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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
72.
Na temelju članka 43. 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 57. sjednici održanoj 30. travnja 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
o subvencijama u stočarstvu u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008. godinu
I. OPĆI UVJETI
Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se vrste subvencija u
stočarstvu za koje se u 2008. godini dodjeljuju bespo-

vratna novčana sredstva (u daljem tekstu: županijska
subvencija), opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele, te
prava i obveze korisnika županijske subvencije.
Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će poljoprivrednim
gospodarstvima subvencionirati sljedeće vrste proizvodnje u stočarstvu:
1. uzgoj i držanje krava u sustavu krava-tele
2. uzgoj i držanje autohtonih pasmina konja upisanih u središnji popis kojega vodi Središnji
savez uzgajivača konja hrvatski posavac i
Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog
hladnokrvnjaka
3. nabavke uzgojno valjanih junica mliječne pasmine, za proizvodnju mlijeka iz domaćeg uzgoja
4. nabavke laktofriza.
Članak 3.
Korisnici županijske subvencije iz članka 2. ove
Odluke isključivo su nositelji ili članovi poljoprivrednih
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gospodarstava koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava u Uredu državne uprave u Sisačkomoslavačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik),
te imaju prebivalište, odnosno sjedište, na području
Sisačko-moslavačke županije.
Poljoprivredna gospodarstva moraju imati poljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijsku subvenciju
na području Sisačko-moslavačke županije.
Članak 4.
Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a
djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je
registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te
kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno
gospodarstvo i upisano je u Upisnik.
Članka 5.
Sredstva za županijske subvencije iz članka 2. ove
Odluke osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2008. godinu.
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podataka o uzgojnoj valjanosti ženskog ždrebeta za
koje se podnosi zahtjev potvrđuje se pisanom potvrdom registrirane uzgojne organizacije; Središnji
savez uzgajivača konja hrvatski posavac, Središnji
savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka
ili potvrdom Hrvatskog stočarskog centra.
Potvrda o uzgojnoj valjanosti mora sadržavati ime i
prezime uzgajivača, odnosno vlasnika kobile u trenutku
oždrebljenja ždrebeta, ime i životni broj ždrebeta.
Isti korisnik subvencije može podnositi zahtjeve
višekratno sve do zatvaranja natječaja, ovisno o
datumu oždrebljenja ždrebeta i periodu provedbe
uzgojno-selekcijskih mjera od strane registrirane uzgojne organizacije. Zahtjev može podnijeti isključivo
uzgajivač, odnosno vlasnik kobile majke u trenutku
oždrebljenja ždrebeta za koje se podnosi zahtjev.
Županijska subvencija se dodjeljuje u iznosu od
500,00 kuna po odabranom ženskom ždrebetu za
daljnji uzgoj.
Zahtjev za subvenciju podnosi se do 31. listopada
za tekuću godinu na Obrascu SMŽ 5.2.
Članak 9.

Članak 6.
Pojedina županijska subvencija korisnicima se
isplaćuje jednokratno, jednom godišnje i to nakon
obavljene nabavke, proizvodnje ili realizacije zatražene
županijske subvencije, a najkasnije do konca tekuće
godine, odnosno do 31. prosinca 2008. godine.
Zahtjevi za subvenciju zaprimljeni do 31. svibnja
2008. godine obrađuju se u lipnju, zahtjevi zaprimljeni
do 31. kolovoza 2008. godine obrađuju se u rujnu,
te zahtjevi zaprimljeni do 31. listopada 2008. godine
obrađuju se po završetku natječaja.
Županijska subvencija za istu jedinicu proizvodnje
može se ostvariti samo jednom godišnje.
Članak 7.
Sisačko-moslavačka županija će poljoprivrednim
gospodarstvima subvencionirati u stočarskoj proizvodnji
sustav krava-tele, na temelju podataka iz evidencije
Hrvatskog stočarskog centra za 2007. godinu.
Najmanji broj životinja koji se subvencionira je 25
krava u sustavu krava-tele.
Iznos subvencije po kravi je 250,00 kuna.
Zahtjevi za subvenciju podnose se do 31. listopada
za tekuću godinu na Obrascu SMŽ 5.1.
Članak 8.
Županijska subvencija za uzgoj i držanje autohtonih
pasmina konja upisanih u središnji popis kojega vodi
Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac,
Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka ili Hrvatski stočarski centar, odobrit će
se poljoprivrednom gospodarstvu u tekućoj godini
za svako uzgojno valjano žensko ždrijebe odabrano
za daljnji uzgoj, autohtonih pasmina konja hrvatski
posavac i hrvatski hladnokrvnjak. Vjerodostojnost

