluke o
osnivanju Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačkomoslavačke županije
Ocjenjuje se da je sukladna sa zakonom Odluka
o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije,

Klasa: 351-04/05-01/03, Urbroj: 2176/01-01-05-3 koju
je na 4. sjednici od 21. prosinca 2005. godine, donijela
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije,
a u tekstu zaprimljenom kod ovog Ministarstva 12.
siječnja 2006. godine.
Obrazloženje
Županica Sisačko-moslavačke županije podnijela
je Ministarstvu kulture zahtjev za ocjenu sukladnosti
sa zakonom Odluke o osnivanju javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, pobliže označene u izreci
ovog Rješenja.
Uvidom u podneseni zahtjev i u izreci ovog Rješenja cit. Odluke, utvrđeno je da je ista sukladna sa
Zakonom o ustanovama i Zakonom o zaštiti prirode
(»Narodne novine«, broj 70/05), te je stoga riješeno
kao u izreci ovog Rješenja.
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REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO KULTURE

Protiv ovog Rješenja ne postoji pravo žalbe, već
se može pokrenuti upravni spor pred Upravnim sudom
Republike Hrvatske u roku od 30 dana od dana primitka
ovog Rješenja. Tužba se predaje ili šalje u tri primjerka
Upravnom sudu Republike Hrvatske u Zagrebu, a može
se podniejti i na zapisnik kod redovnog suda.

KLASA: UP/I-612-07/06-33/26
URBROJ: 532-08-03/12-06-02
Zagreb, 19. siječnja 2006.
Ministar
mr. sc. Božo Biškupić, v.r.

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 14. sjednici održanoj 19. siječnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o nastavku projekta »Lokalni projekti razvoja
– Poduzetnik« u 2006. godini
I.
Sisačko-moslavačka županija nastavit će realizaciju projekta »Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik«
i u 2006. godini sukladno postojećim ugovorima s
poslovnim bankama (Privredna banka Zagreb d.d.,
Zagrebačka banka d.d. Zagreb, OTP Banka Hrvatska
d.d., Hypo Alpe-Adria banka d.d., Raiffeisen banka
d.d. i Erste & Steiermarkische banka d.d.).
II.
Sredstva za realizaciju projekta iz točke I. ove
Odluke osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke
županije na poziciji 3523 – Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima – sredstva za poticanje
poduzetništva, u iznosu od 600.000,00 kuna.
III.
Kroz ukupno formirani kreditni fond (50.000.000,00
kuna) po projektu iz točke I. ove Odluke, financirat će
se sljedeći podprojekti:
- poduzetništvo žena (kreditni fond od 5.000.000,00
kuna), 2% kamata za korisnika,
- poduzetništvo mladih (kreditni fond od 5.000.000,00
kuna), 2% kamata za korisnika,
- poduzetnik (kreditni fond od 40.000.000,00
kuna), 4% kamata za korisnika.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 403-01/06-01/04
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

2.
Na temelju članka 18. i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 16.
Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici održanoj
19. siječnja 2006. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju partnerstva u projektu »Regionalni
klasteri – pokretači rasta i zapošljavanja u regiji,
Hrvatski klaster brodograditelja«
I.
Prihvaća se partnerstvo u projektu »Regionalni
klasteri – pokretači rasta i zapošljavanja u regiji,
Hrvatski klaster brodograditelja« u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca – Nacionalnim centrom
za klastere (HUP NCK).
II.
Partnerstvo Sisačko-moslavačke županije u projektu iz točke I. ovog Zaključka obuhvaća financiranje
rada klaster managera vezano za formiranje klaster
proizvođača riječnih brodova sa sjedištem u Sisku i
osiguranje prostora za rad.
Sredstva za realizaciju projekta iz stavka 1. ove
točke osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke
županije u iznosu od 200.000,00 kuna.
III.
Za provedbu partnerstva u smislu točke I. ovog
Zaključka zadužuje se Upravni odjel za obrt, malo i
srednje poduzetništvo i turizam.

