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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
126.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke žu-
panije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), članka 16. Poslovnika 
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
i točke 7. Operativnog plana poticanja malog gospodar-
stva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 
2007. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 4/07), Županijsko poglavarstvo Sisač-
ko-moslavačke županije na 43. sjednici održanoj 14. 
rujna 2007. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o donošenju Projekta »Tehničko usklađivanje«

I.
Donosi se Projekt »Tehničko usklađivanje«.

II.
Projekt »Tehničko usklađivanje« sastavni je dio 

ove Odluke.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA

ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/07-01/19
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

127.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke žu-
panije«, 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 7. Operativnog plana poticanja malog 
gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji 
tijekom 2007. godine (»Službeni glasnik Sisačko-mo-
slavačke županije«, broj 4/07), Županijsko poglavarstvo 
Sisačko-moslavačke županije na 43. sjednici održanoj 
14. rujna 2007. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o provođenju Projekta »Tehničko usklađivanje« 
za 2007. godinu

I.  OPĆI UVJETI

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, postupak 

dodjele i obveze korisnika subvencija dobivenih pro-
vođenjem projekta »Tehničko usklađivanje« za 2007. 
godinu.

Članak 2.
Sredstva za provođenje projekta iz članka 1. ove 

Odluke osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke 
županije na poziciji 233 – Subvencije poduzetnicima za 
ISO-standarde u iznosu od 300.000,00 kuna i realizirat 
će se u 2007. godini.

Članak 3.
Subvencija iz članka 2. ove Odluke korisnicima se 

dodjeljuje jednokratno i bespovratno.
 

Članak 4.
Opći uvjeti za dodjelu subvencija i namjena sred-

stava utvrđeni su u točkama 2. i 3. Projekta »Tehničko 
usklađivanje«.

II.  POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJA

Članak 5.
Subvencije se dodjeljuju putem provedenog javnog 

poziva.
Javni poziv raspisuje Županijsko poglavarstvo Si-

sačko-moslavačke županije i objavljuje se u dnevnom 
tisku. Javni poziv je otvoren 30 dana.

Javni poziv sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- predmet natječaja,
- opće uvjete i kriterije za dodjelu subvencija,
- popis potrebne dokumentacije,
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podno-

se,
- vrijeme trajanja natječaja,
- podatke o informacijama.

Članak 6.
Javni poziv provodi Povjerenstvo za provođenje 

Projekta »Tehničko usklađivanje« za 2007. godinu 
koje imenuje Županijsko poglavarstvo.

Povjerenstvo nakon provjere zaprimljenih zahtjeva 
i dostavljene dokumentacije izrađuje listu korisnika s 
predloženim iznosima subvencije, te prijedlog liste 
dostavlja Županijskom poglavarstvu na donošenje 
Odluke o dodjeli subvencija.

III. OBVEZE KORISNIKA

Članak 7.
Korisnik subvencije dužan je u roku od 15 dana 

po utrošku dobivenih sredstava, a najkasnije do kraja 
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tekuće godine, podnijeti izvješće Upravnom odjelu za 
obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam o načinu 
utroška sredstava i dokumentirati utrošak sredstava 
(računima i sl.) 

Ukoliko korisnik subvencije ne podnese izvješće o 
utrošenim sredstvima u rokovima navedenim u gornjem 
stavku, neće se moći natjecati za dodjelu subvencija 
u narednoj godini.

Članak 8.

Ukoliko je korisnik subvencije priložio neistinitu 
dokumentaciju ili je nenamjenski potrošio dobivena 
novčana sredstava, dobivena sredstva mora vratiti u 
Županijski proračun, te će biti isključen iz svih župa-
nijskih subvencija u narednih pet godina.

Članak 9.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/07-01/20
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

128.
Na temelju članka 5. Odluke o provođenju projekta 

»Tehničko usklađivanje« za 2007. godinu i članka 43. 
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni gla-
snik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 43. sjednici održanoj 14. rujna 2007. 
godine, donijelo je

 

O D L U K U
o objavljivanju Javnog poziva za dodjelu 

subvencija u provođenju Projekta »Tehničko 
usklađivanje« za 2007. godinu

I. 

Donosi se Odluka o objavljivanju Javnog poziva za 
dodjelu subvencija u provođenju Projekta »Tehničko 
usklađivanje« za 2007. godinu.

II.

Javni poziv iz točke I. ove Odluke objavit će se u 
dnevnom tisku.

Tekst Javnog poziva 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-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/07-01/21
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

129.
Na temelju članka 6. Odluke o provođenju Projekta 

»Tehničko usklađivanje« za 2007. godinu i članka 43. 
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni gla-
snik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 43. sjednici održanoj 14. rujna 2007. 
godine, donijelo je

 

R J E Š E N J E
o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za provođenje Projekta »Tehničko 
usklađivanje« za 2007. godinu

I.

Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i člano-
vi Povjerenstva za provođenje Projekta »Tehničko 
usklađivanje« za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo).

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

- za predsjednika:
1. Rajko Mladenović, zamjenik županice Sisačko-

moslavačke županije,

- za članove:
2. Dragan Meandžija, član Županijskog poglavar-

stva,

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

4. Anto Rajić, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu 
okoliša i prirode,

5. Miloš Bjelajac, predstavnik HKG – Županijske 
komore Sisak.

III.

Poslovi i zadaće ovog Povjerenstva sadržani su u 
odredbama projekta »Tehničko usklađivanje«.
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IV.
Ova Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mo-
slavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/07-01/18
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

130.
Na temelju članka 18. i članka 43. Statuta Sisačko-

moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-mo-
slavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), članka 16. 
Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-mosla-
vačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 16/94) i točke 2. Operativnog plana 
poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-
moslavačkoj županiji tijekom 2007. godine (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 4/07), 
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke župa-
nije na 43. sjednici održanoj 14. rujna 2007. godine, 
donijelo je

 
O D L U K U

o prijenosu sredstava za suosnivanje 
»Garancijske sheme«

I.
U svrhu suosnivanja »Garancijske sheme« iz 

Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2007. 
godinu s pozicije 235 – Sredstva za regionalnu ra-
zvojnu agenciju – garancijska shema, prenosi se 
2.000.000,00 kuna na žiro-račun Razvojne agencije 
»SI-MO-RA« d.o.o. Sisak.

II.
Predstavnik Sisačko-moslavačke županije u Skup-

štini Garancijske sheme biti će županica Sisačko-
moslavačke županije Marina Lovrić, a predstavnik 
Sisačko-moslavačke županije u Garancijskom odboru 
biti će pročelnik Upravnog odjela za proračun i financije 
Franjo Glušac.

III.
Međusobna prava i obveze suosnivači i partneri u 

ovom projektu posebno će regulirati kroz tijela i akte 
»Garancijske sheme«.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 403-01/07-01/15
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

131.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, 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 43. sjednici održanoj 14. rujna 2007. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o subvencijama u ratarstvu u  
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. godinu

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje vrsta proizvodnje u 

poljoprivredi za koje se u 2007. godini dodjeljuje bes-
povratna 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 proizvodnju uljane 
repice. 

Najmanja površina zasijana uljanom repicom po 
jednom poljoprivrednom gospodarstvu iznosi 3 ha. 

Iznos subvencije po zasijanom hektaru iznosi 
450,00 kuna.

Članak 3.
Korisnici županijske subvencije iz članka 2. ove 

Odluke su isključivo nositelji ili članovi poljoprivrednih 
gospodarstava koja su upisana u Upisnik poljoprivred-
nih gospodarstava u Uredu državne uprave u Sisač-
ko-moslavačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik) 
i imaju prebivalište, odnosno sjedište na području 
Sisačko-moslavačke županije, te imaju poljoprivredne 
površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže 
županijsku subvenciju na području Sisačko-mosla-
vačke županije.

Članak 4.
Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gos-

podarska 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.
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Članak 5.
Sredstva za županijske subvencije iz članka 2. ove 

Odluke osiguravaju se u Proračunu Sisačko-mosla-
vačke županije za 2007. godinu. 

Članak 6.
Županijska subvencija korisnicima se isplaćuje 

jednokratno, jednom godišnje i to nakon obavljene 
proizvodnje, a najkasnije do konca tekuće godine 
odnosno do 31. prosinca.

Zahtjevi za subvenciju se mogu podnositi do 15. 
listopada.

Županijska subvencija za istu površinu ili istu 
jedinicu proizvodnje može se ostvariti samo jednom 
godišnje.

Članak 7.
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 2007. godinu, koje 
je imenovalo Županijsko poglavarstvo.

Natječaj sadrži: 
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- predmet natječaja,
- opće uvjete,
- popis potrebne dokumentacije,
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi za sub-

venciju podnose,
- vrijeme trajanja natječaja,
- podatke o informacijama.

Članak 8.
Županijska subvencija dodjeljuje se na temelju 

provedenog postupka i kriterija propisanih ovom 
Odlukom. 

Zahtjevi za županijsku subvenciju dostavljaju se na 
propisanom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a 
rješavaju se prema redoslijedu prispijeća kompletiranih 
zahtjeva i do utroška sredstava.

 
Članak 9.

Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije, nakon 
provjere dostavljene dokumentacije, izrađuje nacrte 
liste o subvencioniranju koje dostavlja Povjerenstvu 
iz članka 7. ove Odluke.

Povjerenstvo iz članka 7. ove Odluke izrađuje pri-
jedlog liste o subvencioniranju, te upućuje Županijskom 
poglavarstvu radi donošenja odluke o utvrđivanju liste 
o dodjeli subvencija.

Članak 10.
Stručne i administrativne poslove vezane za proved-

bu ove Odluke obavlja Upravni odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo Sisačko-moslavačke 
županije.

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro 
račun korisnika županijske subvencije.

Članak 11.
Ukoliko je korisnik županijske subvencije odnosno 

podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju 
ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne od-
govara njegovom stvarnom stanju dobivena sredstva 
za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će 
podnositelj zahtjeva biti isključen iz svih županijskih 
subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

Članak 12.
Sastavni dio ove Odluke je propisani obrazac 

SMŽ 5.1.

Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/07-01/17
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

132.
Na temelju članka 7. Odluke o subvencijama u 

ratarstvu u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. 
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavač-
ke županije na 43. sjednici održanoj 14. rujna 2007. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu 
subvencija u ratarstvu u Sisačko-moslavačkoj 

županiji za 2007. godinu

I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja za 

dodjelu subvencija u ratarstvu u Sisačko-moslavačkoj 
županiji za 2007. godinu.

II.
Javni natječaj iz točke I. ove Odluke objavit će se 

u dnevnom tisku i na web stranici Sisačko-moslavačke 
županije.

Tekst javnog natječaja sastavni je dio ove Odlu-
ke. 

III.
Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu subvencija u 

poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. 
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godinu za provedbu postupka javnog natječaja suklad-
no odredbama Odluke o subvencijama u ratarstvu u 
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. godinu.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Po-
vjerenstva obavljat će Upravni odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/07-01/16
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

133.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, 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 43. sjednici održanoj 14. rujna 2007. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije 
objekata za obradu i skladištenje divljači u 2007. 

godini

Članak 1.
Ovom se Odlukom:
- utvrđuju uvjeti i način ostvarivanja prava na 

sufinanciranje troškova projektne dokumenta-
cije objekata za obradu i skladištenje divljači 
(u daljnjem tekstu: projektna dokumentacija),

- utvrđuju korisnici i njihove obveze,
- propisuje obrazac Zahtjeva za sufinanciranje 

troškova projektne dokumentacije.
Obrazac Zahtjeva za sufinanciranje troškova pro-

jektne dokumentacije nalazi se u prilogu ove Odluke 
i čine njezin sastavni dio – Obrazac SMŽ LD1. 

Članak 2.
Sufinanciranje troškova projektne dokumentacije 

obuhvaća:
- trošak izrade poslovnog plana i/ili investicijske 

studije,
- trošak rada projektanta,
- trošak projekta i projektne dokumentacije, 
- trošak projektne dokumentacije za ishođenje 

građevinske i/ili lokacijske dozvole.

Članak 3.
Sufinanciranje troškova izrade projektne dokumen-

tacije podrazumijevaju dodjelu nepovratnih sredstava 
iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2007. 
godinu.

 
Članak 4.

Bespovratna novčana sredstva za trošak projektne 
dokumentacije dodjeljuju se na temelju provedenog 
postupka i kriterija propisanih ovom Odlukom.

Članak 5.
Pravo na sufinanciranje troškova projektne doku-

mentacije mogu ostvariti pravne osobe (u daljnjem 
tekstu: Korisnik):

- lovačke udruge (društva), zakupnici zajedničkih 
lovišta na području Sisačko-moslavačke župa-
nije, 

- lovačke udruge (društva) i druge pravne i fizičke 
osobe zakupnici zajedničkih i državnih lovišta 
na području Sisačko-moslavačke županije.

Članak 6.
Sufinanciranje troškova projektne dokumentacije 

odobrava se ako je projektna dokumentacija izrađe-
na za izgradnju ili rekonstrukciju objekata za obradu 
i rasijecanje, hlađenje, zamrzavanje, te pakiranje 
mesa divljači, a koji su u skladu s odredbama Pra-
vilnika o uvjetima kojima moraju udovoljavati objekti 
za klanje životinja, obradu, preradu i uskladištavanje 
proizvoda životinjskog podrijetla (»Narodne novine«, 
broj 20/92).

 
Članak 7.

Sufinanciranje troškova projektne dokumentacije 
iznosi 50% od ukupne vrijednosti troškova izrade 
projektne dokumentacije.

 
Članak 8.

Sredstva za sufinanciranje troškova projektne 
dokumentacije iz članka 6. ove Odluke osigurana su 
u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2007. 
godinu. 

