ISSN 1332-5655

2014.
Sisak, 25. studenoga 2014.

BROJ: 26

GODINA XXI

SADRŽAJ
AKTI ŽUPANA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
6.

Odluka o povjeravanju poslova za izradu Izvješća o stanju u prostoru Općine
Dvor

7.

10.

11.
741

Odluka o povjeravanju poslova za izradu Izmjena i dopuna Prostornog plana
uređenja Grada Gline

742

8.

Odluka o donošenju Projekta »Donacije
udrugama za zaštitu potrošača - 2014«

742

9.

Odluka o provođenju Projekta »Donacije
udrugama za zaštitu potrošača - 2014«

12.

13.
742

Odluka o objavi Javnog natječaja Projekta
»Donacije udrugama za zaštitu potrošača
- 2014«

743

Rješenje o imenovanju predsjednice i
članova Povjerenstva za provođenje
Projekta »Donacije udrugama za zaštitu
potrošača - 2014«

746

Rješenje o imenovanju predsjednice i
članova Povjerenstva za provođenje
postupka javnog natječaja za kreditiranje
poduzetnika po Projektu »Poduzetnički
krediti - 2014«

746

Odluka o određivanju službene osobe za
rješavanje ostvarivanja prava na pristup
informacijama

747

AKTI ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
6.

-

Na temelju članka 27. Zakona o prostornom uređenju
(»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10 i 2/11)
župan Sisačko-moslavačke županije, donio je
ODLUKU
o povjeravanju poslova za izradu Izvješća o
stanju u prostoru Općine Dvor
Članak I.
Ovom Odlukom izrada dokumenta praćenja stanja
u prostoru za Općinu Dvor:

Izvješće o stanju u prostoru Općine Dvor za
razdoblje od 2010. do 2014. godine

povjerava se Zavodu za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije.
Članak II.
Međusobna prava i obveze između Zavoda za
prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije i
Općine Dvor u vezi izrade dokumenta praćenja stanja
u prostoru za Općinu Dvor, utvrditi će se posebnim
ugovorom.
Ovlašćuje se v.d. ravnatelja Zavoda za prostorno
uređenje Sisačko-moslavačke županije za potpisivanje
ugovora iz stavka 1. ovoga članka.
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Članak III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 350-02/14-01/440
Urbroj: 2176/01-02-14-1
Sisak, 6. studenoga 2014.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

7.
Na temelju članka 27. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine«, broj 153/13) i članka 44.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10
i 2/11), župan Sisačko-moslavačke županije, donio je
ODLUKU
o povjeravanju poslova za izradu Izmjena i
dopuna Prostornog plana uređenja Grada Gline
Članak I.
Ovom Odlukom izrada dokumenta prostornog
uređenja za Grad Glinu:
-

III. Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja
Grada Gline

povjerava se Zavodu za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije.
Članak II.
Međusobna prava i obveze između Zavoda za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije i Grada
Gline u vezi izrade dokumenta prostornog uređenja
za Grad Glinu, utvrditi će se posebnim ugovorom.
Ovlašćuje se v.d. ravnatelja Zavoda za prostorno
uređenje Sisačko-moslavačke županije za potpisivanje
ugovora iz stavka 1. ovoga članka.
Članak III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objaviti će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 350-02/14-01/452
Urbroj: 2176/01-02-14-1
Sisak, 11. studenoga 2014.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Broj 26/2014.