Broj 1/2006.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
IV.

Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 403-01/06-01/05
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

KLASA: 302-02/06-01/02
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

3.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01 i 4/03) i Programa o poticanju
razvoja malog gospodarstva u Sisačko-moslavačkoj
županiji u 2002. godini, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici održanoj
19. siječnja 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o zaključenju kreditne linije »Poduzetnik 2«
I.
Zaključuje se kreditna linija »Poduzetnik 2« realizirana kroz Program razvoja malog gospodarstva kroz
udruživanje sredstava s jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave u kreditiranju poduzetnika
za 2002. godinu.
Od dana zaključenja kreditne linije iz stavka 1.
točke I. ove Odluke obustavlja se daljnje zaprimanje
kreditnih zahtjeva.
II.
Deponirana sredstva u Zagrebačkoj banci d.d.,
Privrednoj banci Zagreb d.d., OTP Banci Hrvatske
d.d. i Erste & Steiermärkische banci d.d., sukladno
uvjetima iz ugovora, postupno će se doznačivati na
žiro-račun Sisačko-moslavačke županije.
III.
Zadužuje se Upravni odjel za obrt, malo i srednje
poduzetništvo i turizam za provedbu točke 1. i točke
2. ove Odluke.
IV.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje
važiti 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« (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 6/02).
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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4.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 14. sjednici održanoj 19. siječnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o uvjetima za dodjelu novčanih donacija i
pomoći u provođenju projekata iz područja
poljoprivrede i ruralnog razvitka u Sisačkomoslavačkoj županiji
I.

OPĆI UVJETI

Članak 1.
Ovom Odlukom se utvrđuju opći uvjeti, kriteriji i
postupak dodjele, te obveze korisnika bespovratnih
novčanih sredstava-novčanih donacija i pomoći dobivenih za provođenje projekata iz područja poljoprivrede
i ruralnog razvitka u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će dodjeljivati novčane donacije i pomoći korisnicima za organizaciju,
provođenje i sudjelovanje u sljedećim projektima:
A) EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE
ZA RAD U POLJOPRIVREDI I KUĆANSTVU,
UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, RURALNI
RAZVITAK
1. Predavanja, okrugli stolovi, savjetovanja, radionice, tečajevi i seminari iz područja managementa, marketinga, ekološke poljoprivrede,
ruralnog razvitka, uvođenje novih tehnologija i
novih proizvodnji.
2. Stručna putovanja i posjete izložbama, sajmovima,
stručnim, znanstvenim i upravnim institucijama,
oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemlji i
inozemstvu.
B) ORGANIZIRANJE POLJOPRIVREDNIKA
1. Novčana donacija poljoprivrednim udrugama
za sprovođenje projekata u kojima je nositelj
ili sudionik udruga.
2. Novčana pomoć postojećim i novosonovanim
poljoprivrednim zadrugama za sprovođenje
projekata u kojima je nositelj ili sudionik zadruga.
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Članak 3.
Korisnici novčanih donacija i pomoći iz članka 2.
ove Odluke jesu organizatori i suorganizatori provedbe
projekata iz članka 2. ove Odluke, a mogu biti poljoprivredne udruge sa sjedištem na području Sisačkomoslavačke županije, upisane u Registar udruga, te
poljoprivredne zadruge sa sjedištem i djelatnošću na
području Sisačko-moslavačke županije, evidentirane
pri Hrvatskom savezu zadruga.

Članak 8.
Ukoliko za isti projekt novčanu donaciju ili pomoć
zatraži više korisnika, sredstva se dodjeljuju onom
korisniku koji ima veću zastupljenost navedenih kriterija
iz članka 6. ove Odluke.

Članak 4.
Sredstva za novčane donacije i pomoći iz članka
2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Sisačkomoslavačke županije.

