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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
1.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Poslovnika Županijskog
poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94)
i Operativnog plana poticanja malog gospodarstva
i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom
2009. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 24/08), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 74. sjednici održanoj 27.
siječnja 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o donošenju Projekta »Poduzetnički
krediti – 2009«
I.
Donosi se Projekt »Poduzetnički krediti – 2009«.
II.
Projekt »Poduzetnički krediti – 2009« sastavni je
dio ove Odluke.

gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2009. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 24/08), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 74. sjednici održanoj
27. siječnja 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o realizaciji Projekta »Poduzetnički
krediti – 2009«
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuje se realizacija Projekta
»Poduzetnički krediti – 2009« (u daljnjem tekstu: Projekt) kroz postupak njegovog provođenja i osigurana
sredstva u svrhu njegove realizacije.
Članak 2.
Postupak provođenja Projekta najprije se realizira
kroz pozivni natječaj za uključivanje poslovnih banaka
u realizaciji ovog Projekta.
Navedeni pozivni natječaj upućuje se svim poslovnim
bankama koje trenutno djeluju na području Sisačkomoslavačke županije. Uz pozivni natječaj prilaže se
sadržaj Projekta, te Ugovor o načinu provedbe Projekta
»Poduzetnički krediti – 2009«.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Članak 3.
Rok za odgovor poslovnih banaka na pozivni
natječaj je 14 dana od zaprimanja dokumentacije po
pozivnom natječaju.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 403-01/09-01/04
URBROJ: 2176/01-02-09-1
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

2.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94) i točke 1. Operativnog plana poticanja malog

Članak 4.
S bankama koje prihvate uvjete iz pozivnog natječaja sklapaju se ugovori o načinu provedbe Projekta
»Poduzetnički krediti – 2009«.
Članak 5.
Nakon sklopljenih ugovora raspisuje se Javni
natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita po Projektu
»Poduzetnički krediti – 2009«.
Javni natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita
raspisuje Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije i objavljuje se u dnevnom tisku. Javni poziv
otvoren je do utroška sredstava.
Javni poziv sadrži:
-

naziv tijela koje objavljuje natječaj

-

predmet natječaja
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opće uvjete i kriterije za izbor poduzetničkih
projekata

-

popis potrebne dokumentacije

-

naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose

-

vrijeme trajanja natječaja

-

podatke o informacijama.
Članak 6.

Zahtjev za poduzetnički kredit treba dostaviti na
propisanom obrascu PK/09 s popratnom dokumentacijom, poštom ili osobno na adresu Sisačko-moslavačke
županije, Stjepana i Antuna Radića 36, s naznakom
»Poduzetnički krediti« – ne otvaraj.
Uz zahtjev PK/09 potrebno je dostaviti sljedeću
dokumentaciju:
-

preslik obrtnice ili rješenja o upisu u sudski
registar ili drugi odgovarajući registar

-

izvadak iz obrtnog ili sudskog registra ili drugog
odgovarajućeg registra (ne stariji od 30 dana)

-

karton deponiranih potpisa

-

vlasnički list

-

lokacijsku ili građevinsku dozvolu (ili potvrdu
da su u postupku)

-

poslovni plan za kredite do 400.000,00 kuna

-

investicijski program za kredite veće od 400.000,00
kuna

-

ovjerenu Izjavu o korištenim državnim potporama
s popunjenim obrascem SMŽ-SP 09

-

dokumentaciju o uspješnosti poslovanja
BON-1 i BON-2 (BON-2 ne smije biti stariji od
30 dana)

-

financijske izvještaje za posljednje 2 (dvije)
godine

-

potvrdu Porezne uprave o stanju duga

-

preslik Obrasca R-sm - strana a (za prethodni
mjesec).

Zahtjeve zaprima Upravni odjel za obrt, malo i
srednje poduzetništvo i turizam i priprema ih za obradu
i razmatranje od strane Povjerenstva za provođenje
Projekta »Poduzetnički krediti – 2009«.
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Članak 9.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 403-01/09-01/05
URBROJ: 2176/01-02-09-1
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

3.
Na temelju članka 5. Odluke o realizaciji Projekta
»Poduzetnički krediti – 2009« i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 74. sjednici održanoj 27. siječnja 2009.
godine, donijelo je
ODLUKU
o objavi Javnog natječaja za dodjelu
poduzetničkih kredita temeljem Projekta
»Poduzetnički krediti – 2009«
I.
Donosi se Odluka o objavi Javnog natječaja za
dodjelu poduzetničkih kredita temeljem projekta »Poduzetnički krediti – 2009«.
II.
Javni natječaj iz točke I. ove Odluke objavit će se
u dnevnom tisku.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Članak 7.
Sredstva za subvenciju kamata po ovom Projektu
osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2009. godine na poziciji 250 – Subvencije
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.
Poslovne banke uključene u ovaj Projekt formiraju kreditni fond za 2009. godinu u iznosu od
100.000.000,00 kuna.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 403-02/09-01/03
URBROJ: 2176/01-02-09-1
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

Članak 8.
Sastavni dio ove Odluke je propisani obrazac
zahtjeva »Poduzetnički krediti – 2009« s oznakom
PK/09, obrazac Izvještaji o državnim potporama u
2006., 2007. i 2008. godini i Izjava o korištenim državnim potporama.