8.
Na temelju članka 8.4.2. Nacionalnog programa
zaštite potrošača za razdoblje 2013. do 2016. godine
(»Narodne novine«, broj 90/13), točke V. podtočke
6. Operativnog plana poticanja malog gospodarstva,
turizma, infrastrukture i komunalnih poslova u Sisačkomoslavačkoj županiji tijekom 2014. godine (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/13),
članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke
županije, dana 12. studenoga 2014. godine, donio je
ODLUKU
o donošenju Projekta »Donacije udrugama za
zaštitu potrošača - 2014«
I.
Donosi se Projekt »Donacije udrugama za zaštitu
potrošača - 2014«.
II.
Projekt »Donacije udrugama za zaštitu potrošača
- 2014« sastavni je dio ove Odluke i ne objavljuje se.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 421-04/14-01/11
URBROJ: 2176/01-02-14-1
Sisak, 12. studenoga 2014.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

9.
Na temelju Odluke o donošenju Projekta »Donacije udrugama za zaštitu potrošača - 2014« KLASA:
421-04/14-01/11, URBROJ: 2176/01-02-14-1 i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke županije,
dana 12. studenog 2014. godine, donio je
ODLUKU
o provođenju Projekta »Donacije udrugama za
zaštitu potrošača - 2014«
I. OPĆI UVJETI
Članak 1.
Temeljem ove Odluke Sisačko-moslavačka županija, će u skladu sa Projektom »Donacije udrugama za
zaštitu potrošača - 2014« dodijeliti donacije udrugama
za zaštitu potrošača.
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Članak 2.

Donacije će se dodijeliti temeljem Javnog natječaja
koji će se objaviti na web stranici Sisačko-moslavačke
županije www.smz.hr. Javni natječaj će biti objavljen
15 dana.
Članak 3.
Korisnici donacije mogu biti udruge za zaštitu
potrošača koje imaju sjedište na području Sisačkomoslavačke županije a koje će provođenjem svojih
projekta pridonijeti informiranju i edukaciji potrošača
te podizanju razine znanja svih potrošača o njihovim
pravima na području Sisačko-moslavačke županije.
Članak 4.
Sredstva su osigurana u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2014. godinu u razdjelu 004
Upravni odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i
turizam na poziciji 699 - Tekuće donacije - Donacija
savjetovalištima i udrugama za zaštitu potrošača u
iznosu od 15.000,00 kuna.
II. POSTUPAK DODJELE DONACIJE

poduzetništvo i turizam dostaviti popunjen obrazac
Financijsko izvješća o provedbi Projekta »Donacije
udrugama za zaštitu potrošača - 2014« i obrazac
Izvješća o provedbi Projekta »Donacije udrugama za
zaštitu potrošača - 2014«, koji su sastavni dio ove
Odluke, sa dokaznom dokumentacijom o utrošenim
sredstvima (računi - R1, R2, dokaz o prijenosu sredstava - izvod banke, kupoprodajni ugovor ovjeren kod
javnog bilježnika, foto dokumentacija, sl.)
Ukoliko se utvrdi da korisnik potpore nije dostavio
tražena izvješća o korištenju donacije ili da sredstva
nisu utrošena ili su nenamjenski utrošena, korisnik
donacije obavezan je istu zajedno s zakonom propisanom zateznom kamatom vratiti na žiro-račun Županije
u roku od 15 dana od dana zaprimljene Odluke o
povratu sredstava, te će biti isključen iz dodjele svih
financijskih potpora Sisačko-moslavačke županije
narednih pet godina.
V. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Članak 5.
Na objavljeni Natječaj iz članka 2. ove Odluke mogu
se javiti udruge za zaštitu potrošača na propisanom
obrascu ZP-14, koji je sastavni dio ove Odluke, s popratnom dokumentacijom navedenoj u točki 7. Projekta
»Donacije udrugama za zaštitu potrošača - 2014«.
Zahtjevi za dodjelu donacije i pripadajuća dokumentacija podnose se Povjerenstvu za provođenje
Projekta »Donacije udrugama za zaštitu potrošača 2014« putem Upravnog odjela za obrt, malo i srednje
poduzetništvo i turizam, poštom ili osobno na adresu
Sisačko-moslavačke županije, Stjepana i Antuna
Radića 36, s naznakom Projekt »Donacije udrugama
za zaštitu potrošača - 2014«, ne otvaraj.
III. PROVEDBA PROJEKTA
Članak 6.
Zahtjeve sa pripadajućom dokumentacijom za dodjelu
donacije razmatra, obrađuje i boduje Povjerenstvo za
provođenje Projekta »Donacije udrugama za zaštitu
potrošača - 2014« osnovano od strane župana, a
odluku o dodjeli sredstava donosi župan temeljem
prijedloga Povjerenstva.
IV. PRAĆENJE PROVEDBE PROJEKTA
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KLASA: 421-04/14-01/13
URBROJ: 2176/01-02-14-1
Sisak, 12. studenoga 2014.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