Članak 9.
Novčana donacija, odnosno pomoć, dodjeljuje se
putem javnog natječaja.
Javni natječaj raspisuje Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije. Javni natječaj objavljuje
se u dnevnom tisku. Natječaj je otvoren 45 (kalendarskih) dana od dana objave.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- predmet natječaja,
- opće uvjete i kriterije za dodjelu sredstava,
- popis potrebne dokumentacije,
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi za donaciju, odnosno pomoć podnose,
- vrijeme trajanja natječaja,
- podatke o informacijama.

Članak 5.
Najviši ukupni iznos novčane donacije i pomoći
iz članka 2. ove Odluke za tekuću godinu koju jedan
korisnik može ostvariti iznosi za zadruge 40.000,00
kuna, te 20.000,00 kuna za udruge.
Novčane donacije i pomoći iz stavka 1. ovog članka
korisnicima se dodjeljuju jednokratno.
II. KRITERIJI ZA DODJELU NOVČANIH
DONACIJA I POMOĆI
Članak 6.
Kriteriji za dodjelu, novčanih donacija i pomoći
jesu:
1. stupanj osiguranosti potrebne infrastrukture
(organizacijske, komunalne, prometne, turističke)
2. stupanj osiguranosti potrebnih financijskih
sredstava
3. kvaliteta organizacijskog i financijskog plana
projekta
4. podrška i uključenost drugih u provedbu projekta
(države, jedinica lokalne samouprave, komore,
udruga, pravnih ili fizičkih osoba, agencija,
nevladinih organizacija)
5. uključenost u provedbu projekta Hrvatskog
zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu
i/ili Hrvatskog stočarskog centra
6. dosadašnji rad na takvim i sličnim projektima
7. broj fizičkih i pravnih osoba uključenih u projekt
8. koristi od projekta
9. prostorni obuhvat projekta
10. za zadruge, broj zadrugara
11. za udruge, rad udruge u skladu sa zakonom,
djelatnost udruge iz područja projekta
12. za udruge, broj redovnih članova udruge i broj
komercijalnih proizvođača članova udruge
13. za novosnovane udruge, rješenje o osnivanju
i zapisnik sa Osnivačke skupštine
Prednost pri dodjeli imati će korisnik s većom zastupljenošću navedenih kriterija i s većom kvalitetom
pojedinih kriterija.
Članak 7.
Novčane donacije ili pomoći dodjeljuju se za projekte iz članka 2. ove Odluke koji će biti obavljeni u
tekućoj godini.

III. POSTUPAK DODJELE DONACIJE,
ODNOSNO POMOĆI

Članak 10.
Javni natječaj provodi Stručno povjerenstvo za
dodjelu novčanih donacija i pomoći u poljoprivredi (u
daljnjem tekstu Stručno povjerenstvo). Stručno povjerenstvo sastoji se od predsjednika i četiri (4) člana
koje imenuje Županijsko poglavarstvo.
Stručno povjerenstvo nakon provjere dostavljene
dokumentacije izrađuje listu s predloženim iznosom
novčane donacije ili pomoći, te prijedlog liste s novčanim iznosima daje Županijskom poglavarstvu na
utvrđivanje.
IV. OBVEZE KORISNIKA
Članak 11.
Korisnik novčane donacije ili pomoći dužan je u
roku od 30 dana po završetku obavljenog projekta i
utrošku dobivenih sredstava, a najkasnije do konca
kalendarske godine, podnijeti izvješće Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Sisačko-moslavačke županije, o obavljenom projektu
i utrošenim sredstvima.
Ukoliko korisnik novčane donacije ili pomoći ne
podnese izvješće o obavljenom projektu i utrošenim
sredstvima u rokovima navedenim u gornjem stavku,
neće se moći natjecati za novčane donacije ili pomoći
u narednoj godini.
Članak 12.
Ukoliko je korisnik novčane donacije ili pomoći
priložio neistinitu dokumentaciju ili se utvrdi da je
nenamjenski potrošio dobivenu novčanu donaciju ili
pomoć, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti
u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih županijskih donacija i pomoći u poljoprivredi u narednih
pet (5) godina.
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Članak 13.
Sastavni dio ove Odluke je propisani obrazac
SMŽ ND 1.
Članak 14.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 403-01/06-01/03
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