Sisačko-moslavačka županija će poljoprivrednim
gospodarstvima subvencionirati u stočarskoj proizvodnji
nabavku uzgojno valjanih junica mliječnih pasmina iz
domaćeg uzgoja za proizvodnju mlijeka.
Subvencija će se odobriti poljoprivrednom gospodarstvu ako su uzgojno valjane junice mliječnih pasmina
iz domaćeg uzgoja za proizvodnju mlijeka kupljene u
tekućoj godini, te imaju rodovnik.
Najveći broj životinja koji se subvencionira je 5
uzgojno valjanih junica mliječnih pasmina iz domaćeg
uzgoja za proizvodnju mlijeka.
Iznos subvencije po uzgojno valjanoj junici je
1.500,00 kuna.
Zahtjev za subvenciju podnosi se do 31. listopada
za tekuću godinu na Obrascu SMŽ 5.3.
Članak 10.
Županijska subvencija za nabavku laktofriza odobrit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u
tekućoj godini nabavi laktofriz za mlijeko. Subvencija
se dodjeljuje u iznosu od 50% nabavne vrijednosti
laktofriza, a maksimalno 10.000,00 kuna.
Zahtjev za subvenciju podnosi se do 31. listopada
za tekuću godinu na Obrascu SMŽ 5.4.
II. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA
Članak 11.
Županijska subvencija dodjeljuje se na temelju
javnog natječaja.
Javni natječaj raspisuje Županijsko poglavarstvo
Sisačko-moslavačke županije, a provodi ga Povjerenstvo
za dodjelu subvencija u poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008. godinu, koje je imenovalo
Županijsko poglavarstvo.
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Natječaj sadrži:
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Članak 16.

-

naziv tijela koje objavljuje natječaj

-

predmet natječaja

-

opće uvjete

-

obveze korisnika

-

popis potrebne dokumentacije

-

naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi za subvenciju podnose

-

vrijeme trajanja natječaja

-

podatke o informacijama.
Članak 12.

Županijska subvencija dodjeljuje se na temelju
provedenog postupka i kriterija propisanih ovom
Odlukom.
Zahtjeve za županijsku subvenciju podnosi nositelj
poljoprivrednog gospodarstva (u daljnjem tekstu: Korisnik) na propisanim obrascima uz prateću propisanu
dokumentaciju.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća
kompletiranih zahtijeva i do utroška sredstava.
Članak 13.

Ukoliko je korisnik županijske subvencije, odnosno
podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili
prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva za
tu godinu mora vratiti u Proračun Sisačko-moslavačke
županije, te će podnositelj zahtjeva biti isključen iz
svih županijskih subvencija u poljoprivredi u narednih
pet (5) godina.
Članak 17.
Sastavni dio ove Odluke su propisani Obrasci SMŽ
5.1., SMŽ 5.2., SMŽ 5.3., SMŽ 5.4.
Članak 18.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 421-03/08-01/17
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 30. travnja 2008.

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije, nakon
provjere dostavljene dokumentacije, izrađuje nacrte
lista o subvencioniranju koje dostavlja Povjerenstvu
iz članka 11. ove Odluke.
Povjerenstvo iz članka 11. ove Odluke izrađuje prijedlog lista o subvencioniranju, te upućuje Županijskom
poglavarstvu radi donošenja odluke o utvrđivanju lista
o dodjeli subvencija.
Članak 14.
Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu ove Odluke obavlja Upravni odjel za poljoprivredu,
šumarstvo i vodno gospodarstvo Sisačko- moslavačke
županije.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiroračun korisnika županijske subvencije.
III. OBVEZE KORISNIKA
Članak 15.
Korisnik županijske subvencije za nabavku laktofriza i nabavku uzgojno valjanih junica mliječnih
pasmina za proizvodnju mlijeka iz domaćeg uzgoja,
odnosno podnositelj zahtjeva, podložan je stručnom
nadzoru (metodom slučajnog uzorka) u cilju provjere
istinitosti podataka.
Korisnici subvencija za uzgoj i držanje krava u
sustavu krava-tele, uzgoj i držanje autohtonih pasmina
konja upisanih u središnji popis kojeg vodi Središnji
savez uzgajivača konja hrvatski posavac i Središnji
savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka,
podložni su inspekcijskom nadzoru (metodom slučajnog
uzorka) u cilju istinitosti podataka.