4.
Na temelju članka 6. Odluke o realizaciji Projekta
»Poduzetnički krediti – 2009« i članka 43. Statu-
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ta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 74. sjednici održanoj 27. siječnja 2009.
godine, donijelo je
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KLASA: 080-09/09-01/04
URBROJ: 2176/01-02-09-1
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provođenje Projekta
»Poduzetnički krediti - 2009«
Članak 1.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provođenje Projekta »Poduzetnički
krediti - 2009« (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
U Povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika:

5.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94) i točke IV. 8. Operativnog plana
poticanja malog gospodarstva i turizma na području
Sisačko-moslavačke županije tijekom 2009. godine
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
24/08), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 74. sjednici održanoj 27. siječnja 2009.
godine, donijelo je

1. Marijan Belošević, pročelnik Upravnog odjela za
obrt, malo i srednje poduzentištvo i turizam
-

ODLUKU
o donošenju Projekta »Tradicijski i
umjetnički obrti«

za članove:

2. mr. sc. Zoran Vasić, predstojnik Kabineta županice
3. Dragoslav Krnjaić, HGK – Županijska komora
Sisak
4. Damir Horžić, HOK – Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije
5. predstavnici poslovnih banaka uključeni u ovaj
Projekt.
Članak 3.
Povjerenstvo je dužno u postupku odobravanja
kredita provoditi odredbe i raditi na način kako je to
utvrđeno u Projektu »Poduzetnički krediti – 2009«.
Povjerenstvo donosi Odluku o zaprimljenim zahtjevima s najviše 5 glasova (prva 4 člana i predstavnik
banke na koji se odnosi zahtjev za kredit).

I.
Donosi se Projekt »Tradicijski i umjetnički obrti«.
II.
Projekt »Tradicijski i umjetnički obrti« sastavni je
dio ove Odluke.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 311-05/09-01/02
URBROJ: 2176/01-02-09-1
Sisak, 27. siječnja 2009.

Članak 4.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

Odluku o davanju suglasnosti na zaprimljen zahtjev za kredit Povjerenstvo dostavlja banci na koju
se zahtjev odnosi.
Članak 5.
Sjednice Povjerenstva vode se zapisnički.
Članak 6.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

6.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94) i točke IV.8. Operativnog plana poticanja malog
gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2009. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 24/08), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 74. sjednici održanoj
27. siječnja 2009. godine, donijelo je
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ODLUKU

-

o provođenju Projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« u 2009. godini

naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose

-

vrijeme trajanja natječaja

-

podatke o informacijama.

I. OPĆI UVJETI
Članak 8.
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i
postupak dodjele, te obveze korisnika bespovratnih
novčanih sredstava (u daljnjem tekstu: subvencija)
dobivenih provođenjem Projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« u 2009. godini.
Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija dodjeljivat će subvencije temeljem projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« i Odluke o donošenju Projekta »Tradicijski i
umjetnički obrti«.
Članak 3.
Korisnici subvencija su obrtnici koji obavljaju djelatnost na obrtnički način sami ili imaju do tri zaposlena
djelatnika čije je sjedište obrta na području Sisačkomoslavačke županije, a koji obavljaju djelatnosti koje
spadaju u tradicijske i umjetničke obrte.
Članak 4.
Sredstva za subvencije iz članka 2. ove Odluke
osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2009. godinu na poziciji 250 – Subvencije
obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima u iznosu
od 550.000,00 kuna.
Članak 5.
Najviši ukupni iznos subvencija iz članka 2. ove
Odluke za tekuću godinu koju jedan obrtnik može
ostvariti iznosi 10.000,00 kuna za tradicijske obrte i
15.000,00 kuna za umjetničke obrte.
Subvencije iz stavka 1. ovog članka korisnicima
se dodjeljuju jednokratno.
Članak 6.
Kriteriji za dodjelu subvencija utvrđeni su u točki
7. Projekta iz članka 2. ove Odluke.
II. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA
Članak 7.
Subvencije se dodjeljuju putem javnog poziva.
Javni poziv raspisuje Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije i objavljuje se u dnevnom
tisku. Javni poziv otvoren je do utroška sredstava.
Javni poziv sadrži:
-

naziv tijela koje objavljuje natječaj

-

predmet natječaja

-

opće uvjete i kriterije za dodjelu sredstava

-

popis potrebne dokumentacije

Javni poziv provodi Povjerenstvo za provođenje
Projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« koje imenuje
Županijsko poglavarstvo.
Povjerenstvo nakon provjere zaprimljenih zahtjeva
i dostavljene dokumentacije izrađuje listu obrtnika s
predloženim iznosima subvencija, te prijedlog liste dostavlja Županijskom poglavarstvu na odobravanje.
Obrada zaprimljenih zahtjeva i dokumentacije,
donošenje prijedloga liste, te odobravanje subvencija,
vršit će se po redoslijedu zaprimanja zahtjeva, a do
utroška raspoloživih sredstava.
III. OBVEZE KORISNIKA
Članak 9.
Korisnici subvencija dužni su u roku od 60 dana
po utrošku dobivenih sredstava, a najkasnije do kraja
tekuće godine, podnijeti izvješće Upravnom odjelu za
obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam o namjenskom utrošku sredstava.
Ukoliko korisnik subvencije ne podnese izvješće o
utrošenim sredstvima u navedenim rokovima iz stavka 1. ovog članka, neće se moći natjecati za dodjelu
subvencija u narednoj godini.
Članak 10.
Ukoliko je korisnik subvencija priložio neistinitu
dokumentaciju ili je nenamjenski potrošio dobivena
novčana sredstava, dobivena sredstva mora vratiti
na žiro-račun Sisačko-moslavačke županije u roku
od 15 dana od dana zaprimanja odluke o povratu
sredstava, te će biti isključen iz svih subvencija u
narednih pet godina.
Članak 11.
Sastavni dio ove Odluke je propisani obrazac
zahtjeva TUO/09.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 311-05/09-01/03
URBROJ: 2176/01-02-09-1
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.
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II.