10.
Na temelju članka 2. Odluke o provođenju Projekta
»Donacije udrugama za zaštitu potrošača - 2014«
KLASA: 421-04/14-01/13, URBROJ: 2176/01-0214-1 i članka 44 Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke
županije, dana 12. studenog 2014. godine, donio je
ODLUKU
o objavi Javnog natječaja Projekta »Donacije
udrugama za zaštitu potrošača - 2014«
I.
Donosi se Odluka o objavi Javnog natječaja za
dodjelu donacije u provođenju Projekta »Donacije
udrugama za zaštitu potrošača - 2014«.

		
Članak 7.
Po isplaćenoj donaciji, korisnik donacije dužan je
najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dobivanja
donacije Upravnom odjelu za obrt, malo i srednje

II.
Javni natječaj iz članka I. ove Odluke objavit će se
na web stranici Sisačko-moslavačke županije www.
smz.hr.
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Tekst Javnog natječaja je prilog ove Odluke i čini
njegov sastavni dio.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 421-04/14-01/14
URBROJ: 2176/01-02-14-1
Sisak, 12. studenoga 2014.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Na temelju Odluke o objavi Javnog natječaja Projekta »Donacije udrugama za zaštitu potrošača - 2014«,
KLASA: 421-04/14-01/14, URBROJ: 2176/01-02-14-1
od 12. studenoga 2014. župan Sisačko-moslavačke
županije raspisuje
JAVNI NATJEČAJ
o dodjeli donacije po projektu »Donacije
udrugama za zaštitu potrošača - 2014«
1. CILJ NATJEČAJA
Cilj Projekta je donacijom omogućiti jačanje udruga
za zaštitu potrošača i provedbu projekata udruga s
područja Sisačko-moslavačke županije koje djeluju
u području zaštite potrošača te planiraju provesti
projekte koji su izravno vezani za provedbu mjera u
području zaštite prava potrošača što za posljedicu ima
poboljšanje kvalitete života građana.
2. KORISNICI I NAMJENA SREDSTAVA
Korisnici donacija mogu biti udruge za zaštitu
potrošača koje su registrirane i djeluju na području
Sisačko-moslavačke županije, a koje će provođenjem
svojih projekata pridonijeti informiranju i edukaciji
potrošača te podizanju razine znanja potrošača o
njihovim pravima.
3. IZVOR SREDSTAVA
Financijska sredstva za dodjelu donacija osigurana
su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2014.
godinu u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna.
4. OPĆI UVJETI ZA DODJELU DONACIJA
Razmatrat će se zahtjevi za dodjelu donacija samo
onih udruga koje udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:
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a) udruga je upisana u Registar udruga Republike
Hrvatske i Registar neprofitnih   organizacija
Ministarstva financija (sa sjedištem u Sisačko-moslavačkoj županiji) te aktivno djeluje u
području zaštite potrošača, a prijedlog projekta
je u skladu s ciljevima i zadaćama udruge i
njezinim aktivnostima, što je razvidno iz statuta
udruge;
b) djelovanje udruge treba biti u službi općeg
dobra, u skladu s općim vrednotama utvrđenim
Ustavom Republike Hrvatske;
c) udruga mora imati aktivno tijelo upravljanja koje
vodi učinkovitu razvojnu politiku i administrativnu
kontrolu rada udruge, te osigurati organizacijske
i stručne kapacitete za provedbu projekta;
d) udruga vodi financijsko poslovanje sukladno
propisima o vođenju knjigovodstva neprofitnih
organizacija na transparentan način dostupan
javnosti.
Udruga može na natječaj prijaviti samo jedan projekt koji planira realizirati najkasnije u roku od šest
mjeseci od dana dobivanja donacije.
5. KRITERIJI ZA DODJELU DONACIJA
Pored uvjeta iz točke 5. ovoga Projekta prednost
u dodjeli donacija imati će projekti koji zadovoljavaju
sljedeće kriterije:
1. projekt nudi inovativne i raznovrsne metode
provedbe: javne kampanje i prezentacije, radionice, insertiranje edukativnih uputa i letaka za
potrošače u najčitanije dnevne novine, istupi u
javnim medijima i specijaliziranim emisijama
-

