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AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
28.

I.

Na temelju članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01) i članka 109. Poslovnika
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 11. sjednici održanoj 22. srpnja 2002.
godine, donijela je

Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Sisačkomoslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj
2002. godine.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
siječanj-lipanj 2002. godine

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
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Klasa: 400-08/02-01/04
Urbroj: 2165-10-02-3
Sisak, 22. srpnja 2002.
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Ovaj Program obuhvaća uvjete i osnovne odredbe
o udruživanju sredstava Ministarstva za obrt, malo i
srednje poduzetništvo s jedinicama lokalne i područne
(regionalne) samouprave.

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

29.
Na temelju članka 25. točka 18. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01) i članka 61. stavka
5. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 11. sjednici održanoj 22.
srpnja 2002. godine, donijela je
PROGRAM

RADA

Županijske skupštine Sisačko-moslavačke
županije za razdoblje srpanj - prosinac 2002.
godine
I.
Ovim Programom odreuje se raspored tema,
odnosno akata koji će biti predmetom razmatranja,
te odreuju njihovi nositelji izrade, odnosno predlagatelji
kako slijedi:
1. Izvješće o izvršenju Proračuna Sisačkomoslavačke županije za prvo polugodište
2002. godine
Temeljem članka 27. alineja 3. Zakona o proračunu
(»Narodne novine« broj 92/94), župan je obvezan
izvijestiti Županijsko poglavarstvo o izvršenju Proračuna
za prvo polugodište fiskalne godine do kraja srpnja,
dok je prema članku 28. alineja 2. Zakona Županijsko
poglavarstvo obvezno izvijestiti Županijsku skupštinu
o izvršenju proračuna za prvo polugodište do 5.
kolovoza fiskalne godine.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za financije

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

III. kvartal

2. Program o poticanju razvoja malog
gospodarstva u Sisačko-moslavačkoj županiji
u 2002. godini
Program obuhvaća odredbe o subjektima, ciljevima
i poticajnim mjerama za razvoj malog gospodarstva
Sisačko-moslavačke županije.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za gospodarski
razvoj

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

III. kvartal

3. Program razvoja malog gospodarstva i
kriteriji za kreditiranje poduzetnika za 2002.
godinu - Program »Poduzetnik 2«

Nositelj izrade:

Ministarstvo za obrt, malo i
srednje poduzetništvo,
koordinator Upravni odjel za
gospodarski razvoj

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

III. kvartal

4. Informacija o odredbama Ugovora o
poslovnoj suradnji na realizaciji Programa
»Poduzetnik 2«
Informacija se odnosi na tripartitni ugovor o suradnji
izmeu Ministarstva za obrt, malog i srednjeg
poduzetništva, Sisačko-moslavačke županije i poslovnih
banaka u programu kreditiranja poduzetnika. Ugovor
obuhvaća odredbe koje se odnose na obveze potpisnika
Ugovora, uvjete i kriterije dobivanja kredita.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za gospodarski
razvoj

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

III. kvartal

5. Izvješće o provedbi Programa o kreditiranju
poduzetnika - Program »Poduzetnik 1«
Izvješće će sadržavati pregled i kraću analizu
zaprimljenih i odobrenih kredita za razvoj malog
gospodarstva u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za gospodarski
razvoj

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

III. kvartal

6. Izvješće o provedbi Odluke o organizaciji
županijskog linijskog prijevoza putnika
Sukladno članku 20. Odluke o organizaciji
županijskog linijskog prijevoza putnika (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 15/99 i
3/01), Upravni odjel za gospodarski razvoj pripremit
će izvješće o provedbi navedene Odluke.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za gospodarski
razvoj

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

III. kvartal

7. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih
ustanova u vlasništvu Sisačko-moslavačke
županije
Polazeći od prava i obveza Županije, kao vlasnika
odreenih zdravstvenih ustanova koja proizlaze iz
Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«
broj 1/97 - pročišćeni tekst i 111/97, 95/00 i 129/00),
Županijska skupština razmatrat će Izvješće o stanju
i problematici zdravstvenih ustanova u vlasništvu
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Županije u kojem će biti sadržano i poslovanje ovih
ustanova u 2001. godini i prvoj polovici 2002. godine.
Informacija će sadržavati i podatke o davanju u zakup
dijelova zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene
zaštite u vlasništvu Županije.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za društvene
djelatnosti (koordinator) i
zdravstvene ustanove

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

III. kvartal

8. Informacija o funkcioniranju sustava obrane
od tuče na području Sisačko-moslavačke
županije
Informacija će sadržavati podatke o stanju i
funkcioniranju sustava obrane od tuče na području
Sisačko-moslavačke županije, s prijedlogom mjera
koje je potrebno poduzeti u cilju poboljšanja stanja.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za
poljoprivredni razvoj

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

III. kvartal

9. Informacija o stanju i problematici biljne
proizvodnje na području Sisačko-moslavačke
županije
Informacija će sadržavati prikaz stanja i problematiku
proljetne sjetve i žetve ozimih kultura kao i stanje i
problematiku sjetve i berbe proljetnih kultura za prošlu
vegetacijsku godinu.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za
poljoprivredni razvoj u
suradnji s Uredom državne
uprave - Službom za
gospodarstvo i Hrvatskim
zavodom za poljoprivredno
savjetodavnu službu