5.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 14. sjednici održanoj 19. siječnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o subvencijama za trošak projektne
dokumentacije
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se:
- uvjeti i način ostvarivanja prava na subvencije
za trošak projektne dokumentacije,
- utvrđuju se korisnici i njihove obveze,
- propisuje se obrazac Zahtjeva za subvencioniranje troška projektne dokumentacije.
Obrazac Zahtjeva za subvencioniranje troška projektne dokumentacije nalazi se u prilogu ove Odluke i
čine njezin sastavni dio – Obrazac SMŽ PD1.
Članak 2.
Subvencije za trošak projektne dokumentacije
obuhvaćaju:
- trošak izrade poslovnog plana i/ili investicijske
studije,
- trošak rada projektanta,
- trošak projekta i projektne dokumentacije,
- trošak projektne dokumentacije za ishođenje
građevinske i/ili lokacijske dozvole.
Članak 3.
Subvencije za trošak projektne dokumentacije,
podrazumijevaju dodjelu nepovratnih sredstava iz
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2006.
godinu.
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Članak 4.
Bespovratna novčana sredstva-subvencije za trošak projektne dokumentacije, dodjeljuju se na temelju
provedenog postupka i kriterija propisanih ovom
Odlukom.
Članak 5.
Pravo na subvencije za trošak projektne dokumentacije mogu ostvariti pravne i fizičke osobe (u
daljnjem tekstu: korisnik):
1. Nositelj ili član poljoprivrednog gospodarstva,
te obrtnici koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom, koji su upisani u za to zakonom
predviđene Upisnike u Uredu državne uprave
u Sisačko-moslavačkoj županiji i imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Sisačkomoslavačke županije, te imaju poljoprivredne
površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju
traže županijske subvencije na području Sisačko-moslavačke županije.
2. Poljoprivredne zadruge i Udruge poljoprivrednih
proizvođača Upisane u Uredu državne Uprave
u Sisačko-moslavačkoj županiji i imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Sisačkomoslavačke županije, te imaju poljoprivredne
površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju
traže županijske subvencije na području Sisačko-moslavačke županije.
3. Trgovačka društva koja imaju prebivalište, odnosno sjedište na području Sisačko-moslavačke
županije, te imaju poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijske
subvencije na području Sisačko-moslavačke
županije.
Članak 6.
Subvencije za trošak projektne dokumentacije odobravaju se, ako je projektna dokumentacija izrađena
za slijedeće namjene:
1. MLIJEKO, MLIJEČNE PRERAĐEVINE,
MESO
1.1. Ulaganje u izgradnju i adaptaciju
gospodarskih objekata
1.2. Ulaganje u opremu
2. VOĆE I POVRĆE
2.1. Ulaganje u opremanje staklenika i
plastenika
2.2. Ulaganje u izgradnju ili rekonstrukciju
skladišnih kapaciteta (ULO-hladnjače)
3. ŽITARICE
3.1. Ulaganje u izgradnju, adaptaciju, opremanje
sušara za ratarske kulture (strne žitarice,
kukuruz, soja i druge zrnate kulture)
Članak 7.
Korisnici subvencija za trošak projektne dokumentacije iz članka 6. ove Odluke, točke 1., 2. i 3. mogu biti
poljoprivredna obiteljska gospodarstva, poljoprivredne
zadruge, udruge poljoprivrednih proizvođača, obrtnici
koji se bave poljoprivrednom proizvodnjom i Trgovačka
društva koja su upisana u Upisnike poljoprivrednih
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gospodarstava u Uredu državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, odnosno u za to zakonom predviđene
upisnike i registre i imaju prebivalište, odnosno sjedište
na području Sisačko-moslavačke županije, te imaju
poljoprivredne površine i poljoprivrednu proizvodnju
za koju traže subvencije za projektnu dokumentaciju
na području Sisačko-moslavačke županije.
Članak 8.
Subvencije za trošak projektne dokumentacije
iznose do 20 % od ukupne vrijednosti troškova izrade
projektne dokumentacije.
Članak 9.
Sredstva za subvencije troška projektne dokumentacije iz članka 6. ove Odluke osigurana su u Proračunu
Sisačko-moslavačke županije za 2006. godinu – RAZDJEL 7. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i
vodno gospodarstvo – Pozicija - 292.
Članak 10.
Pojedina subvencija troška projektne dokumentacije korisnicima se isplaćuje jednokratno, jednom
godišnje i to najkasnije do kraja tekuće godine do
31. prosinca.
Subvencija za trošak projektne dokumentacije, za
istu namjenu, može se ostvariti samo jednom.
Članak 11.
Subvencija za trošak projektne dokumentacije
dodjeljuju se na temelju Javnog natječaja.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- predmet natječaja,
- naziv i adresa tijela gdje se mogu dobiti informacije i zahtjevi,
- vrijeme trajanja natječaja.
Članak 12.
Zahtjev za subvenciju, za trošak projektne dokumentacije, dostavljaju se na propisanom županijskom
Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju:
- kopiju sažetaka poslovnog plana ili investicijske
studije,
- kopiju sažetaka projektne dokumentacije, kao
i za građevinsku i/ili lolacijsku dozvolu,
- dokaz da je upisan u za to zakonom predviđene
upisnike i registre – Obiteljska poljoprivredna gospodarstva, Poljoprivredne zadruge, Udruge poljoprivrednih
proizvođača, Obrtnici koji se bave poljoprivredom
proizvodnjom, trgovačka društva,
- dokaz o specifikaciji i visini podmirenih troškova
nastalih za izradu projektne dokumentacije – isključivo od nadležnih ustanova i institucija, te ovlaštenih
konzalting kuća i osoba, te ovlaštenih projektanata,
- obostrana kopija osobne iskaznice ili potvrda
o prebivalištu, odnosno sjedište za obrt i tvrtke,
- kopija žiro-računa.
Zahtjevi se rješavaju do utroška sredstava.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Broj 1/2006.