7.
Na temelju članka 7. Odluke o provođenju Projekta
»Tradicijski i umjetnički obrti« u 2009. godini, i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01,
04/03 i 04/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 74. sjednici održanoj 27. siječnja
2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o objavi Javnog poziva za dodjelu subvencija
u provođenju Projekta »Tradicijski i umjetnički
obrti« u 2009. godini
I.
Donosi se Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu subvencija u provođenju Projekta »Tradicijski i
umjetnički obrti« u 2009. godini.
II.
Javni poziv iz članka 1. ove Odluke objavit će se
u dnevnom tisku.

U Povjerenstvo se imenuju:
-

-

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

za članove:

2. Željko Marjanović, član Županijskog poglavarstva
3. Ivan Lončar, član Županijskog poglavarstva
4. Željko Vrbanus, predsjednik Obrtničke komore
Sisačko-moslavačke županije
5. Željka Marković, stručni savjetnik za pravne
poslove u Stručnoj službi za poslove Skupštine
i Poglavarstva.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Tekst Javnog poziva nalazi se u prilogu i sastavni
je dio ove Odluke.
III.

za predsjednika

1. Marijan Belošević, pročelnik Upravnog odjela za
obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-09/09-01/03
URBROJ: 2176/01-02-09-1
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 421-03/09-01/02
URBROJ: 2176/01-02-09-1
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

8.
Na temelju članka 8. Odluke o provođenju Projekta
»Tradicijski i umjetnički obrti« u 2009. godini i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 74. sjednici održanoj 27. siječnja 2009.
godine, donijela je

9.
Na temelju članka 18. i članka 43. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka
16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 74. sjednici održanoj
27. siječnja 2009. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju nastupa fizičkih i pravnih
osoba s područja Sisačko-moslavačke županije
na sajmovima, manifestacijama i promocijama
tijekom 2009. godine
I.

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provođenje Projekta »Tradicijski
i umjetnički obrti« u 2009. godini
I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provođenje Projekta »Tradicijski i
umjetnički obrti« u 2009. godini (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).

Ovim Zaključkom utvrđuje se lista za sufinanciranje
nastupa fizičkih i pravnih osoba s područja Sisačkomoslavačke županije na sajmovima, manifestacijama
i promocijama tijekom 2009. godine, a prema popisu
koji se nalazi u prilogu i čini njegov sastavni dio.
II.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka osigurana su
u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2009.
godinu na pozicijama:
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-

29 – Usluge promidžbe i informiranja

-

30 – Tekuće pomoći za gospodarske manifestacije i promocije

-

31 – Tekuće donacije za gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva.

Nositelji aktivnosti organizacije nastupa na sajmovima, manifestacijama i promocijama dužni su nakon
provedenih aktivnosti, za koje su dobili novčana
sredstva iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije
za 2009. godinu, dostaviti pismeno izvješće o utrošku
navedenih financijskih sredstava, te o gospodarskim
efektima nastupa.
III.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni
odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
Sisačko-moslavačke županije.
IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 402-07/09-01/07
URBROJ: 2176/01-02-09-1
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

10.
Na temelju članka 16. Poslovnika Županijskog
poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 74. sjednici održanoj 27. siječnja 2009. godine,
donijelo je
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o kakvoći tla u zaštićenim
područjima Sisačko-moslavačke županije u
2008. godini
I.
Prihvaća se Izvješće o kakvoći tla u zaštićenim
područjima Sisačko-moslavačke županije u 2008.
godini.
Izvješće iz stavka 1. ove točke sastavni je dio
ovog Zaključka.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 351-01/09-01/04
URBROJ: 2176/01-02-09-2
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

11.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 16/94) i članka 18. Statuta Javne ustanove za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/06), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 74. sjednici održanoj
27. siječnja 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama
i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu
i načinu rada Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima
Sisačko-moslavačke županije
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, koju je
Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke
županije donijelo na 22. sjednici održanoj 19. prosinca
2008. 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: 022-04/09-01/02
URBROJ: 2176/01-02-09-2
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

12.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 16/94) i članka 18. Statuta Javne ustanove za
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upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/06), Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije na 74. sjednici održanoj
27. siječnja 2009. godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama
Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika Javne
ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima Sisačko-moslavačke županije
I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama Pravilnika o radu i plaćama zaposlenika Javne ustanove
za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Sisačko-moslavačke županije, koju je Upravno vijeće
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima Sisačko-moslavačke županije donijelo
na 22. sjednici održanoj 19. prosinca 2008. 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: 022-04/09-01/03
URBROJ: 2176/01-02-09-2
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

Broj 1/2009.