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

III. kvartal

10. Program o poticanju razvoja malog
gospodarstva u Sisačko-moslavačkoj
županiji u 2003. godini
Program obuhvaća odredbe o subjektima, ciljevima
i poticajnim mjerama za razvoj malog gospodarstva
u Sisačko-moslavačkoj županiji.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za gospodarski
razvoj

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

11. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti
šuma na području Sisačko-moslavačke
županije
Informacija će sadržavati podatke o zdravstvenom
i ekološkom stanju šuma na području Županije,
gospodarenju šumama, te njihovoj zaštiti i obnavljanju
s prijedlogom mjera unapreivanja stanja.
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Nositelj izrade:

Upravni odjel za
poljoprivredni razvoj u
suradnji s Hrvatskim šumama
- Uprava šuma Sisak,
Zagreb, Karlovac i Nova
Gradiška

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

12. Informacija o organiziranosti i stanju
lovstva na području Sisačko-moslavačke
županije
Informacija će sadržavati organiziranost i stanje
lova na području Županije i prikaz problematike vezane
uz gospodarenje lovištima na području Sisačkomoslavačke županije.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za
poljoprivredni razvoj

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

13. Izvješće o provedbi Programa kreditiranja
poljoprivrednih proizvoača na području
Sisačko-moslavačke županije u 2002. godini
Izvješće će obuhvaćati podatke o realiziranoj
kreditnoj liniji za poticanje razvoja poljoprivrede na
području Sisačko-moslavačke županije za 2001. godinu.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za
poljoprivredni razvoj

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

14. Informacija o radu Županijske stočarsko
selekcijske službe - izvješće
Informacija o radu Županijske stočarsko selekcijske
službe na području Sisačko-moslavačke županije
sadržavat će prikaz rada i problematike u stočarstvu.
Nositelj izrade:

Županijska stočarsko
selekcijska služba,
koordinator Upravni odjel za
poljoprivredni razvoj

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

15. Informacija o stanju u poljoprivredi na
području Sisačko-moslavačke županije
Informacija će sadržavati prikaz stanja u poljoprivredi
na području Sisačko-moslavačke županije.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za
poljoprivredni razvoj

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

16. Program javnih potreba u školstvu Sisačkomoslavačke županije za 2003. godinu
Temeljem Zakona o srednjem školstvu (»Narodne
novine« broj 59/90, 26/93, 27/93, 7/96 i 59/01), Županija

Stranica 72

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

osigurava sredstva za financiranje javnih potreba u
osnovnom i srednjem školstvu iz svog proračuna.
Stoga će Županijska skupština donijeti Program javnih
potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg školstva
na području Županije za 2003. godinu.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za društvene
djelatnosti

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

17. Program javnih potreba u kulturi na
području Sisačko-moslavačke županije za
2003. godinu
Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi
(»Narodne novine« broj 47/90 i 27/93), propisano je
da županija donosi program javnih potreba u kulturi
od zajedničkog interesa za općine i gradove na njezinom
području, te županiju kao cjelinu, usklauje interese
i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog kulturnog
razvitka gradova i općina na njenom području i županije
kao cjeline, usklauje odnose u financiranju, te
usklauje razvitak.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za društvene
djelatnosti

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

18. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi
na području Sisačko-moslavačke županije
za 2003. godinu
Zakonom o tehničkoj kulturi (»Narodne novine«
broj 76/93 i 11/94), propisano je da županija donosi
program javnih potreba u tehničkoj kulturi od
zajedničkog interesa za općine i gradove na njenom
području, odnosno županiju kao cjelinu, usklauje
interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog
razvitka tehničke kulture općina i gradova na području
županije i županije kao cjeline, te usklauje odnose
u financiranju tehničke kulture na području županije.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za društvene
djelatnosti

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

19. Program javnih potreba u športu na
području Sisačko-moslavačke županije za
2003. godinu
Zakonom o športu (»Narodne novine« broj 111/
97, 13/98, 127/00 i 24/01), propisano je da županija
utvruje javne potrebe u športu i za ostvarivanje
programa osigurava financijska sredstva iz svog
proračuna. Pri utvrivanju programa polazi se od
potreba i mogućnosti tržišnih odnosa i dostignuća u
športu suvremenog svijeta.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za društvene
djelatnosti

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal
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20. Program javnih potreba u zdravstvu na
području Sisačko-moslavačke županije za
2003. godinu
Člankom 8. stavak 1. Zakona o zdravstvenoj zaštiti
(»Narodne novine« broj 1/97 - pročišćeni tekst i
111/97, 95/00 i 129/00), propisano je da županija
organizira epidemiološku, zdravstveno-statističku
djelatnost, hitnu medicinsku pomoć, te socijalnomedicinsku djelatnost na svom području. Zakonom
o zdravstvenom osiguranju (»Narodne novine« broj
94/01), propisano je da županija osigurava sredstva
za zdravstvene mjere zaštite čovjekova okoliša na
svom području, te epidemiološku, zdravstvenostatističku i socijalno-medicinsku djelatnost na području
županije.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za društvene
djelatnosti