najviše 20 bodova

2. projekt omogućava neposredan rad s većim
brojem korisnika i usmjeren je prema njihovim
stvarnim potrebama
-

najviše 15 bodova

3. projekt u svojoj provedbi predviđa uključivanje
volontera
-

najviše 10 bodova

4. realan odnos troškova i očekivanih rezultata
projekta
-

najviše 10 bodova.

6. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Podnositelj zahtjeva za dodjelu donacije treba
priložiti slijedeću dokumentaciju:
-

zahtjev za dodjelu donacija (obrazac ZP-14)

- 	 izvadak iz Registra udruga Republike Hrvatske
koji nije stariji od 30 dana i preslika obrasca iz
Registra neprofitnih organizacija
-

detaljan projekt (s naznakom cilja, korisničke
skupine, načina, mjesta i roka provođenja s
prijedlogom proračuna projekta te osmišljenu
javnu promidžbu)
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-

preslika ovjerenog Statuta udruge

-

popis članica/ova tijela upravljanja udruge
sukladno Statutu udruge;

-

uvjerenje o nekažnjavanju odgovorne osobe
udruge ne starije od 30 dana

-

životopis voditeljice/a projekta s datumom i
potpisom voditeljice/a projekta

-

preslika financijskog izvješća za 2013. godinu
(za udruge koje su u obvezi sastaviti financijsko
izvješće) ili

-

preslika knjige primitaka i izdataka za 2013.
godinu (za udruge koje nisu u obvezi sastaviti
financijsko izvješće)

-  	 dokaz o (eventualnome) sufinanciranju projekta
iz nekih drugih izvora sufinanciranja
-

popis dostavljene dokumentacije s potpisom
ovlaštene osobe i pečatom udruge

-

ostali dokumenti po zahtjevu.

7. POSTUPAK PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjevi za dodjelu donacije i pripadajuća dokumentacija podnosi se Povjerenstvu za provođenje
Projekta »Donacije udrugama za zaštitu potrošača 2014« putem Upravnog odjela za obrt, malo i srednje
poduzetništvo i turizam, s naznakom
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9. ODABIR I DODJELA DONACIJA
Zahtjeve za dodjelu donacija razmatra Povjerenstvo za provođenje Projekta »Donacije udrugama
za zaštitu potrošača« za 2014. godinu osnovano od
strane župana, a odluku o dodjeli donacija donosi
župan temeljem prijedloga Povjerenstva.
10.		 KONTROLA UTROŠENIH SREDSTAVA
Po isplaćenoj donaciji, korisnik donacije dužan je
najkasnije u roku od šest mjeseci od dana dobivanja
donacije Upravnom odjelu za obrt, malo i srednje
poduzetništvo i turizam dostaviti popunjen obrazac
Financijskog izvješća o provedbi Projekta »Donacije
udrugama za zaštitu potrošača - 2014« i obrazac
Izvješća o provedbi Projekta »Donacije udrugama za
zaštitu potrošača - 2014« (računi - R1, R2, dokaz o
prijenosu sredstava - izvod banke, kupoprodajni ugovor ovjeren kod javnog bilježnika, foto dokumentacija,
sl.).
Ukoliko se utvrdi da korisnik donacije nije dostavio izvješće o korištenju donacije ili da sredstva nisu
utrošena ili su nenamjenski utrošena, korisnik donacije
obavezan je istu zajedno sa zakonom propisanom
zateznom kamatom vratiti na žiro-račun Županije
u roku od 15 dana od dana zaprimljene Odluke o
povratu sredstava, te će biti isključen iz dodjele svih
financijskih potpora Sisačko-moslavačke županije
narednih pet godina.