Članak 9.
Pojedino sufinanciranje troškova projektne do-

kumentacije korisnicima se isplaćuju jednokratno, 
jednom godišnje i to najkasnije do kraja tekuće godine 
do 31. prosinca.

Sufinanciranje troškova projektne dokumentacije, 
za istu namjenu, može se ostvariti samo jednom.

Članak 10.
Sufinanciranje troškova projektne dokumentacije 

dodjeljuju se na temelju Javnog natječaja.
Odluku o raspisivanju Javnog natječaja donosi 

Županijsko poglavarstvo.
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Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- predmet natječaja,
- naziv i adresa tijela gdje se mogu dobiti infor-

macije i zahtjevi,
- vrijeme trajanja natječaja.

Članak 11.
  Zahtjevi za sufinanciranje troškova projektne 

dokumentacije dostavljaju se na propisanom župa-
nijskom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju: 

-  kopiju sažetaka poslovnog plana ili investicijske 
studije,

-  kopiju sažetaka projektne dokumentacije, kao 
i za građevinsku i/ili lokacijsku dozvolu,

-  dokaz o upisu podnositelja u zakonom predvi-
đene upisnike i registre,

- dokaz o specifikaciji i visini podmirenih  
troškova nastalih za izradu projektne doku-
mentacije – isključivo od nadležnih ustanova i 
institucija, te ovlaštenih konzalting kuća i osoba, 
te ovlaštenih projektanata,

- obostranu kopiju osobne iskaznice i kopiju 
Ugovora o zakupu ili koncesiji lovišta,

- kopija žiro-računa.
Zahtjevi se rješavaju do utroška sredstava.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
 

Članak 12.
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 

županije imenuje Povjerenstvo za sufinanciranje 
troškova izrade projektne dokumentacije objekata 
za obradu i skladištenje divljači (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
Povjerenstvo razmatra zahtjeve iz članka 11. ove 

Odluke, te nakon provjere obvezne dokumentacije, 
dostavlja Županijskom poglavarstvu prijedlog liste 
za sufinanciranju troška projektne dokumentacije na 
utvrđivanje.

Članak 13.
Administrativno-tehničke poslove potrebne za 

provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za po-
ljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Sisačko-
moslavačke županije.

Po utvrđivanju liste Upravni odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo vrši prijenos sredstava 
na žiro-račun korisnika sukladno utvrđenoj listi, te o 
tome obavještava korisnika. 

Članak 14.
Ukoliko je korisnik, odnosno podnositelj Zahtjeva 

za sufinanciranje troškova izrade projektne dokumen-
tacije objekta za obradu i skladištenje divljači, priložio 
krivotvorenu dokumentaciju ili neistinito ispunio Zahtjev 

za sufinanciranje troška projektne dokumentacije, 
podnositelj Zahtjeva biti će isključen iz svih županijskih 
subvencija narednih pet (5) godina, te će morat vratit 
isplaćenu subvenciju u Županijski proračun.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 323-01/07-01/08
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

134.
Na temelju članka 10. Odluke o sufinanciranju 

troškova izrade projektne dokumentacije objekata za 
obradu i skladištenje divljači, Županijsko poglavarstvo 
Sisačko-moslavačke županije na 43. sjednici održanoj 
14. rujna 2007. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o raspisivanju Javnog natječaja za 
sufinanciranje troškova izrade projektne 

dokumentacije objekata za obradu i skladištenje 
divljači

I.
Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog natječaja 

za sufinanciranje troškova projektne dokumentacije 
objekata za obradu i skladištenje divljači 

II.
Javni natječaj će se objaviti u dnevnom tisku.
Sastavni dio ove Odluke je tekst Javnog natje-

čaja.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 323-01/07-01/07
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.
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135.
Na temelju članka 12. Odluke o sufinanciranju 

izrade projektne dokumentacije objekata za obradu i 
skladištenje divljači, Županijsko poglavarstvo Sisač-
ko-moslavačke županije na 43. sjednici održanoj 14. 
rujna 2007. godine, donijelo je

R J E Š E N J E
o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za sufinanciranje izrade projektne 
dokumentacije objekata za obradu i skladištenje 

divljači

I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi 

Povjerenstva za sufinanciranje izrade projektne do-
kumentacije objekata za obradu i skladištenje divljači 
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Željko Lenart, pročelnik Upravnog odjela za po-

ljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo,

- za članove:
2. Borislav Meandžija, stručni suradnik za šumarstvo 

i lovstvo u Upravnom odjelu za poljoprivredu, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo,