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

21. Izvješće o radu Zajednice tehničke kulture
Sisačko-moslavačke županije
Na temelju članka 17. Zakona o tehničkoj kulturi
(»Narodne novine« broj 76/93 i 11/94) i članka 25.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), utvruje
se Program javnih potreba u tehničkoj kulturi. Sredstva
za ostvarivanje Programa javnih potreba ostvaruje
se kroz plan i program rada Zajednice tehničke kulture.
Nositelj izrade:

Zajednica tehničke kulture
Sisačko-moslavačke
županije, koordinator Upravni
odjel za društvene djelatnosti

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

22. Izvješće o radu Zajednice športskih udruga
i saveza Sisačko-moslavačke županije
Na temelju članka 37. Zakona o športu (»Narodne
novine« broj 111/97 i 127/00) i članka 25. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijska
skupština utvruje Program javnih potreba u športu.
Sredstva za ostvarivanje Programa javnih potreba u
športu ostvaruju se kroz plan i program Zajednice
športskih udruga i saveza Sisačko-moslavačke županije.
Nositelj izrade:

Zajednica športskih udruga
i saveza Sisačko-moslavačke
županije, koordinator Upravni
odjel za društvene djelatnosti

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

23. Izvješće o stanju okoliša na području
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
1999. - 2002. godine
Na temelju članka 22. Zakona o zaštiti okoliša
(»Narodne novine« broj 82/94 i 128/99), za potrebe
ostvarenja Programa zaštite okoliša, te drugih
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dokumenata važnih za zaštitu okoliša potrebno je
izraditi i donijeti četverogodišnje izvješće o stanju
koje treba sadržavati podatke o stanju okoliša u
Županiji, podatke o utjecaju pojedinih zahvata na
okoliš i o svim drugim nepovoljnim utjecajima na
okoliš, ocjenu provedenih mjera i njihove učinkovitosti,
analizu ostvarivanja Programa, ocjenu provedenog
nadzora, podatke o izrečenim kaznama i o korištenju
financijskih sredstava za zaštitu okoliša, procjenu
potrebe izrade novih ili izmjene i dopune postojećih
dokumenata, te druge podatke važne za zaštitu okoliša.
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96 i 88/98), stope vodne naknade koje se plaćaju
prema jedinici površine odreuje županijska skupština
na slivnom području na prijedlog »Hrvatskih voda«,
a za razdoblje dvije do pet godina. Stope i visina
vodne naknade odreuju se na temelju ukupnih
vrijednosti radova i zadataka utvrenih planom
upravljanja lokalnim vodama na slivnom području i
u skladu s mjerilima i normama za obavljanje tih
poslova.
Nositelj izrade:

Hrvatske vode, koordinator
Služba za poslove Skupštine
i Poglavarstva

Nositelj izrade:

Županijski zavod za
prostorno ureenje

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

Rok:

IV. kvartal

24. Program zaštite okoliša za područje
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
2003. - 2006. godine
Na temelju članka 19. Zakona o zaštiti okoliša
(»Narodne novine« broj 82/94 i 128/99), Sisačkomoslavačka županija dužna je donijeti Program zaštite
okoliša. Programom se utvruje stanje onečišćenja
okoliša po sastavnim dijelovima i prostornim cjelinama,
mjere za predvianje, sprječavanje i ograničavanje
onečišćenja, subjekti koji su dužni provoditi mjere i
ovlaštenja u svezi s provoenjem mjera zaštite okoliša,
smjernice i mjere za očuvanje i unapreenje zaštite
okoliša, način provoenja interventnih mjera u
izvanrednim slučajevima onečišćvanja okoliša, rokovi
za poduzimanje pojednih mjera, te izvori financiranja
za provoenje pojedinih mjera i procjena visine
potrebnih sredstava.
Nositelj izrade:

Županijski zavod za
prostorno ureenje

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

25. Zaključci o davanju suglasnosti na planove
upravljanja lokalnim vodama na slivnim
područjima za 2003. godinu
Prema članku 12. Zakona o vodama (»Narodne
novine« broj 107/95), graenje regulacijskih i zaštitnih
vodnih graevina, tehničko i gospodarsko održavanje
vodotoka, vodnog dobra i vodnih graevina provodi
se u skladu s planom upravljanja vodama. Planove
upravljanja na svakom pojedinom slivnom području
donose »Hrvatske vode« uz suglasnost županijske
skupštine na čijem je području slivno područje.
Nositelj izrade:

Hrvatske vode, koordinator
Služba za poslove Skupštine
i Poglavarstva

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

26. Odluke o visini slivne vodne naknade na
slivnim područjima
Sukladno članku 22. Zakona o financiranju vodnog
gospodarstva (»Narodne novine« broj 107/95, 19/