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

73.
Na temelju članka 11. Odluke o subvencijama u
stočarstvu u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008.
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 57. sjednici održanoj 30. travnja 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
subvencije u stočarstvu u Sisačko-moslavačkoj
županiji za 2008. godinu
I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu subvencije u stočarstvu u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008. godinu
II.
Javni natječaj iz točke I. ove Odluke objavit će se
u »Večernjem listu« i na web-stranici Sisačko-moslavačke županije.
Tekst javnog natječaja je prilog ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.
III.
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: 421-03/08-01/18
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 30. travnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

74.
Na temelju članka 43. 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 57. sjednici održanoj 30. travnja 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
o sufinanciranju solarnih sustava u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008. godinu
I. OPĆI UVJETI
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Sufinanciranje će se vršiti u visini do 20% od ukupne vrijednosti računa za nabavku i montažu solarnih
komponenti.
Članak 7.
Iznos sufinanciranja korisnicima se isplaćuje jednokratno, jednom godišnje i to nakon montaže i pregleda
solarnog sustava od strane Županijskog povjerenstva
za sufinanciranje solarnih sustava, a najkasnije do
kraja tekuće godine, odnosno do 31. prosinca.
Zahtjevi za sufinanciranje zaprimljeni do 30. rujna obrađuju se u mjesecu listopadu. U slučaju da
sredstva do tog datuma nisu u potpunosti utrošena
natječaj se produžuje do 31. prosinca, odnosno do
utroška sredstava.
II. POSTUPAK SUFINANCIRANJA
Članak 8.
Županijsko sufinanciranje vrši se na temelju javnog natječaja. Javni natječaj raspisuje Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije, a provodi
ga Povjerenstvo za sufinanciranje solarnih sustava u
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008. godinu, koje
imenuje Županijsko poglavarstvo.
Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka sastoji se
od predsjednika i četiri člana.

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje način sufinanciranja
solarnih sustava za koje se u 2008. godini dodjeljuju
bespovratna novčana sredstva, opći uvjeti, kriteriji i
postupak dodjele, te prava i obveze korisnika predmetnog sufinanciranja.
Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će fizičkim osobama
sufinancirati kupnju i montažu solarnih komponenti
isključujući trošila.
Članak 3.
Korisnici županijskog sufinanciranja iz članka 2.
ove Odluke isključivo su fizičke osobe.
Članak 4.
Predmetne komponente solarnog sustava moraju se montirati na objekte u Sisačko-moslavačkoj
županiji.
Članak 5.
Sredstva za sufinanciranje solarnih sustava iz
članka 2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu
Sisačko-moslavačke županije za 2008. godinu
Članak 6.
Najviši ukupni godišnji iznos sufinanciranja iz članka
2. ove Odluke koju jedan korisnik može ostvariti iznosi
10.000,00 kuna.

Natječaj sadrži:
-

naziv tijela koje objavljuje natječaj,

-

predmet natječaja,

-

opće uvjete,

-

obveze korisnika

-

popis potrebne dokumentacije,

-

naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi za sufinanciranje podnose,

-

vrijeme trajanja natječaja,

-

podatke o informacijama.
Članak 9.