Članak 13.
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije imenuje Povjerenstvo za subvencioniranje
troška za projektne dokumentacije (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).
Povjerenstvo razmatra zahtjeve iz Članka 12. ove
Odluke, te nakon provjere obavezne dokumentacije,
daje prijedlog liste o subvencijama troška za projektnu dokumentaciju Županijskom poglavarstvu na
utvrđivanje.
Članak 14.
Administrativno-tehničke poslove potrebne za
provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Sisačkomoslavačke županije.
Po utvrđivanju liste, Upravni odjel za poljoprivredu,
šumarstvo i vodno gospodarstvo vrši prijenos sredstava
na žiro-račun korisnika sukladno utvrđenoj listi, te o
tome obavještava korisnika.
Članak 15.
Ukoliko je korisnik, odnosno podnositelj Zahtjeva
za subvencije troška projektne dokumentacije priložio
krivotvorenu dokumentaciju ili neistinito ispunio Zahtjev
za subvencioniranje troška projektne dokumentacije,
podnositelj Zahtjeva biti će isključen iz svih županijskih
subvencija narednih pet (5) godina.
Članak 16.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 421-03/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

6.
Na temelju članka 7. stavka 4. Zakona o prostornom
uređenju (»Narodne novine«, broj 30/94, 68/98, 61/00,
32/02 i 100/04) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici održanoj
19. siječnja 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o povjeravanju izrade Prostorno-planske
dokumentacije Općine Hrvatska Dubica
I.
Županijskom zavodu za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačko-moslavačke županije povjerava
se izrada Prostorno-planske dokumentacije Općine
Hrvatska Dubica i to:
- Izvješće o stanju u prostoru za Općinu Hrvatska
Dubica,

Broj 1/2006.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Stranica 9

- Program mjera za unapređenje stanja u prostoru Općine Hrvatska Dubica za vrijeme 2006.-2010.
godine,
- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Općine Hrvatska Dubica.