27. Odluka o davanju u zakup poslovnog
prostora u vlasništvu Sisačko-moslavačke
županije
Prema odredbi članka 6. stavka 1. i 2. Zakona o
zakupu poslovnog prostora (»Narodne novine« broj
91/96 i 124/97), poslovni prostor u vlasništvu županije
daje se u zakup putem javnog natejačaja, a uvjeti i
postupak natječaja odreuju se u skladu s odlukom
Županijske skupštine.
Nositelj izrade:

Služba za poslove Skupštine
i Poglavarstva

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

28. Odluka o privatizaciji Društva s
ograničenom odgovornošću »Ceste« Sisak
Sisačko-moslavačka županija osnivač je i vlasnik
društva s ograničenom odgovornošću Ceste Sisak
d.o.o. temeljem izjave o osnivanju, kao osnivačkog
akta, prema Odluci Županijske skupštine o osnivanju
trgovačkog društva Ceste Sisak (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 13/97. Polazeći
od prava i obveza Županije kao osnivača koje proizlaze
iz odredbi Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«
broj 100/96, 76/98 i 27/01), Županijska skupština
ima obvezu donošenja odluke o privatizaciji Ceste
Sisak d.o.o.
Nositelj izrade:

Služba za poslove Skupštine
i Poglavarstva u suradnji s
trgovačkim društvom Ceste
Sisak d.o.o.

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

29. Proračun Sisačko-moslavačke županije za
2003. godinu
Prema Zakonu o proračunu (»Narodne novine«
broj 92/94), župan kao nositelj izvršne vlasti u županiji
obvezan je podnijeti prijedlog proračuna županijskom
poglavarstvu u mjesecu listopadu za sljedeću godinu,
dok je županijsko poglavarstvo obvezno podnijeti
predstavničkom tijelu prijedlog proračuna na donošenje
najkasnije do 15. studenog, a županijska skupština
treba donijeti proračun za 2003. godinu do 15. prosinca
tekuće godine.
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Nositelj izrade:

Upravni odjel za financije

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

30. Odluka o izvršavanju Proračuna Sisačkomoslavačke županije za 2003. godinu
Člankom 61. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), propisano je da uz proračun za iduću računsku
godinu, Županijska skupština na prijedlog Županijskog
poglavarstva donosi odluku o izvršavanju proračuna.
Odlukom se utvruju uvjeti, način i postupak
gospodarenja prihodima i rashodima Županije.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za financije

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal

31. Program rada Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije za 2003.
godinu
Temeljem članka 25. točka 18. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), Županijska skupština
donosi svoj program rada. Člankom 51. stavak 5.
Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), utvreno je da se programom
za razdoblje od jedne godine ili drugo vremensko
razdoblje utvruje sadržaj aktivnosti, nositelji aktivnosti,
te rokovi izvršenja. Sukladno navedenom, Programom
rada Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije
za 2003. godinu utvrdit će se teme koje će Županijska
skupština razmatrati tijekom 2003. godine.
Nositelj izrade:

Nadležna upravna tijela,
koordinator Služba za
poslove Skupštine i
Poglavarstva

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

IV. kvartal
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osnivača ustanove ako zakonom ili aktom o osnivanju
nije drugačije odreeno. Temeljem navedene odredbe
kao i posebnih zakona Županijska skupština će prema
potrebi razmatrati statute ustanova.
Nositelj izrade:

Služba za poslove Skupštine
i Poglavarstva

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

Prema potrebi

34. Rješenja o imenovanju i razrješenja
Temeljem posebnih zakona (Zakon o ustanovama,
Zakon o javnim cestama, Zakon o sudovima, Zakon
o sudovima za mladež i dr.), Županijska skupština
donosit će rješenja o imenovanju i razrješenju ravnatelja,
sudaca porotnika i drugih osoba.
Nositelj izrade:

Služba za poslove Skupštine
i Poglavarstva

Predlagatelj:

Odbor za izbor i imenovanja

Rok:

Prema potrebi

35. Pitanja i prijedlozi vijećnika
Sukladno članku 100. Poslovnika Županijske
skupštine Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01),
vijećnici Županijske skupštine na svakoj sjednici
Županijske skupštine postavljaju pitanja, traže obavijesti
i daju prijedloge. Odgovori na postavljena pitanja
daju se na način utvren Poslovnikom.
II.
Ovim Programom predvieni nositelji izrade
materijala dužni su obavijestiti Županijsku skupštinu
u slučaju nemogućnosti dostave materijala u utvrenim
rokovima, navodeći razloge nemogućnosti pravovremenog izvršenja.
Ovim Programom utvreni predlagatelji dužni su
u odreenom roku podnijeti predvieni materijal
Županijskoj skupštini na razmatranje.
III.

32. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna
Sisačko-moslavačke županije za 2002.
godinu
Prilikom donošenja Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za 2002. godinu nisu bili poznati svi elementi
financiranja županije, kako glede izvora prihoda, tako
i obveza Županijskog proračuna. Slijedom toga, tijekom
godine bit će nužno usklaivanje Proračuna.
Nositelj izrade:

Upravni odjel za financije

Predlagatelj:

Županijsko poglavarstvo

Rok:

Prema potrebi

Ovaj Program objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-02/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 22. srpnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

33. Zaključci o davanju suglanosti, odnosno
potvrivanju statuta ustanova
Zakonom o ustanovama (»Narodne novine« broj
76/93, 29/97 i 47/99), člankom 54. propisano je da
statut ustanove donosi upravno vijeće uz suglasnost

30.
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
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01), članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja
malog gospodarstva (»Narodne novine« broj 29/02)
i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 11. sjednici održanoj 22. srpnja 2002.
godine, donijela je

o poticanju razvoja malog gospodarstva u
Sisačko-moslavačkoj županiji u 2002. godini
1. OPĆE ODREDBE
1.1. Svrha Programa
Svrha Programa poticanja razvoja malog
gospodarstva je sustavno poticanje razvoja
poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj županiji, a
posebice kroz povećanje broja obrta, zadruga i
trgovačkih društava, te broja zaposlenih u istima.
Programom se utvruju osnovne smjernice razvoja
poduzetništva, prioriteti u razvoju, načini pomoći i
poticanja razvoja poduzetništva na području Županije,
te iznosi i izvori sredstava namijenjeni poticanju
razvoja malog gospodarstva.

a)

zapošljavanju prosječno manje od 250 radnika

b)

su u poslovanju neovisni

c)
ostvaruju ukupno godišnji promet do
60.000.000,00 kuna ili imaju zbroj bilance ako su
obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu
imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u
vrijednosti do 30.000.000,00 kuna.
Poticajne mjere Programa primjenjivat će se i na
poduzetnike početnike koji tek zasnivaju obrt, trgovačko
društvo ili zadrugu i započinju obavljati odreenu
djelatnost ili su poduzetnici manje od godinu dana.
1.3. Ciljevi i prioriteti razvoja
Ciljevi razvoja su:
povećanje zapošljavanja,

- povećanje
gospodarstvu,
-

broja

subjekata

u

malom

povećanje izvoza i prilagodba svjetskom tržištu,

- povećanje učinkovitosti, kvalitete i konkurentnosti
u malom gospodarstvu,
- istraživanje, razvoj i primjena suvremenih
tehnologija i inovacija,
-

Prednost meu djelatnostima trebaju imati djelatnosti
u proizvodnji i preradi, te obrtničke usluge i usluge
usko vezane za proizvodnju.

Proračunom Sisačko-moslavačke županije za svaku
godinu bit će predviena sredstva za razvoj malog
gospodarstva od najmanje 1% Proračuna.
Dio sredstava Proračuna namijenjen je za realizaciju
Programa kreditiranja poduzetnika. Gradovi i općine
Sisačko-moslavačke županije mogu se uključiti u
županijski Program ili samostalno realizirati svoje
programe direktno s Ministarstvom za obrt, malo i
srednje poduzetništvo. Ukoliko se odluče uključiti u
županijski Program udružuju svoja sredstva iz proračuna
sa Županijom temeljem donesenih odluka.
Udružena sredstva gradova i općina Sisačkomoslavačke županije, sredstva dobivena od Ministarstva
za obrt, malo i srednje poduzetništvo Republike
Hrvatske i drugih izvora, namijenjena poticanju razvoja
malog gospodarstva, u cijelosti će se utrošiti prema
ovom Programu.
Udruživanje sredstava će se provoditi prema naputku
Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo.

Subjekti malog gospodarstva

Subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne
osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene
djelatnosti radi ostvarivanja dobiti, odnosno dohotka
na tržištu. Ti subjekti, kao subjekti malog gospodarstva,
moraju udovoljiti slijedećim kriterijima, da:

-

Prioriteti razvoja u Sisačko-moslavačkoj županiji
trebaju biti u prvom redu djelatnosti koje ne zagauju
okoliš.

1.4. Sredstva

PROGRAM

1.2.

Stranica 75

zadržavanje i razvoj tradicionalnih obrta.

2. POTICAJNE MJERE
2.1. Kreditiranje subjekata malog gospodarstva
Sisačko-moslavačka županija će osigurati kreditna
sredstva za poticanje razvitka malog i srednjeg
poduzetništva. Županija će dodjelom kredita podržavati
naročito:
-

najuspješnije male i srednje poduzetnike,

- otvaranje novih malih i srednjih trgovačkih
društava i obrta,
- razvojno povezivanje i umrežavanje malog
poduzetništva – meusobno i s velikim domaćim i
stranim poduzetnicima,
- malo i srednje poduzetništvo koje je prilagoeno
posebnostima lokalnih resursa, te koristi i razvija
njihove prednosti.
Namjena kredita: izgradnja i nabava osnovnih
sredstava, te trajna obrtna sredstva regulirano prema
ugovoru s poslovnom bankom. Krediti se mogu koristiti
isključivo za djelatnosti i ulaganja koje se dogovore
s poslovnom bankom i definiraju ugovorom.
Korisnici kredita dužni su odobrena sredstva koristiti
isključivo za namjenu za koju su odobrena. U slučaju
nenamjenskog korištenja sredstava Sisačkomoslavačka županija će preko poslovne banke tražiti
povrat cjelokupnog iznosa kredita sa svim zavisnim
troškovima.
Moguće kreditne linije su:
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Kreditna linija – komisioni posao