Županijsko sufinanciranje solarnih sustava dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija
propisanih ovom Odlukom.
Zahtjevi za predmetno sufinanciranje dostavljaju
se na propisanom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se prema redoslijedu prispijeća
kompletiranih zahtjeva i do utroška sredstava.
Članak 10.
Upravni odjel za infrastrukturu i komunalne poslove Sisačko-moslavačke županije, nakon provjere
dostavljene dokumentacije, izrađuje nacrte lista o
sufinanciranju koje dostavlja Povjerenstvu iz članka
20. ove Odluke.
Povjerenstvo iz članka 20. ove Odluke izrađuje
prijedlog lista o sufinanciranju, te upućuje Županijskom
poglavarstvu radi donošenja odluke o utvrđivanju lista
o dodjeli predmetnih sredstava.
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U slučaju većeg broja pristiglih zahtjeva za sufinanciranje čiji ukupni iznos prelazi ukupno planirana
sredstva za sufinanciranje, dakle 100.000,00 kuna,
Povjerenstvo iz članka 20. ove Odluke zadržava pravo proporcionalne raspodjele sredstava odabranim
prihvatljivim zahtjevima.
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16/94) i članka 20. Odluke o sufinanciranju solarnih
sustava u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008.
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 57. sjednici održanoj 30. travnja 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
o objavljivanju javnog natječaja za
sufinanciranje solarnih sustava u
Sisačko-moslavačkoj županiji

Članak 11.
Stručne i administrativne poslove vezane za provedbu
ove Odluke obavlja Upravni odjel za infrastrukturu i
komunalne poslove Sisačko-moslavačke županije.
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun
korisnika predmetnog sufinanciranja.
III. OBVEZE KORISNIKA

I.
Donosi se Odluka o objavljivanju javnog natječaja
za sufinanciranje solarnih sustava u Sisačko-moslavačkoj županiji.
II.

Članak 12.
Korisnik sufinanciranja, odnosno podnositelj zahtjeva, podložan je inspekcijskom i stručnom nadzoru
(metodom slučajnog uzorka) u cilju provjere istinitosti
podataka.
Članak 13.
Ukoliko je korisnik sufinanciranja, odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju ili
prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, dobivena sredstva
za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će
podnositelj zahtjeva biti isključen iz svih županijskih
potpora u narednih pet (5) godina.
Članak 14.

Tekst javnog natječaja utvrdit će Povjerenstvo za
sufinanciranje solarnih sustava u Sisačko-moslavačkoj
županiji.
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«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 310-34/08-01/03
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 30. travnja 2008.

Sastavni dio ove Odluke je propisani obrazac.

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

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 310-34/08-01/02
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 30. travnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

76.
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 20. Odluke o sufinanciranju solarnih
sustava u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008.
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 57. sjednici održanoj 30. travnja 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU

75.
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

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za
sufinanciranje solarnih sustava u
Sisačko-moslavačkoj županiji
I.
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za sufinanciranje solarnih sustava u Sisačko-moslavačkoj županiji
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(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), zbog prijedloga odabira fizičkih osoba kojima će se dodjeljivati financijska
sredstva za postavljanje solarnih sustava.
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika:

1. Rajko Mladenović, zamjenik županice Sisačkomoslavačke županije
-

za članove:

2. Drago Martinac, pročelnik Upravnog odjela za
infrastrukturu i komunalne poslove
3. Anto Rajić, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu
okoliša i prirode
4. Zoran Vasić, predstojnik Kabineta županice
5. Zdravko Has, voditelj Samostalnog odjela
za unutarnju reviziju Sisačko-moslavačke
županije.
III.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za infrastrukturu
i komunalne poslove Sisačko-moslavačke županije.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-09/08-01/40
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 30. travnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

77.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka
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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 57. sjednici održanoj 30. travnja 2008.
godine, donijelo je
ODLUKU
o davanju zgrade Područne škole Gorička
na korištenje
I.
Daje se na korištenje bez naknade zgrada Područne
škole Gorička Općini Dvor.
Zgrada Područne škole Gorička daje se na korištenje
dok se ne ukaže potreba za organiziranjem nastave
ili nekog drugog interesa osnivača.
II.
Međusobna prava i obveze između Sisačko-moslavačke županije, kao osnivača Škole i Općine Dvor iz
točke I. ove Odluke u svezi korištenja zgrade utvrdit
će se ugovorom.
III.
Ovlašćuje se županica Sisačko-moslavačke županije
za potpisivanje ugovora iz točke II. ove Odluke.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 602-02/08-01/14
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 30. travnja 2008.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.
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»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 2008. 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.