II.
Financijska sredstva za nabavu kombi vozila iz točke
I. ove Odluke osigurana su u Proračunu Općine Sunja
za 2009. godinu i u Proračunu Sisačko-moslavačke
županije za 2009. godinu.
III.
Zadužuje se ravnatelj Osnovne škole Sunja za
provedbu postupka nabave kombi vozila iz točke I.
ove Odluke sukladno Zakonu o javnoj nabavi.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-02/09-01/02
URBROJ: 2176/01-02-09-2
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

14.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka
43. i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 74. sjednici održanoj 27. siječnja 2009.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog
odbora Ekonomske škole Sisak

13.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka
43. i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 74. sjednici održanoj 27. siječnja 2009.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog
odbora Osnovne škole Sunja
I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora
Osnovne škole Sunja o nabavi kombi vozila za potrebe
prijevoza učenika okolnih naselja, koju je Školski odbor
Osnovne škole Sunja donio na sjednici održanoj 17.
listopada 2008. godine.

I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora
Ekonomske škole Sisak kojom se daje suglasnost ravnatelju Ekonomske škole Sisak za sklapanje Ugovora
o zajedničkom korištenju i održavanju školske zgrade
s Osnovnom školom Ivana Kukuljevića Sisak, koju je
Školski odbor Ekonomske škole Sisak donio na sjednici
održanoj 13. siječnja 2009. 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: 602-03/09-01/01
URBROJ: 2176/01-02-09-2
Sisak, 27. siječnja 2009.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.
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AKTI ŽUPANICE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
1.
Na temelju članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08),
na prijedlog rukovoditelja upravnih tijela Sisačkomoslavačke županije, županica Sisačko-moslavačke
županije donijela je 26. siječnja 2009. godine

vačke županije vodeći računa o planiranim sredstvima
za prijam službenika i namještenika u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2009. godinu.
II.
Upravna tijela Sisačko-moslavačke županije popunjavat će radna mjesta prema ovom Planu u skladu
s pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije i osiguranim financijskim
sredstvima.

PLAN PRIJMA
u službu u upravna tijela Sisačko-moslavačke
županije za 2009. godinu

III.

I.
Ovim Planom prijma u službu utvrđuje se prijam
službenika i namještenika u upravna tijela Sisačkomoslavačke županije tijekom 2009. godine (kratkoročni
plan).
Plan prijma u službu utvrđuje se na temelju pisanih
prijedloga rukovoditelja upravnih tijela Sisačko-mosla-

RED.
BR.

NAZIV UPRAVNOG TIJELA

1. Upravni odjel za proračun i financije
2. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i
šport
3. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu
skrb
4. Upravni odjel za obrt, malo i srednje
poduzetništvo i turizam
5. Upravni odjel za infrastrukturu i
komunalne poslove
6. Upravni odjel za poljoprivredu,
šumarstvo i vodno gospodarstvo
7. Upravni odjel za zaštitu okoliša i prirode
8. Upravni odjel za upravljanje pristupnim
fondovima i poticajnim sredstvima
9. Stručna služba za poslove Skupštine i
Poglavarstva
10. Upravni odjel za prostorno uređenje i
graditeljstvo
11. Samostalni odjel za unutarnju reviziju

Broj sistematiziranih radnih mjesta, stvarno
stanje popunjenosti radnih mjesta, potreban broj
službenika i namještenika na neodređeno vrijeme
i potreban broj vježbenika na određeno vrijeme za
upravna tijela Sisačko-moslavačke županije utvrđuje
se kako slijedi:

POTREBAN BROJ
STANJE
SLUŽBENIKA I
POPUNJEN.
BROJ
BROJ
NAMJEŠTENIKA
RADNIH
SISTEMATIZ.
VJEŽBEN.
MJESTA NA NA NEODREĐENO
RADNIH
VRIJEME
DAN
MJESTA
31. 12. 2008. VSS VSŠ SSS
10
8
1
1
-

IV.
Prilikom popunjavanja radnih mjesta, upravna tijela
Sisačko-moslavačke županije dužna su voditi računa
o zapošljavanju osoba koje ostvaruju pravo prednosti
pri zapošljavanju sukladno posebnom zakonu, ukoliko
su se u prijavi na natječaj pozvali na to pravo i imaju
prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim
uvjetima.
V.
Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja, a
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objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANICA
KLASA: 100-01/09-01/03
URBROJ: 2176/01-03-09-1
Sisak, 26. siječnja 2009.
Županica
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.
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AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
1.
Na temelju članka 22. stavka 2. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«,
broj 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05),
Središnji državni ured za upravu daje
SUGLASNOST
za povjeravanje obavljanja poslova iz
samoupravnog djelokruga Sisačko-moslavačke
županije gradu Kutini
1. Daje se suglasnost za povjeravanje obavljanja
poslova iz samoupravnog djelokruga Sisačkomoslavačke županije, propisanih člankom 26.
stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju i
gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07) i člankom 1. odluke o povjeravanju poslova izdavanja
akata vezanih za gradnju, koju Odluku je donijela Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije, na 19. sjednici održanoj 13. listopada 2008. godine, KLASA: 023-04/08-01/15,
URBROJ: 2176/01-01-08-3 od 13. listopada
2008. godine, a povodom Zaključka Gradskog
vijeća Grada Kutine, KLASA: 021-01/08-01/2,
URBROJ: 2176/03-2-08-28/10 od 20. travnja
2008. godine kojim je zatraženo povjeravanje
obavljanja navedenih poslova Gradu Kutini.
2. Povjerene poslove iz djelokruga Sisačko-moslavačke županije grad Kutina obavljat će na
svom području.
Obrazloženje
Ovaj Središnji državni ured zaprimio je zahtjev
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije
kojim se traži davanje suglasnosti za povjeravanje
obavljanja poslova iz samoupravnog djelokruga Sisačko-moslavačke županije, propisanih člankom 26.
stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji
(»Narodne novine«, broj 76/07) i člankom 1. Odluke
o povjeravanju poslova izdavanja akata vezanih za
gradnju, koju je donijela Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije, na 19. sjednici održanoj 13.
listopada 2008. godine, KLASA: 023-01/08-01/03,
URBROJ: 2163/1-01/4-08-4.
Navedena Odluka Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije donijeta je povodom Zaključka
Gradskog vijeća Grada Kutine, KLASA: 021-01/08-01/2,
URBROJ: 2176/03-2-08-28/10 od 20. travnja 2008.
godine, kojim je zatraženo od Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije povjeravanje obavljanja određenih poslova iz samoupravnog djelokruga
Županije Gradu Kutini. Radi se o poslovima propisanim člankom 26. stavkom 2. Zakona o prostornom
uređenju i gradnji.
Predmetni zahtjev Županijske skupštine Sisačkomoslavačke županije za davanje suglasnosti, temelji se
na članku 22. stavku 2. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, koji propisuje da predstav-