Krediti će se dodjeljivati prema ugovoru što će
Sisačko-moslavačka županija sklopiti s poslovnom
bankom, tako da banka obavlja komisione poslove.
Sredstva iz povrata kredita se uplaćuju na žiroračun poslovne banke. Banka uplaćena sredstva
prebacuje na žiro-račun Sisačko-moslavačke županije
u roku odreenom ugovorom sa Županijom. Sredstva
doznačena na žiro-račun Županije čine kreditnu masu
namijenjenu za davanje novih poduzetničkih kredita.
Pri dodjeli kredita prednost će se davati
poduzetnicima s najboljim programima, prema
županijskim prioritetima, s ciljem ravnomjernog razvitka
Županije u cjelini.
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- pokreću poduzetnički pothvat temeljem ugovora
s inovatorom o suradnji na projektu.
Program bi inovatorima trebao omogućiti da putem
bespovratne potpore za provjeru tehničko-tehnološke
izvodivosti i tržišne obrade, uz povoljne uvjete
kreditiranja, svoje zamisli pretočene u proizvode,
ponude tržištu.
Uloga Županije je da pomogne inovatorima i da
iz proračuna izdvoji financijska sredstva za tu namjenu
kao bespovratnu potporu.
Sredstva se mogu dodijeliti inovatorima koji imaju
registrirani obrt ili trgovačko društvo na području
Sisačko-moslavačke županije ili koji imaju ugovor o
poslovnoj suradnji s poduzetnikom s područja Sisačkomoslavačke županije koji želi inovaciju plasirati na
tržište.

B) Kreditna linija - s multiplikatorom
Raspoloživa kreditna sredstva deponirat će se
kod poslovne banke. Poslovna banka odobrava kredite
u skladu s dogovorenim uvjetima. Ugovorom izmeu
poslovne banke i Županije definiraju se:
-

omjer depozita i kreditne mase (multiplikator),

-

prioritetne djelatnosti i kriteriji za dodjelu kredita,

- uvjeti kredita (kamatna stopa, rokovi povrata,
poček, anuiteti, instrumenti osiguranja, itd.),
-

rok obrade zahtjeva,

-

rok realizacije kredita prema krajnjem korisniku,

- način korištenja depozita kao instrumenta
osiguranja povrata kredita,
- najkraći rok deponiranja sredstava i uvjeti
deponiranja.
Županijska sredstva služe kao depozit. Nakon
urednog povrata kredita koriste se kao novi depozit
za naredno multipliciranje sredstava. Po isteku ugovora
o depozitu sredstva se vraćaju Županiji.
2.2. Potpore
2.2.1. Potpore za izradu poslovnih planova/
investicionih programa
Sisačko-moslavačka županija će dodjeljivati
bespovratne novčane potpore poduzetnicima za
korištenje usluga izrade poslovnih planova / investicionih
programa. Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela
troškova vezanih uz izradu poslovnih planova /
investicionih programa, sa svrhom poticanja osnivanja
i početka poslovanja poduzetnika.
2.2.2. Potpore inovatorima
Cijeneći značenje inovatorstva i uvažavajući ulogu
inovatora-poduzetnika, u razvoju malog gospodarstva
Ministarstvo i županije u Republici Hrvatskoj su
dogovorile Program - »Komercijalizacija inovacija«.
Program se odnosi na obrtnike, zadruge i mala
trgovačka društva koja:
- samostalno pokreću poduzetnički pothvat na
vlastitoj inovaciji ili traže sredstva za potporu,