3. Zdravko Has, unutarnji revizor,
4. Željka Marković, stručni savjetnik za pravne 

poslove u Stručnoj službi za poslove Skupštine 
i Poglavarstva,

5. Zoran Vasić, predstojnik Kabineta županice.
 

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mo-
slavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 323-01/07-01/06
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

136.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, 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 43. sjednici održanoj 14. rujna 2007. 
godine, donijelo je

 
Z A K L J U Č A K

o sufinanciranju Projekta unapređenja 
proizvodnje kravljeg mlijeka na obiteljskim 

gospodarstvima na području Sisačko-
moslavačke županije

I.
 Prihvaća se sufinanciranje Projekta unapređenja 

proizvodnje kravljeg mlijeka na obiteljskim gospodar-
stvima na području Sisačko-moslavačke županije.

Projekt iz stavka 1. ove točke realizirat će se kao 
mjera poticaja kroz Projekt »Proizvodnja kravljeg mlijeka 
– izvrstan način prosperiteta obiteljskog gospodarstva«, 
koji je izradio Hrvatski stočarski centar.

 Izvršitelj Projekta je Hrvatski stočarski centar.

II.
 Ovlašćuje se županica Sisačko-moslavačke župa-

nije da u ime Sisačko-moslavačke županije zaključi s 
Izvršiteljem ugovor o poslovnoj suradnji na provedbi 
Projekta iz točke I. ovog Zaključka. 

 Projekt iz stavka 2. ove točke izvodit će se prema 
konceptu i tezama koji su sastavni dio ovog Zaključ-
ka.

III.
 Sisačko-moslavačka županija sufinancirat će 

Projekt iz točke I. ovog Zaključka u ukupnom iznosu 
od 60.000,00 kuna.

 Sredstva iz stavka 1. ove točke osigurana su u 
Proračunu Sisačko-moslavačke županije, a doznačit 
će se na žiro-račun izvršitelja kako slijedi:

- 31. listopada 2007. godine 30.000,00 kuna
- 31. prosinca 2007. godine 30.000,00 kuna

IV.
Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni 

odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 
Sisačko-moslavačke županije.

V.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 320-15/07-01/01
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.
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137.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, 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 43. sjednici održanoj 14. rujna 2007. 
godine, donijelo je

 
P R A V I L N I K

o uvjetima, postupku i načinu korištenja usluga 
Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu od strane 

Sisačko-moslavačke županije 

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, postupak i način 

korištenja usluga Ureda hrvatskih regija u Bruxellesu 
(u daljnjem tekstu: Ured) od strane Sisačko-mosla-
vačke županije.

Ured pruža usluge Sisačko-moslavačkoj županiji 
(u daljnjem tekstu: Županija) kako slijedi: 

- zastupanje regije u institucijama značajnim za 
regionalni razvoj,

- informiranje Županije o događanjima značajnim 
za regionalni razvoj, mogućnostima sudjelovanja 
u projektima, te obavještavanje o područjima 
interesa Županije,

- pomoć u traženju potencijalnih partnera,
- organizacija i održavanje prakse s osiguranim 

smještajem u Bruxellesu za 3 praktikanta go-
dišnje u trajanju po 8 tjedana svaki,

- koordinacija sastanaka i pružanje prostora za 
sastanke Županiji s partnerima u Bruxellesu, 
te

- ostale usluge po dogovoru sa Županijom.

Članak 2.
Korištenje usluga Ureda omogućiti će onim osobama 

za koje je u postupku, pod uvjetima i na način utvrđen 
ovim Pravilnikom, utvrđeno da bi njihovo upućivanje u 
Ured bilo od interesa za Županiju (u daljnjem tekstu: 
korisnici).

Korisnici Ureda mogu biti dužnosnici, odnosno 
zaposlenici Županije, gradova i općina s područja 
Županije, regionalne razvojne agencije Sisačko-mo-
slavačke županije, trgovačkih društava i institucije u 
vlasništvu Sisačko-moslavačke županije.

Iznimno, Županija može odobriti korištenje Ureda 
i drugim osobama za koje se utvrdi da bi njihovo upu-
ćivanje bilo od interesa za Županiju.

Članak 3.
Podnositelji zahtjeva za korištenje usluga Ureda 

mogu biti čelnici upravnih tijela Županije i čelnici drugih 
pravnih osoba iz članka 2. ovog Ugovora.

Članak 4.
Zahtjev za korištenje usluga Ureda obavezno 

sadrži:

- ime i prezime predloženog korisnika,
- naziv i sjedište pravne osobe – podnositelja 

zahtjeva, 
- dužnost/naziv radnog mjesta korisnika,
- opis dužnosti/poslova koje predloženi korisnik 

obavlja u okviru svog djelokruga,
- opis dužnosti/poslova i obaveza koje korisnik 

treba obaviti u Uredu,
- razdoblje korištenja usluga Ureda i 
- razradu troškova i nositelja troškova korištenja 

usluga Ureda.