Puni naziv i adresa podnositelja zahtjeva*
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za obrt, malo i srednje
poduzetništvo i turizam
Zahtjev za natječaj
Projekt »Donacije udrugama za zaštitu
potrošača - 2014«
- ne otvaraj 44 000 Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36
*Ako vanjska omotnica ne sadrži Puni naziv i
adresu podnositelja zahtjeva, zahtjev će se smatrati
nevažećim.
Sve informacije u vezi natječaja objavljene su na
županijskoj web stranici: www.smz.hr, a upite možete slati na e-mail: poduzetnistvo@smz.hr. Ili na broj
telefona: 044 / 540-058.
8. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE
Rok za podnošenje zahtjeva za donacije je 15 dana
od dana objave Natječaja na web stranici Sisačkomoslavačka županija, www.smz.hr.
Zahtjevi koji su podnijeti van roka, nekompletni te
nepotpuni neće se razmatrati.

11.		 ROK I NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH
DODIJELJENIH DONACIJA
Pregled prihvaćenih donacija biti će objavljen na web-stranici Sisačko-moslavačke županije
www.smz.hr po donošenju Odluke.
Udruge koje su svoj projekt prijavile na Natječaj,
a nisu ostvarile pravo na donaciju, bit će pismeno izvještene o razlozima neprihvaćanja njihove
prijave.
12.

ZAVRŠNE ODREDBE

Za provedbu ovog Projekta zadužuju se Upravni
odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam i
Upravni odjel za proračun i financije Sisačko-moslavačke županije.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 421-04/14-01/14
URBROJ: 2176/01-02-14-2
Sisak, 12. studenoga 2014.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.
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11.
Na temelju članka 6. Odluke o provođenju Projekta
»Donacije udrugama za zaštitu potrošača - 2014«
KLASA: 421-04/14-01/13, URBROJ: 2176/01-0214-1 i članka 44 Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
11/09, 5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke
županije, dana 12. studenog 2014. godine, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednice i članova
Povjerenstva za provođenje Projekta »Donacije
udrugama za zaštitu potrošača - 2014«
I.
Ovim Rješenjem imenuje se predsjednica i članovi Povjerenstva za provođenje Projekta »Donacije
udrugama za zaštitu potrošača - 2014« (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
za predsjednicu:
1. Anita Sinjeri-Ibrišević, dr. vet. med.
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Sisačko-moslavačke županije«, broj 20/13) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke županije
dana 14. studenoga 2014. godine, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednice i članova
Povjerenstva za provođenje postupka javnog
natječaja za kreditiranje poduzetnika po Projektu
»Poduzetnički krediti - 2014«
Članak 1.
Ovim Rješenjem imenuje se predsjednica i članovi
Povjerenstva za provođenje postupka javnog natječaja
za kreditiranje poduzetnika iz Projekta »Poduzetnički
krediti - 2014« (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
Članak 2.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednicu:
1. Anita Sinjeri-Ibrišević, dr. vet. med.
- za stalne članove:
2. Marijan Belošević, dipl. oec.

za članove:
2. Marijan Belošević, dipl. oec.
3. Zdravko Has, dipl. oec.
III.
Odlukom o provođenju Projekta, KLASA: 42104/14-01/13, URBROJ: 2176/01-02-14-1 u članku 6.
utvrđeno je da zahtjeve za dodjelu donacije razmatra,
obrađuje i boduje Povjerenstvo za provođenje Projekta
»Donacije udrugama za zaštitu potrošača - 2014«.
Povjerenstvo dostavlja prijedlog za dodjelu donacije
županu koji donosi Odluku o odobravanju donacije.
		