ničko tijelo jedinice lokalne samouprave može tražiti od
Županijske skupštine da joj, uz suglasnost središnjeg
tijela državne uprave nadležnog za poslove lokalne i
područne (regionalne) samouprave, povjeri obavljanje određenih poslova iz samoupravnog djelokruga
županije na području te jedinice, ako može osigurati
dovoljno prihoda za njihovo obavljanje.
Člankom 1. navedene Odluke Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije povjeravaju se poslovi
izdavanja akata vezanih za gradnju, propisani člankom
26. stavkom 2. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07), koji obuhvaćaju:
izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog
elaborata, rješenja o utvrđivanju građevne čestice,
rješenja o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta,
rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja,
te uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje u skladu
s tim Zakonom, te drugih akata vezanih za gradnju
sukladno posebnom propisu.
Člankom 3. Odluke Županijske skupštine propisano
je, između ostaloga, da će grad Kutina i Sisačko-moslavačka županija zaključiti sporazum o preuzimanju
poslova iz članka 1. Odluke, kojim će pobliže odrediti
postupak, uvjete i način preuzimanja poslova, službenika i arhive.
Za provedbu Odluke, sukladno članku 3. Odluke,
zadužen je Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Sisačko-moslavačke županije.
Polazeći od navedenoga, a budući je utvrđeno da
Grad Kutina može osigurati dovoljno prihoda za obavljanje poslova navedenih u članku 1. Odluke Županijske
skupštine Sisačko-moslavačke županije, ovaj Središnji
državni ured, sukladno članku 22. stavku 2. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrdilo
je da su ispunjeni uvjeti za davanje suglasnosti za
povjeravanje obavljanja navedenih poslova iz samoupravnog djelokruga Sisačko-moslavačke županije,
Gradu Kutini.
S obzirom na naprijed navedeno data je suglasnost
kao u izreci.
SREDIŠNJI DRŽAVNI URED ZA UPRAVU
KLASA: 023-01/08-01/238
URBROJ: 515-12-01/1-09-3
Zagreb, 19. siječnja 2009.
Državni tajnik
Antun Palarić, v.r.

2.
Na temelju članka 22. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01 i 129/05) i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije na 19. sjednici održanoj
13. listopada 2008. godine, donijela je
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ODLUKU

o povjeravanju poslova izdavanja akata vezanih
za gradnju iz članka 26. stavka 2. Zakona o
prostornom uređenju i gradnji
Članak 1.
Ovom se Odlukom povjeravaju poslovi izdavanja
akata vezanih za gradnju iz članka 26. stavka 2.
Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne
novine«, broj 76/07) koji obuhvaćaju izdavanje lokacijskih dozvola, potvrda parcelacijskog elaborata,
rješenja o utvrđivanju građevne čestice, rješenja o
uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, rješenja o izvedenom stanju, potvrda izvedenog stanja, te
uporabnih dozvola i dozvola za uklanjanje u skladu
s tim Zakonom, te drugih akata vezanih za gradnju
sukladno posebnom propisu.
Članak 2.
Poslovi iz članka 1. ove Odluke povjeravaju se
Gradu Kutini temeljem Zaključka Gradskog vijeća
Grada Kutine, Klasa: 021-01/08-01/2, Urbroj: 2176/032-08-28/10 od 29. travnja 2008. godine kojim se traži
povjeravanje tih poslova.
Grad Kutina povjerene poslove iz stavka 1. ovog
članka obavljat će na području grada Kutine.
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Članak 3.
Grad Kutina i Sisačko-moslavačka županija zaključit
će sporazum o preuzimanju poslova iz članka 1. ove
Odluke kojim će se pobliže urediti postupak, uvjeti i
način preuzimanja navedenih poslova, službenika i
arhive vodeći pri tome računa da se osigura redovito
obavljanje poslova iz članka 1. ove Odluke za područje Općine Popovača i Općine Velika Ludina u okviru
Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo
Sisačko-moslavačke županije.
Zadužuje se Upravni odjel za prostorno uređenje
i graditeljstvo Sisačko-moslavačke županije za provedbu ove Odluke.
Članak 4.
Ova Odluka dostavit će se na suglasnost Središnjem državnom uredu za upravu, te će po dobivanju
suglasnosti, stupiti na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 023-04/08-01/15
URBROJ: 2176/01-01-08-3
Sisak, 13. listopada 2008.
Predsjednik Županijske skupštine
Prof. dr. sc. Ladislav Lazić, v.r.