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija za investicijsko
ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje
zdravstvenih ustanova, te za informatizaciju
zdravstvene djelatnosti u 2006. godini

II.
Međusobna prava i obveze između Županijskog
zavoda za prostorno uređenje i graditeljstvo i Općine
Hrvatska Dubica u svezi izrade Prostorno-planske
dokumentacije Općine Hrvatska Dubica utvrdit će se
posebnim ugovorom.

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i način
financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko
ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih
ustanova, te za informatizaciju zdravstvene djelatnosti
u 2006. godini.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 350-02/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

7.
Na temelju točke III. Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove u 2006. godini (»Narodne novine«,
broj 144/05) i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici održanoj
19. siječnja 2006. godine, donijelo je

ZDRAVSTVENA USTANOVA
Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak
Neuropsihijatrijska bolnica »Dr. Ivan Barbot« Popovača
Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije
»Lječilište Topusko« Topusko
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije
»Gradske ljekarne – Sisak«
UKUPNO
V.
Kod rasporeda sredstava uvažavat će se prijedlozi
prioriteta samih zdravstvenih ustanova koje su popis
svojih prioriteta u zatraženoj formi i zadanom roku
dužne dostaviti Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb Sisačko-moslavačke županije.
VI.
Zdravstvenim ustanovama sredstva će se doznačivati
na temelju dostavljene dokumentacije o provedenom
postupku, dostavljenih ovjerenih računa o nabavi
roba ili ovjerenih privremenih ili okončanih situacija
za izvršene radove koji su dospjeli ili dospijevaju na
plaćanje.

II.
Visina sredstava za decentralizirane funkcije za
zdravstvene ustanove s područja Sisačko-moslavačke
županije u 2006. godini utvrđena je Odlukom o minimalnim financijskim standardima za decentralizirane
funkcije za zdravstvene ustanove u 2006. godini u
iznosu 19.599.514,00 kuna.
III.
Kriteriji i mjerila za raspored sredstava između
zdravstvenih ustanova iz točke II. ove Odluke su:
- ispunjavanje i poštivanje obveza utvrđenih ranije
sklopljenim ugovorima i sporazumima,
- postojeće stanje zgrade i opreme,
- postojeće stanje opremljenosti,
- opseg ugovorenih djelatnosti u okviru osnovnog
zdravstvenog osiguranja sukladno planu i programu
mjera zdravstvene zaštite i osnovnom mrežom zdravstvene djelatnosti,
- ulaganja i održavanje u prijašnjem razdoblju.
IV.
Raspored sredstava primjenom kriterija i mjerila iz
točke II. ove Odluke utvrđuje se kako slijedi:

INVESTICIJSKO
ULAGANJE
9.029.514,00
2.000.000,00
1.500.000,00
3.448.000,00
400.000,00
16.377.514,00

INVESTICIJSKO
I TEKUĆE
UKUPNO
ODRŽAVANJE
9.029.514,00
1.000.000,00
3.000.000,00
1.500.000,00
3.000.000,00
552.000,00
4.000.000,00
400.000,00
170.000,00
170.000,00
3.222.000,00 19.599.514,00