Članak 5.
Zahtjev za korištenje usluga Ureda zaprima i 

obrađuje Upravni odjel za upravljanje pristupnim 
fondovima i poticajnim sredstvima (u daljnjem tekstu: 
Upravni odjel).

Kada Upravni odjel zaprimi zahtjev iz prethodnog 
stavka, dužan je u roku od 30 dana provjeriti potpu-
nost zahtjeva.

Ukoliko Upravni odjel utvrdi da je zahtjev nepotpun, 
izvijestit će podnositelja zahtjeva o potrebi nadopune 
zahtjeva, za što će mu odrediti vremenski rok, koji ne 
može biti kraći od 15 dana od dana dostave obavijesti 
o nepotpunosti zahtjeva.

Ukoliko podnositelj zahtjeva u roku iz stavka 
3.ovog članka ne dopuni zahtjev, smatrat će se da je 
od njega odustao.

Članak 6.
Po obradi zahtjeva Upravni odjel daje mišljenje na 

osnovi kojeg predlaže korisnika, namjenu i razdoblje 
korištenja Ureda.

Na temelju prijedloga Upravnog odjela, odluku o 
odobravanju korištenja usluga Ureda donosi Župan.

Članak 7.
Upravni odjel u dogovoru s Uredom i u suradnji s 

osobom kojoj je odobreno korištenje usluga Ureda, 
organizira, koordinira i obavlja druge poslove vezane 
uz omogućavanje korištenja usluga Ureda.

Članak 8.
Ukoliko se osoba iz članka 2. ovog Pravilnika 

upućuje na edukaciju, može se uputiti na:
- edukaciju vezanu uz rad Ureda i institucija 

Europske unije (opća edukacija),
- stručnu edukaciju u svezi s djelokrugom poslova 

koje ista obavlja.

Članak 9.
Osoba koja se upućuje na edukaciju mora zado-

voljavati uvjete kako slijedi:
1. aktivno znanje engleskog, francuskog ili nje-

mačkog jezika,
2. poznavanje osnova vezanih uz rad i ustrojstvo 

institucija Europske unije,
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3. da u svom djelokrugu obavlja poslove za koje 
se upućuje na edukaciju u slučaju iz članka 8. 
stavka 1. alineje 2. ovog Pravilnika.

Upravni odjel utvrditi će prije upućivanja svog pri-
jedloga županu Sisačko-moslavačke županije, da li 
korisnik ispunjava uvjete iz stavka 1.ovog članka.

 
Članak 10.

Korisnici su obvezni dostaviti Upravnom odjelu Iz-
vješće o rezultatima u roku od 15 dana od završetka 
korištenja usluga Ureda.

 
Članak 11.

Ukoliko se korisnik ne uputi u Odlukom utvrđenom 
razdoblju u Ured, eventualni novi termin korištenja 
dogovorno će utvrditi Upravni odjel s Uredom i ko-
risnikom.

Članak 12.
Upravni odjel vodi evidenciju korisnika Ureda, o 

čemu jednom godišnje izvješćuje Županijsko pogla-
varstvo.

Članak 13.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana 

objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke 
županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 910-01/07-01/15
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

138.
Na temelju članka 3. Pravilnika o financijskom 

izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Na-
rodne novine«, broj 27/05) i članka 43. točka 2. Sta-
tuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 43. sjednici održanoj 14. rujna 2007. 
godine, donijelo je

 Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu i poslovanju 

zdravstvenih ustanova u Sisačko-moslavačkoj 
županiji za razdoblje I.-VI. 2007. godine

I.
Prihvaća se Izvješće o radu i poslovanju zdrav-

stvenih ustanova u Sisačko-moslavačkoj županiji za 
razdoblje I.-VI. 2007. godine. 

 
II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 500-01/07-01/12
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

139.
Na temelju članka 9. i članka 54. Zakona o zdrav-

stvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 121/03), članka 
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 
4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika Županijskog po-
glavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), 
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke župa-
nije na 43. sjednici održanoj 14. rujna 2007. godine, 
donijelo je

 
O D L U K U

o 3. izmjenama i dopunama Odluke popisa 
prioriteta pri raspodjeli decentraliziranih 

sredstava za zdravstvene ustanove u Sisačko-
moslavačkoj županiji za 2007. godinu

I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Popisa 

prioriteta, prioriteta pri raspodjeli decentraliziranih 
sredstava za zdravstvene ustanove u Sisačko-mosla-
vačkoj županiji za 2007. godinu, kako slijedi:

ZDRAVSTVENA USTANOVA INVESTICIJSKO 
ULAGANJE

INVESTICIJSKO 
I TEKUĆE 

ODRŽAVANJE
UKUPNO

Opća bolnica »Dr. Ivo Pedišić« Sisak 7.260.366,79 2.347.036,21 9.607.403,00 

% udjela u ukupnom iznosu ustanove 75,57% 24,43% 100,00%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje  502.708,56 502.708,56 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  1.844.327,65 1.844.327,65 
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ZDRAVSTVENA USTANOVA INVESTICIJSKO 
ULAGANJE

INVESTICIJSKO 
I TEKUĆE 

ODRŽAVANJE
UKUPNO

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine     0,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo-
vine 2.377.351,21   2.377.351,21 

Građevinski objekti 0,00  0,00 
Postrojenja i oprema 2.277.351,21  2.277.351,21 
Prijevozna sredstva 100.000,00  100.000,00 
Nematerijalna proizvedena imovina 0,00  0,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini 4.883.015,58   4.883.015,58 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 2.641.915,58  2.641.915,58 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.241.100,00  2.241.100,00 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00  0,00 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu 0,00  0,00 
Neuropsihijatrijska bolnica »Dr.Ivan Barbot« 
Popovača 2.412.211,79 779.788,21 3.192.000,00 

% udjela u ukupnom iznosu ustanove 75,57% 24,43% 100,00%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje   0,00 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  779.788,21 779.788,21 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine     0,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo-
vine 2.062.211,79   2.062.211,79 

Građevinski objekti   0,00 
Postrojenja i oprema 1.462.211,79  1.462.211,79 
Prijevozna sredstva 600.000,00  600.000,00 
Nematerijalna proizvedena imovina   0,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini 350.000,00   350.000,00 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 350.000,00  350.000,00 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   0,00 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   0,00 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   0,00 

»Lječilište Topusko« Topusko 3.216.282,39 1.039.717,61 4.256.000,00 

% udjela u ukupnom iznosu ustanove 75,57% 24,43% 100,00%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje  120.000,00 120.000,00 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  919.717,61 919.717,61 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine   0,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo-
vine 2.702.023,39   2.702.023,39 

Građevinski objekti 1.547.806,02  1.547.806,02 
Postrojenja i oprema 1.154.217,37  1.154.217,37 
Prijevozna sredstva   0,00 
Nematerijalna proizvedena imovina   0,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini 514.259,00   514.259,00 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 514.259,00  514.259,00 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   0,00 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   0,00 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   0,00 

Dom zdravlja Sisačko-moslavačke županije 2.412.211,79 779.788,21 3.192.000,00 

% udjela u ukupnom iznosu ustanove 75,57% 24,43% 100,00%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje   0,00 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  779.788,21 779.788,21 
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ZDRAVSTVENA USTANOVA INVESTICIJSKO 
ULAGANJE

INVESTICIJSKO 
I TEKUĆE 

ODRŽAVANJE
UKUPNO

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine     0,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo-
vine 1.450.220,00   1.450.220,00 

Građevinski objekti   0,00 
Postrojenja i oprema 750.000,00  750.000,00 
Prijevozna sredstva 700.220,00  700.220,00 
Nematerijalna proizvedena imovina   0,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini 961.991,79   961.991,79 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 961.991,79  961.991,79 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   0,00 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   0,00 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu   0,00 
Zavod za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke 
županije 321.628,24 103.971,76 425.600,00 

% udjela u ukupnom iznosu ustanove 75,57% 24,43% 100,00%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje   0,00 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  103.971,76 103.971,76 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 3.891,80   3.891,80 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo-
vine 317.736,44   317.736,44 

Građevinski objekti   0,00 
Postrojenja i oprema 305.536,44  305.536,44 
Prijevozna sredstva   0,00 
Nematerijalna proizvedena imovina 12.200,00  12.200,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini     0,00 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   0,00 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   0,00 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   0,00 

»Gradske ljekarne – Sisak« 136.692,00 44.188,00 180.880,00 

% udjela u ukupnom iznosu ustanove 75,57% 24,43% 100,00%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje    0,00 

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja   44.188,00 44.188,00 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine     0,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imo-
vine 136.692,00   136.692,00 

Građevinski objekti   0,00 
Postrojenja i oprema 136.692,00  136.692,00 
Prijevozna sredstva   0,00 
Nematerijalna proizvedena imovina   0,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini     0,00 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima    0,00 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi    0,00 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima    0,00 

U K U P N O 15.759.393,00 5.094.490,00 20.853.883,00 
% udjela u ukupnom iznosu Sisačko-moslavačke 
županije 75,57% 24,43% 100,00%



Stranica 237Broj 13/2007. »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-08/07-01/103
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

140.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama 

(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99) i članka 
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 
4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-mo-
slavačke županije na 43. sjednici održanoj 14. rujna 
2007. godine, donijelo je

O D L U K U 
o davanju suglasnosti Općoj bolnici »Dr. Ivo 

Pedišić« Sisak 

I.

Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća 
Opće bolnice »Dr. Ivo Pedišić« Sisak donijetu na 24. 
sjednici održanoj 3. srpnja 2007. godine, za nabavku 
opreme za praonicu rublja. 

 

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 510-05/07-01/03
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

141.
Na temelju članka 57. Zakona o zaštiti okoliša 

(»Narodne novine«, broj 82/94 i 128/99) i članka 43. 
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni gla-
snik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 

i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 43. sjednici održanoj 14. rujna 2007. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti Gradu Hrvatska 

Kostajnica na Program sanacije odlagališta 
Rosulje u Hrvatskoj Kostajnici

I.
Daje se suglasnost Gradu Hrvatska Kostajnica za 

provođenje Programa sanacije odlagališta Rosulje u 
Hrvatskoj Kostajnici, koji je izradila tvrtka Ekonerg 
d.o.o. iz Zagreba. 

II.
Grad Hrvatska Kostajnica dužan je osigurati sva 

potrebna sredstva, te sve ostale uvjete za provođenje 
Programa sanacije.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 351-01/07-01/10
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

142.
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu 

i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06 
i 141/06), u svezi s člankom 112. stavak 1. i stavak 
2. Zakona o zaštiti prirode (»Narodne novine«, broj 
70/05), članka 48. stavak 1. točka 4. Zakona o lokal-
noj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01 i 60/01 i 106/03) i članka 58. Sta-
tuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 43. sjednici održanoj 14. rujna 2007. 
godine, donijelo je 

 
O D L U K U

u svezi ostvarivanja prava prvokupa nekretnine 
u Park šumi »Brdo Djed«

 
I.

Sisačko-moslavačka županija neće se koristiti 
pravom prvokupa u predmetu ponude za kupnju po-
ljoprivrednog zemljišta u Park šumi »Brdo Djed« u 
Hrvatskoj Kostajnici i to:
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- poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na 
k.č.br.740 livada na Djedu površine 4316 m2 
i k.č.br. 738/2 livada pod Djedom površine 
10419 m2, upisane u z.k.ul. 268 k.o. Kostajnica, 
vlasništvo Milivoja Škrbina, Varoški bunar 3, 
Hrvatska Kostajnica, Dubravka Škrbina, Šišićeva 
2, Zagreb, te Viktora Škrbina, Kralja Zvonimira 
16, Mostar, Bosna i Hercegovina.

- poljoprivrednog zemljišta koje se nalazi na k.č.br. 
731, 732/1, 733, 734, 736/1, 737, 738/1 i 789/1 
upisane u z.k.ul. 332 k.o. Kostajnica, vlasništvo 
Tomislava Sumajstorčića, Ratka Djetelića 21, 
Hrvatska Kostajnica.

 
II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 940-01/07-01/09
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, v.r.

143.
Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu 

i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine«, broj 
91/96, 68/98, 137/99, 22/00 i 73/00, 114/01, 79/06 
i 141/06), u svezi s člankom 37. stavak 3. Zakona o 
zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine«, 
broj 69/99, 151/03 i 157/03), članka 48. stavak 1. točka 
4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samou-

pravi (»Narodne novine«, broj 33/01 i 60/01 i 106/03) 
i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, 
broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo Si-
sačko-moslavačke županije na 43. sjednici održanoj 
14. rujna 2007. godine, donijelo je 

 
O D L U K U

u svezi ostvarivanja prava prvokupa nekretnine 
u Sisku, Zagrebačka 2 

 
I.

Sisačko-moslavačka županija neće se koristiti 
pravom prvokupa u predmetu ponude za kupnju ne-
kretnine u k.o. Sisak Stari, k.č.br. 663/1, z.k.ul. 4334 
u Sisku, Zagrebačka 2, koja u naravi čini kuću broj 
214 s dvorištem i oranicom ukupne površine 2358 m2, 
koju je sukladno članku 37. Zakona o zaštiti i očuvanju 
kulturnih dobara dostavila Gordana Repustić iz Siska, 
Zagrebačka 2.

Kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu 
iznosi 500.000,00 eura. 

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 940-01/07-01/10
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 14. rujna 2007.

Potpredsjednica Županijskog poglavarstva
Marijana Petir, 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 
2007. 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.