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 421-04/14-01/15
URBROJ: 2176/01-02-14-1
Sisak, 12. studenoga 2014.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

12.
Na temelju članka 5. Odluke o provedbi Projekta
»Poduzetnički krediti - 2014« (»Službeni glasnik

3. Zdravko Has, dipl. oec.
4. Dragoslav Krnjaić, ing.
5. Damir Horžić, prof.
- za povremene članove:
6. predstavnik Grada/Općine na čije se područje
odnosi zahtjev za kredit
7. predstavnik poslovne banke na koju se odnosi
zahtjev za kredit.
Članak 3.
Povjerenstvo je dužno u postupku odobravanja
kredita provoditi odredbe te raditi na način kako je
to utvrđeno u Projektu »Poduzetnički krediti - 2014«.
Povjerenstvo donosi odluku većinom glasova prisutnih.
O radu sjednice Povjerenstva vodi se zapisnik.
Članak 4.
Odluku o davanju suglasnosti na zaprimljen zahtjev
za kredit Povjerenstvo dostavlja sa pripadajućom dokumentacijom banci na koju se zahtjev odnosi.
				
Članak 5.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo
obavlja Upravni odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ovog Rješenja stavljaju
se van snage Rješenje o imenovanju predsjednika i
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članova Povjerenstva za provođenje postupka javnog
natječaja za kreditiranje poduzetnika po Projektu
»Poduzetnički krediti - 2014«, KLASA: 080-09/1401/10, URBROJ: 2176/01-02-14-01 od 10. ožujka
2014. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 20/13) i Rješenje o izmjeni Rješenja
o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za
provođenje postupka javnog natječaja za kreditiranje
poduzetnika po Projektu »Poduzetnički krediti - 2014«,
KLASA: 080-09/14-01/10, URBROJ: 2176/01-02-14-02
od 18. lipnja 2014. godine (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 15/14).
Članak 7.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 080-09/14-01/10
URBROJ: 2176/01-02-14-3
Sisak, 14. studenoga 2014.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

13.
Na temelju članka 13. Zakona o pravu na pristup
informacijama (»Narodne novine«, broj 25/13) i članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10, 2/11 i 3/13), župan Sisačko-moslavačke županije
24. studenoga 2014. godine, donio je

Stranica 747

ODLUKU
o određivanju službene osobe za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama
I.
SANJA KLARIĆ PETEK, viša savjetnica za odnose s javnošću i protokol u Stručnoj službi za poslove
Skupštine, župana i opće poslove, Odsjek za poslove
župana, određuje se službenom osobom za rješavanje
ostvarivanja prava na pristup informacijama koje posjeduju tijela Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem
tekstu: Službenica za informiranje).
II.
Službenica za informiranje mjerodavna je za ostvarivanje prava na pristup informacijama, te obavlja poslove
propisane Zakonom o pravu na pristup informacijama.
III.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan
snage Odluka o određivanju službene osobe za rješavanje ostvarivanja prava na pristup informacijama,
Klasa: 080-08/13-01/09, Urbroj: 2176/01-03-13-1
od 18. srpnja 2013. godine.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 080-08/14-01/05
URBROJ: 2176/01-02-14-1
Sisak, 24. studenoga 2014.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., 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 - Vesna Krnjaić, dip. iur., pročelnica Stručne službe za
poslove Skupštine, župana i opće poslove - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi.
Pretplata za 2014. godinu iznosi 100,00 kuna + PDV i uplaćuje se na IBAN: HR9123400091110011107 »Glasila« d.o.o.
Petrinja, D. Careka 2/1. Tehnički uređuje 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.