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
1.
Na temelju članka 12. stavak 2. Uredbe o uredskom
poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88) i
članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim
oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine«, broj 38/88) predstojnik
Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji,
donosi
RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca
i primalaca akata na području
Sisačko-moslavačke županije
Članak 1.
Ovim Rješenjem utvrđuju se brojčane oznake za
Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji,
za Sisačko-moslavačku županiju, gradove i općine na
području Županije, kao i drugim pravnim osobama koje
na osnovi Zakona ili propisa donijetih na osnovi Zakona
imaju javne ovlasti, a koji će u uredskom poslovanju
rabiti brojčanu oznaku 2176.
Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija, gradovi i općine s
područja Sisačko-moslavačke županije u poslovima

iz svog samoupravnog djelokruga rabit će brojčane
oznake kako slijedi:
2176/01		

Sisačko-moslavačka županija

2176/02		

Grad Hrvatska Kostajnica

2176/03		

Grad Kutina

2176/04		

Grad Novska

2176/05		

Grad Sisak

2176/06		

Grad Petrinja

2176/07 		

Općina Donji Kukuruzari

2176/08		

Općina Dvor

2176/09		

Općina Gvozd

2176/10		

Općina Hrvatska Dubica

2176/11		

Općina Jasenovac

2176/12		

Općina Lekenik

2176/13		

Općina Lipovljani

2176/14		

Općina Majur

2176/15		

Općina Martinska Ves

2176/16		

Općina Popovača

2176/17		

Općina Sunja

2176/18		

Općina Topusko

2176/19		

Općina Velika Ludina

2176/20		

Grad Glina.
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Članak 3.

Brojčane oznake unutarnjih ustrojstvenih jedinica
u sjedištu i Ispostavama Ureda državne uprave u
Sisačko-moslavačkoj županiji su:
2176 – 01
		
		
01 - 01

URED DRŽAVNE UPRAVE U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ
ŽUPANIJI
PREDSTOJNIK

2176 – 02
		

SLUŽBA ZA ZAJEDNIČKE
POSLOVE

02 – 01
		

Pomoćnik predstojnika za
zajedničke poslove

02 – 02
		
		

Odsjek za upravljanje
kadrovima i besplatnu pravnu
pomoć

02 – 03
		
		

Odsjek za materijalnofinancijske poslove i
informatiku

02 - 04
		

Pododsjek za uredsko
poslovanje

02 – 05
		

Pododsjek za pomoćnotehničke poslove

2176 – 03
		

SLUŽBA ZA
GOSPODARSTVO

03 – 01
		

Pomoćnik predstojnika za
gospodarstvo

03 – 02

Odsjek za gospodarstvo

03 – 03

Pododsjek za statistiku

2176 - 04
		
		

SLUŽBA ZA DRUŠTVENE
DJELATNOSTI I IMOVINSKO
– PRAVNE POSLOVE

04 – 01
		
		

Pomoćnik predstojnika za
društvene djelatnosti i
imovinsko-pravne poslove

04 – 02
		

Odsjek za hrvatske branitelje
iz Domovinskog rata

04 – 03

Odsjek za sanitarnu inspekciju

04 – 04
		

Odsjek za društvene
djelatnosti

04 – 05
		

Odsjek za imovinsko-pravne
poslove

04 – 06
2176 – 05
05 – 01
		

Odsjek za obnovu
SLUŽBA ZA OPĆU UPRAVU
Pomoćnik predstojnika za
opću upravu

06 – 03
06 – 04
		
		
06 – 05

06 – 06
		
2176 – 07
07 – 01

Voditelj Ispostave Novska
Pododsjek za gospodarstvo

07 - 03/1 Matični ured Novska
07 – 04
		
2176 – 08
08 – 01

Odjeljak za društvene
djelatnosti i obnovu
ISPOSTAVA PETRINJA
Voditelj Ispostave Petrinja

08 – 02

Pododsjek za gospodarstvo

08 – 03

Pododsjek za opću upravu

08 – 03/1 Matični ured Petrinja
08 – 04
		

Odjeljak za društvene
djelatnosti

08 – 05
		

Odjeljak za zajedničke
poslove

		
2176 – 09
		

ISPOSTAVA HRVATSKA
KOSTAJNICA

09 – 01
		

Voditelj Ispostave Hrvatska
Kostajnica

		

09 – 02

09 – 03
		
2176 – 10
10 – 01
2176 – 11
11 – 01
		
11 – 02
2176 – 12
12 – 02
		

Pododsjek za obrt, trgovinu i
statistiku

ISPOSTAVA NOVSKA

Pododsjek za opću upravu

Matični ured Sunja

06 – 02
		

Odjeljak za zajedničke
poslove

07 – 02

05 – 03

Voditelj Ispostave Kutina

Pododsjek za opću upravu

07 – 03

12 – 01

06 – 01

Pododsjek za društvene
djelatnosti i imovinsko –
pravne poslove

06 – 05/2 Matični ured Popovača

Matični ured Sisak

ISPOSTAVA KUTINA

Pododsjek za promet,
ugostiteljstvo i poljoprivredu

06 – 05/1 Matični ured Kutina

05 – 02

2176 – 06
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12 – 03
2176 – 13
13 – 01

Samostalni izvršitelji
Ispostave Hrvatska Kostajnica
Matični ured Hrvatska
Kostajnica
ISPOSTAVA DVOR
Matični ured Dvor
ISPOSTAVA GLINA
Samostalni izvršitelji
Ispostave Glina
Matični ured Glina
ISPOSTAVA TOPUSKO
Voditelj Ispostave Topusko
Samostalni izvršitelji
Ispostave Topusko
Matični ured Topusko
ISPOSTAVA GVOZD
Matični ured Gvozd
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Članak 4.