2.3. Institucionalna podrška malom
gospodarstvu
2.3.1. Osnivanje poduzetničkih centara i
inkubatora
U institucionalnoj potpori poduzetništvu posebno
mjesto i uloga u razvoju malog gospodarstva pripada
poduzetničkim centrima i inkubatorima.
Osnovni zadatak poduzetničkih centara u jedinicama
lokalne samouprave je promoviranje poduzetništva,
davanje informacija o mogućnostima ulaska u
poduzetništvo, o razvijenim poticajnim mjerama koje
poduzetnici mogu koristiti, davanje savjeta za voenje
poslovanja, pomoć u pripremi poslovnih planova,
organizacija seminara i drugih oblika dopunskog
obrazovanja poduzetnika, suradnja i preuzimanja dijela
stručnih poslova lokalne samouprave u razvoju
gospodarstva.
Sisačko-moslavačka županija za realizaciju ovih
poslova osnovala je 2001. godine Poduzetnički centar
»LEDA« - Sisak kao centar za pružanje usluga svim
poduzetnicima u Županiji. Prostor za ovaj Poduzetnički
centar je osigurala Sisačko-moslavačka županija.
»LEDA« - Poduzetnički centar raspolaže sa 800.000
E koje je u Sisačkoj banci deponirala meunarodna
organizacija UNDP, a namijenjena su za kreditiranje
malog poduzetništva.
Osnovna uloga poduzetničkih inkubatora je pružanje
sigurnosti poduzetnicima u početnom razdoblju za
ostvarivanje poduzetničkih pothvata - uključivanja u
gospodarske tijekove. Posebno težište je na pružanju
pomoći koja se odnosi na tehničku i tehnološku stranu
proizvodnog procesa.
U Sisačko-moslavačkoj županiji od 1999. godine
djeluje Poduzetnički inkubator u Hrvatskoj Kostajnici
čiji su vlastiti prihodi premali za redovan rad zbog
još uvijek malog broja korisnika, stoga im Sisačkomoslavačka županija pruža stalnu financijsku potporu.
2.3.2. Osnivanje i ureenje zona malog
gospodarstva
Poslovne zone nisu klasične industrijske zone,
već se izgledom uklapaju i u stambena naselja. Jedinice
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lokalne samouprave pokreću osnivanje malih poslovnih
zona ako procijene da za to postoji interes poduzetnika
na njihovu području. Zadatak jedinice lokalne
samouprave je pronaći zemljište koje je u prostornim
planovima predvieno za gradnju zone ili izvršiti
promjenu plana ako postoji interes općine i poduzetnika.
Na odabranoj parceli se gradi jedna ili više hala koje
se izgledom uklapaju u naselje, a sastoji se od nekoliko
predvienih poslovnih prostora, koji se kasnije
pojedinačno prodaju ili iznajmljuju.
Na području Sisačko-moslavačke županije gradovi/
općine koji su osigurali prostor za zone malog
gospodarstva i koje privode svrsi su: Grad Sisak,
Novska, Kutina i Glina, te Općine Sunja, Popovača i
Lekenik.
U cilju razvoja poduzetništva u Županiji, Sisačkomoslavačka županija planira u 2002. godini i slijedećih
godina podržavati osnivanje i ureenje postojećih
poslovnih zona. Zasada niti jedna jedinica lokalne
samouprave se nije odlučila, kao samostalni osnivač,
registrirati poslovnu zonu.
2.4. Ostale poticajne mjere
Sisačko-moslavačka županija i dalje planira
financijski pratiti već ranije započete projekte i to:
- Projekt izobrazbe kako poduzetnika tako i samih
djelatnika koji rade s poduzetnicima.
- Projekt promidžbe poduzetništva čiji je cilj što
bolje informiranje poduzetnika o svim poduzetničkim
temama, informiranje o mjerama i aktivnostima koje
su Ministarstvo za obrt, malo i srednje poduzetništvo
i Županija provele i opća afirmacija poduzetništva.
- Marketing županijskog gospodarstva kroz
Investicijski vodič.
- Pružanje stručne i savjetodavne pomoći
subjektima malog gospodarstva.
Poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije će
prema potrebi i sredstvima odlučivati o provoenju i
drugih aktivnosti usmjerenih na poticanje i razvoj
malog gospodarstva.
Uz sve mjere poticanja malog gospodarstva pojedini
gradovi potiču poduzetnike kroz:
-

oslobaanje plaćanja komunalnog doprinosa,

-

oslobaanje plaćanja komunalne naknade,

-

oslobaanje plaćanja poreza na tvrtku i reklamu.

3. ZAVRŠNE ODREDBE
Za provoenje županijskog Programa o poticanju
razvoja malog gospodarstva Sisačko-moslavačka
županija zadužuje Upravni odjel za gospodarski razvitak.
Poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije donijet
će u tekućoj godini Odluku o izdvajanju i raspodjeli
sredstava namijenjenih dodjeli županijskih kredita
za poticanje malog i srednjeg poduzetništva, te po
potrebi utvrditi dodatne kriterije za dodjelu kreditnih
sredstava.
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Sisačko-moslavačka županija će o mjerama i
aktivnostima za poticanje malog i srednjeg
poduzetništva, kao i o rezultatima već provedenih
mjera i akcija redovito i pravovremeno izvještavati
županijsko Poglavarstvo, nadležno ministarstvo i
javnost.
Ovaj Program stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 311-01/02-01/06
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 22. srpnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

31.
Na temelju članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), Županijska skupština Sisačkomoslavačke županije na 11. sjednici održanoj 22.
srpnja 2002. godine, donijela je
ODLUKU
o načinu plaćanja koncesijske naknade
Petrokemije d.d. Kutina
I.
Županijska skupština utvruje da je Petrokemija
d.d. Kutina, kao korisnik koncesije, obvezna plaćati
godišnju koncesijsku naknadu u Proračun Sisačkomoslavačke županije sukladno točki XI. Ugovora o
koncesiji za zahvaćanje voda za tehnološke potrebe,
zaključenom izmeu Državne uprave za vode i
Petrokemije d.d. Kutina 19. svibnja 1999. godine.
Županijska skupština utvruje da je Petrokemija
d.d. Kutina kao korisnik koncesije podmirila dio obveza
iz 1999. godine i u cijelosti obveze iz 2000. godine.
II.
Imajući u vidu aktualno stanje u Petrokemiji d.d.
Kutina nastalo nakon havarije pomoćnog kotla na
postrojenju Amonijak 2, a u cilju pomoći u prevladavanju
nastale situacije zbog havarije, Petrokemija d.d. Kutina
oslobaa se plaćanja koncesijske naknade za 1997.,
1998. i nepodmireni dio 1999. godine u ukupnom
iznosu od 2.126.777,20 kuna.
Sredstva iz stavka I. ove točke dodjeljuju se kao
pomoć za popravak pomoćnog kotla na postrojenju
Amonijak 2.
III.
Sredstva koncesijske naknade za 2001., 2002. i
naredne godine uplaćivat će se u Proračun Sisačkomoslavačke županije sukladno Sporazumu o načinu
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plaćanja koncesijske naknade izmeu Sisačkomoslavačke županije i Petrokemije d.d. Kutina, s
tim da će se 65% plaćenih sredstava koristiti u
namjenske programe na području Grada Kutine, a
na temelju programa kojeg prethodno utvrdi Grad
Kutina i korisnik koncesije.
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Klasa: 321-04/02-01/04
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 22. srpnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