VII.
Zdravstvene ustanove dužne su namjenski trošiti
raspoređena sredstva, te dostavljati potrebna izvješća.
Zdravstvene ustanove ne mogu raspoređena sredstva koristiti u svrhu uređenja prostora, medicinske
i nemedicinske opreme i prijevoznih sredstava s namjerom pružanja zdravstvenih usluga izvan osnovnog
zdravstvenog osiguranja.
VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 402-01/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
8.
Na temelju članka 103. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«, broj 73/97, 27/01,
59/01, 82/01 i 103/03), članka 54. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93) i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01 i
4/03), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 14. sjednici održanoj 19. siječnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune
Statuta Doma za starije i nemoćne osobe
Petrinja
I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Statuta
Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja, koje je
Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe
Petrinja donijelo na sjednici održanoj 17. studenog
2005. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-13/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
9.
Na temelju članka 18. i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 16.
Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94) Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici održanoj
19. siječnja 2006. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju partnerstva na projektu radnog
naziva »Watercycle« za sredstva kroz Jadranski
program za susjedstvo INTERREG III A
Europske unije
I.
Prihvaća se partnerstvo na realizaciji projekta radnog naziva »Watercycle« između Sisačko-moslavačke
županije i vodećeg partnera na projektu - talijanske
provincije Provincia di Ferrara.
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II.
Prihvaćanjem partnerstva na realizaciji projekta iz
stavka 1. ovog Zaključka, Sisačko-moslavačka županija
prihvaća obvezu osigurati 10% od traženih financijskih
sredstva za financiranje projekta, odnosno iznos od
7.500,00 eura u kunskoj protuvrijednosti i to tek po
odobrenju projekta.
III.
Ovlašćuje se županica Sisačko-moslavačke županije za potpisivanje svih akata vezanih za provedbu
projekta iz stavka I. ovog Zaključka.
IV.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 910-02/06-01/02
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
10.
Na temelju članka 51. i članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 121/03), članka
58. i članka 59. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici održanoj
19. siječnja 2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti »Lječilištu Topusko«
Topusko
I.
Daje se suglasnost »Lječilištu Topusko« Topusko
za kreditno zaduženje kod poslovne banke u iznosu
od 1.000.000,00 kuna, sukladno Odluci koju je donijelo
Upravno vijeće »Lječilišta Topusko« Topusko na 6.
sjednici održanoj 22. studenog 2005. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 403-02/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

11.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
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županije«, broj 10/01 i 4/03) i Ugovora o provedbi
Projekta »Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik« za
2004. godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 14. sjednici održanoj 19. siječnja
2006. godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provođenje Projekta »Lokalni
projekti razvoja – Poduzetnik«
I.
Osniva se Povjerenstvo za provođenje Projekta
»Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik« (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Marijan Belošević, Upravni odjel za obrt, malo
i srednje poduzetništvo i turizam,
- za zamjenika predsjednika:
2. Ana Vincetić-Šepić, Ministarstvo gospodarstva,
rada i poduzetništva,
-

za članove:
3. Damir Horžić, Obrtnička komora Sisak,
4. Dragoslav Krnjaić, HGK – Županijska komora
Sisak,
5. Marinka Radić, Erste&Steiermärkische
banka d.d.,
6. Kornelija Marović, OTP banka Hrvatska
d.d.,
7. Igor Senčar, Hypo Alpe-Adria-banka d.d.,
8. Ivanka Hodak, Privredna banka d.d.,
9. Helga Mesić, Raiffeisenbank Austrija d.d.,
10. Želimira Mioković, Zagrebačka banka d.d.