Pravne osobe koje na osnovi Zakona ili propisa
donijetih na osnovi Zakona imaju javne ovlasti rabit
će brojčane oznake:
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2176-48

Osnovna škola Davorina Trstenjaka,
Hrvatska Kostajnica

2176-49

Osnovna škola »Ivo Kozarčanin«,
Hrvatska Dubica

2176-15

Osnovna škola »Braća Bobetko«,
Sisak

2176-50

Osnovna škola »Mate Lovrak«,
Petrinja

2176-16

Osnovna škola »Braća Radić«,
Martinska Ves

2176-51

Osnovna Glazbena škola Kutina

2176-52

Gimnazija Sisak

2176-17

Osnovna škola »Braća Ribar«, Sisak

2176-53

Industrijsko-obrtnička škola Sisak

2176-18

Osnovna škola Galdovo, Sisak

2176-54

Srednja škola Viktorovac, Sisak

2176-19

Osnovna škola Viktorovac, Sisak

2176-55

Ekonomska škola Sisak

2176-20

Osnovna škola Komarevo,
Komarevo

2176-56

Tehnička škola Sisak

2176-21

Osnovna škola 22. lipnja, Sisak

2176-57

Obrtnička škola Sisak

2176-58

Glazbena škola »Fran Lhotka«,
Sisak

2176-22

Osnovna škola Sunja, Sunja

2176-23

Osnovna škola Ivana Kukuljevića,
Sisak

2176-59

Tehnička škola Kutina, Kutina

2176-24

Osnovna škola Sela, Sela

2176-60

Srednja škola Tina Ujevića, Kutina

2176-25

Osnovna škola BudaševoTopolovac-Gušće, Budaševo

2176-61

Srednja škola Novska, Novska

2176-62

Srednja škola Petrinja, Petrinja

2176-63

Srednja škola Glina, Glina

2176-64

Srednja škola Topusko, Topusko

2176-65

Srednja škola Ivana Trnskog,
Hrvatska Kostajnica

2176-66

Učenički dom Kutina, Kutina

2176-67

Dječji vrtić »Stari Sisak« Sisak

2176-68

Dječji vrtić »Sisak Novi« Sisak

2176-69

Dječji vrtić Kutina, Kutina

2176-70

Dječji vrtić »Radost« Novska

2176-71

Dječji vrtić »Petrinjčica« Petrinja
Dječji vrtić Glina, Glina

2176-26

Osnovna škola »Mladost«, Lekenik

2176-27

I. osnovna škola Petrinja

2176-28

Osnovna škola Dragutina
Tadijanovića Petrinja

2176-29

Osnovna škola Ivo Rukavina – Siđo,
Mošćenica

2176-30
2176-31

Osnovna škola »Ivan Goran
Kovačić«, Gora
Osnovna škola Jabukovac,
Jabukovac

2176-32

Osnovna škola Glina, Glina

2176-72

2176-33

Osnovna škola Zvonimira Franka,
Kutina

2176-73

Dječji vrtić Topusko, Topusko

2176-74

SOS Dječji vrtić Lekenik, Lekenik

2176-34

Osnovna škola Popovača, Popovača

2176-75

2176-35

Osnovna škola Banova Jaruga,
Banova Jaruga

Dječji vrtić »Krijesnica«, Hrvatska
Kostajnica

2176-76

Dječji vrtić Popovača

2176-36

Osnovna škola Ludina, Velika
Ludina

2176-77

Dječji vrtić »Bambi«, Sunja

2176-78

Predškolska ustanova Lipovljani

Osnovna škola Stjepana Kefelje,
Kutina

2176-79

Dječji vrtić Ludina, Velika Ludina

2176-80

Sveučilište u Zagrebu, Metalurški
fakultet Sisak

2176-81

Visoka učiteljska škola u Petrinji

2176-82

Županijska uprava za ceste
Sisačko-moslavačke županije

2176-83

Državni arhiv, Sisak

2176-84

Pučko otvoreno učilište Kotva,
Petrinja

2176-37
2176-38

Osnovna škola Vladimira Vidrića,
Kutina

2176-39

Osnovna škola Mate Lovraka,
Kutina

2176-40

Osnovna škola Novska, Novska

2176-41

Osnovna škola Rajić, Rajić

2176-42

Osnovna škola Jasenovac,
Jasenovac

2176-85

ICOMIZ d.o.o. Kutina

2176-43

Osnovna škola »Josip Kozarac«,
Lipovljani

2176-86

Pučko otvoreno učilište MENCL,
Sisak

2176-44

Glazbena škola u Novskoj

2176-87

Narodna knjižnica i čitaonica, Sisak

2176-45

Osnovna škola Gvozd, Gvozd

2176-88

Knjižnica i čitaonica, Martinska Ves

2176-46

Osnovna škola »Vladimir Nazor«,
Topusko

2176-89

Knjiižnica i čitaonica, Sunja

2176-47

Osnovna škola Dvor, Dvor

2176-90

Narodna knjižnica i čitaonica,
Jasenovac
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2176-91