Sporazum iz stavka 1. ove točke čini sastavni
dio ove Odluke.
33.
IV.
Ovlašćuje se župan Sisačko-moslavačke županije
za potpisivanje Sporazuma iz točke III. ove Odluke.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

Na temelju članka 25. točka 20. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), članka 35., članka
39. i članka 44. Poslovnika Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 11. sjednici
održanoj 22. srpnja 2002. godine, donijela je
ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 325-08/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 22. srpnja 2002.

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
predstavke i pritužbe
I.
U Odbor za predstavke i pritužbe biraju se:
-

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

za predsjednika:

1. Tihana Rendulić,
-

za članove:

2. Ivica Vulić,
3. Željko Soldo,
32.

4. Zvonko Štavalj,

Na temelju članka 44. i članka 47. stavak 4. i 6.
Zakona o šumama (»Narodne novine« broj 52/90, 5/
91, 9/91, 61/91, 76/99 i 8/00) i članka 25. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 11. sjednici
održanoj 22. srpnja 2002. godine, donijela je

5. Tomislav Žličarić.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

RJEŠENJE
o dozvoli čiste sječe šume Šumariji Glina
I.
DOZVOLJAVA SE JP Hrvatske šume, Zagreb,
Uprava šuma Sisak, Šumarija Glina, čista sječa šume
u odjelu 51 a, gospodarske jedinice »Prolom-KobiljakŠašava«, Šumarije Glina, na površini od cca 3 ha,
ukupne drvne mase 225 m 3, za potrebe eksploatacije
tehničkog graevnog kamena.

Klasa: 021-05/02-01/06
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 22. srpnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

34.
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Na temelju članka 25. točka 20. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), članka 35., članka
39. i članka 45. Poslovnika Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 11. sjednici
održanoj 22. srpnja 2002. godine, donijela je
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ODLUKU

o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
gospodarski razvoj
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II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

I.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

U Odbor za gospodarski razvoj biraju se:
- za predsjednika:
1. Hrvoje Zorić,

Klasa: 021-05/02-01/08
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 22. srpnja 2002.

- za članove:
2. Katica Juračak,
3. Šimun Iličić,

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

4. Ivan Andres,
5. Ivan Smolčić.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-05/02-01/07
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 22. srpnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.

36.
Na temelju članka 25. točka 20. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), članka 35., članka
39. i članka 47. Poslovnika Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 11. sjednici
održanoj 22. srpnja 2002. godine, donijela je
ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
društvene djelatnosti
I.

35.
Na temelju članka 25. točka 20. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), članka 35., članka
39. i članka 46. Poslovnika Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 11. sjednici
održanoj 22. srpnja 2002. godine, donijela je

U Odbor za društvene djelatnosti biraju se:
- za predsjednika:
1. Željko Smolčić,
- za članove:
2. Danijela Pavičić,
3. Josip Mrgan,
4. Ladislav Lazić,
5. Tomislav Panjan.

ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
prostorno ureenje i zaštitu okoliša
I.
U Odbor za prostorno ureenje i zaštitu okoliša
biraju se:
- za predsjednika:

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

1. Snježana Kožić,
- za članove:
2. Ivica Šipuš,
3. Branko Bukovec,
4. Mirko Ivanušić,
5. Emil Franjević.

Klasa: 021-05/02-01/09
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 22. srpnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v. r.
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37.
Na temelju članka 25. točka 20. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01), članka 35., članka
39. i članka 48. Poslovnika Županijske skupštine
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijska
skupština Sisačko-moslavačke županije na 11. sjednici
održanoj 22. srpnja 2002. godine, donijela je
ODLUKU
o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
branitelje i žrtve iz Domovinskog rata
I.
U Odbor za branitelje i žrtve iz Domovinskog
rata biraju se:
- za predsjednika:
1. Ivica Pandža,

Broj 7/2002.

- za članove:
2. Ivan Prajdić,
3. Juro Božanović,
4. Vjekoslav Posarić,
5. Stjepan Piškor.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
Klasa: 021-05/02-01/10
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 22. srpnja 2002.
Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, 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
2002. godinu iznosi 100,00 kuna i uplaćuje se na žiro-račun 2340009-1110011107 »Glasila« d.o.o. Petrinja,
D. Careka 2/1. Tehnički ureuje, izdaje i tiska: »GLASILA« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044)
815-138, tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr.