III.
Povjerenstvo je dužno u postupku odobravanja
kredita provoditi odredbe i raditi na način kako je to
utvrđeno Pravilnikom o radu Povjerenstva.
IV.
Konačnu odluku o odobrenju kredita poduzetnicima
donosi poslovna banka.
V.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provođenje Projekta »Lokalni projekti razvoja
– Poduzetnik« (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 12/04).
VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
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KLASA: 403-01/06-01/02
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
12.
Na temelju članka 48. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01 i 4/03) i članka 10. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 14. sjednici održanoj 19. siječnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju
predsjednika i članova Savjeta za obrt, malo i
srednje poduzetništvo i turizam
I.
U Odluci o osnivanju i imenovanju predsjednika i
članova Savjeta za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/05), u točki II. iza rednog broja 5.
dodaje se redni broj 6. koji glasi:
»6. Brankica Grd«
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 021-01/06-01/14
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
13.
Na temelju članka 24.o Zakona o unutarnjim poslovima (»Narodne novine«, broj 29/91, 73/91, 19/92,
33/92, 76/94, 161/98 i 53/00) i članka 11. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 14. sjednici održanoj 19. siječnja 2006.
godine, donijelo je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Županijskog stožera za
koordinaciju u civilnoj zaštiti
I.
Ovom Odlukom osniva se Županijski stožer za
koordinaciju u civilnoj zaštiti (u daljnjem tekstu: Županijski stožer).
Županijski stožer usklađuje pripreme i aktivnosti
zaštite i spašavanja ljudi, materijalnih i drugih dobara
od opasnosti i posljedica prirodnih, tehničko-tehnoloških, ekoloških nepogoda, te ratnih razaranja.
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II.
Županijski stožer ima predsjednika i 10 članova.
U Županijski stožer imenuju se:
- za predsjednika:
1. Rajko Mladenović, zamjenik županice Sisačkomoslavačke županije
-

za članove:
1. Drago Martinac, pročelnik Upravnog odjela
za infrastrukturu i komunalne poslove
2. Anto Rajić, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu
okoliša i prirode
3. Ana Čaušević, pročelnica Upravnog odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb
4. Željko Lenart, pročelnik Upravnog odjela za
poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo
5. Zdenko Sešo, ravnatelj Županijskog zavoda
za prostorno uređenje i graditeljstvo
6. dr. Damir Pahić, ravnatelj Opće bolnice »Dr.
Ivo Pedišić« Sisak
7. Venko Vukša, voditelj Odsjeka za zaštitu i
spašavanje Policijske uprave Sisačkomoslavačke
8. Tatjana Dovranić-Kardaš, voditelj VGI
»Banovina« Sisak
9. Mijo Brlečić, zapovjednik Vatrogasne zajednice
Sisačko-moslavačke županije
10. dr. Inoslav Brkić, ravnatelj Zavoda za javno
zdravstvo Sisačko-moslavačke županije

III.
U radu Županijskog stožera po potrebi i odluci
Županijskog stožera mogu sudjelovati i druge osobe
potrebnih stručnih znanja.
IV.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Županijskog stožera obavljat će Upravni odjel
za infrastrukturu i komunalne poslove.
V.
Stručnu pomoć Županijskom stožeru pružat će
Policijska uprava Sisačko-moslavačka - Odsjek za
zaštitu i spašavanje.
VI.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti
Odluka o osnivanju Županijskog stožera za koordinaciju
u civilnoj zaštiti (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 12/03 i 5/04).
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VII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 022-05/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

14.
Na temelju članka 16. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine«, broj 117/01 i 92/05) i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01 i
4/03), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 14. sjednici održanoj 19. siječnja 2006.
godine, donijelo je
RJEŠENJE
o imenovanju predstavnika Sisačko-moslavačke
županije u Povjerenstvo za provedbu postupka
nabave
I.
ŽELJKA MARKOVIĆ, stručni savjetnik za pravne
poslove u Kabinetu županice Sisačko-moslavačke
županije, imenuje se za vanjskog člana Povjerenstva
za provedbu postupka nabave u ustanovama kojih je
osnivač Sisačko-moslavačka županija.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-09/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 19. siječnja 2006.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - tajnik Sisačko-moslavačke županije Vesna
Krnjaić, dipl. pravnik - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi. Pretplata za
2006. godinu iznosi 122,00 kune i uplaćuje se na žiro-račun 2340009-1110011107 »Glasila« d.o.o. Petrinja,
D. Careka 2/1. Tehnički uređuje, izdaje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138,
tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu:
www.glasila.hr.