Knjižnica i čitaonica, Kutina

2176-132

Gradske ljekarne Sisak

2176-92

Knjižnica i čitaonica, Lipovljani

2176-133

2176-93

Gradska knjižnica »Ante Jagar«,
Novska

Županijska vatrogasna zajednica,
Sisak

2176-134

2176-94

Knjižnica i čitaonica, Popovača

Pučko otvoreno učilište »Gazela«
Kutina

2176-95

Knjižnica i čitaonica, Velika Ludina

2176-135

Športski centar Kutina, Kutina

2176-96

Knjižnica i čitaonica, Dvor

2176-136

Narodna knjižnica i čitaonica Majur

2176-97

Knjižnica i čitaonica, Glina

2176-137

2176-98

Knjižnica i čitaonica, Gvozd

2176-99

Narodna knjižnica i čitaonica »Ivo
Kozarčanin«, Hrvatska Dubica

Javna ustanova za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima
Sisačko-moslavačke županije

2176-138

2176-100

Gradska knjižnica i čitaonica,
Hrvatska Kostajnica

Osnovna škola »Katarina Zrinska«
Mečenčani

2176-139

Centar za socijalnu skrb Dvor

2176-101

Knjižnica i čitaonica, Petrinja

2176-140

2176-102

Knjižnica i čitaonica, Topusko

Hrvatski zavod za zapošljavanje,
PS Sisak

2176-103

Dom Kulture »Kristalna Kocka
Vedrine«, Sisak

2176-141

Turistička zajednica Sisačkomoslavačke županije

2176-104

Pučko otvoreno učilište, Kutina

2176-142

2176-105

Pučko otvoreno učilište, Novska

Zavod za prostorno uređenje
Sisačko-moslavačke županije

2176-106

Hrvatski dom, Petrinja

2176-143

Turistička zajednica grada Kutine.

2176-107

Narodno sveučilište, Dvor

2176-108

Trgovačko učilište »MERKUR«,
Novo Selo

2176-109

Alter ego, Sisak

2176-110

Škola INFO – EKSPERTING, Kutina

2176-111

Gradski Muzej, Sisak

2176-112

Muzej Moslavine, Kutina

2176-113

Dječji vrtić »Sunce«, Dvor

2176-114

Narodna knjižnica i čitaonica
»Napredak«, Donji Kukuruzari,
Mečenčani

2176-115

Centar za socijalnu skrb Sisak

2176-116

Centar za socijalnu skrb Kutina

2176-117

Centar za socijalnu skrb Petrinja

2176-118

Centar za socijalnu skrb Novska

2176-119

Centar za socijalnu skrb Glina

2176-120

Centar za socijalnu skrb Hrvatska
Kostajnica

2176-121

Dom za starije i nemoćne osobe
Sisak

2176-122

Dom za starije i nemoćne osobe
Petrinja

2176-123

Dječji dom »Vrbina«, Sisak

2176-124

Dom zdravlja Sisak

2176-125

Dom zdravlja Kutina

2176-126

Dom zdravlja Petrinja

2176-127

Zavod za javno zdravstvo Sisačkomoslavačke županije, Sisak

2176-128

Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić«,
Sisak

2176-129

Dom za psihički bolesne osobe,
Petrinja

2176-130

Lječilište Topusko

2176-131

Neuropsihijatrijska bolnica »Dr. Ivan
Barbot«, Popovača

Članak 5.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«, a primjenjivat
će se od 1. siječnja 2009. godine.
URED DRŽAVNE UPRAVE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
PREDSTOJNIK
KLASA: 035-02/08-01/2
URBROJ: 2176-01-01/01-08-1
Sisak, 24. prosinca 2008.
Predstojnik
Stevo Baić, v.r.

2.
Na temelju članka 12. stavak 2. Uredbe o uredskom
poslovanju (»Narodne novine« broj 38/87 i 42/88) i
članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim
oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i primalaca akata (»Narodne novine« broj 38/88) predstojnik
Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji,
donosi
DOPUNSKO RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca
i primalaca akata na području Sisačkomoslavačke županije
Članak 1.
U Rješenju o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke
županije Klasa: 035-02/08-01/2, Urbroj: 2176-01-01/0108-1 od 24. prosinca 2008. godine, u članku 4. dodaju
se brojčane oznake koje glase:

Broj 1/2009.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

2176-144 Top-Terme d.o.o.
2176-145 Termalna voda d.o.o.
Članak 2.
Ovo Dopunsko rješenje bit će objavljeno u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke« županije, a
primjenjivat će se od 15. siječnja 2009. godine.

Stranica 15

URED DRŽAVNE UPRAVE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
PREDSTOJNIK
KLASA: 035-02/08-01/2
URBROJ: 2176-01-01/01-09-4
Sisak, 15. siječnja 2009.
Predstojnik
Stevo Baić, v.r.

Stranica 16

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Broj 1/2009.

»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 2009. 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, fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu:
www.glasila.hr.

