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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
141.
Na temelju članka 10e. Zakona o tržištu plina (»Na-

rodne novine«, broj 68/01 i 87/05) i točke II. Odluke o 
pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje 
djelatnosti distribucije plina koja obuhvaća izgradnju 
distribucijskog sustava plinovoda za području općine 
Jasenovac koji će se povezati na postojeći distribu-
cijski sustav (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 9/06), Županijsko poglavarstvo Sisač-
ko-moslavačke županije na 23. sjednici održanoj 20. 
rujna 2006. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o objavljivanju Poziva za podnošenje zahtjeva 
za dodjelu koncesije za obavljanje djelatnosti 

distribucije plina koja obuhvaća izgradnju 
distribucijskog sustava plinovoda na području 

Općine Jasenovac koji će se povezati na 
postojeći distribucijski sustav

I.
Donosi se Odluka o objavljivanju Poziva za pod-

nošenje zahtjeva za dodjelu koncesije za obavljanje 
djelatnosti distribucije plina koja obuhvaća izgradnju 
distribucijskog sustava plinovoda na području Općine 
Jasenovac koji će se povezati na postojeći distribu-
cijski sustav.

II.
Postupak objave Poziva za podnošenje zahtjeva 

provest će Povjerenstvo za provedbu i objavu Pozi-
va za podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesije za 
obavljanje djelatnosti distribucije plina koja obuhvaća 
izgradnju distribucijskog sustava plinovoda na području 
Općine Jasenovac koji će se povezati na postojeći 
distribucijski sustav.

III.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Po-

vjerenstva obavljat će Upravni odjel za infrastrukturu 
i komunalne poslove.

III.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan 

snage Odluka o raspisivanju javnog natječaja za do-
djelu koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije 
plina koja obuhvaća izgradnju distribucijskog sustava 
plinovoda na području Općine Jasenovac koji će se 
povezati na postojeći distribucijski sustav (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/06).

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: 310-05/06-01/06
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 20. rujna 2006. 
       

     Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

142.
Na temelju članka 48. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 10. Poslovnika 
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 23. sjednici održanoj 20. rujna 2006. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o imenovanju Povjerenstva za provedbu i objavu 
Poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu 

koncesije za obavljanje djelatnosti distribucije 
plina koja obuhvaća izgradnju distribucijskog 

sustava plinovoda na području Općine 
Jasenovac koji će se povezati na postojeći 

distribucijski sustav

I.
U Povjerenstvo za provedbu i objavu Poziva za 

podnošenje zahtjeva za dodjelu koncesije za obavljanje 
djelatnosti distribucije plina koja obuhvaća izgradnju 
distribucijskog sustava plinovoda na području Općine 
Jasenovac koji će se povezati na postojeći distribucijski 
sustav (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

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

moslavačke županije, 

- za članove:
2. Drago Martinac, pročelnik Upravnog odjela za 

infrastrukturu i komunalne poslove,
3. Zdenko Sešo, ravnatelj Županijskog zavoda za 

prostorno uređenje i graditeljstvo,
4. Vesna Krnjaić, tajnik Županije,
5. Marija Mačković, načelnica Općine Jaseno-

vac,
6. Robert Bošnjak, Energetski institut »Hrvoje 

Požar«.
 

II.
Stručne i administrativne poslove za potrebe Po-

vjerenstva obavljat će Upravni odjel za infrastrukturu 
i komunalne poslove.

III.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan 

snage Odluka o imenovanju Povjerenstva za provedbu 
i praćenje javnog natječaja za dodjelu koncesije za 
obavljanje djelatnosti distribucije plina koja obuhvaća 
izgradnju distribucijskog sustava plinovoda na području 
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Općine Jasenovac koji će se povezati na postojeći 
distribucijski sustav (»Službeni glasnik Sisačko-mo-
slavačke županije«, broj 10/06).

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: 310-05/06-01/05
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 20. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

143.
Na temelju članka 58. stavak 3. Zakona o otpadu 

(»Narodne novine«, broj 178/04) i članka 43. Statu-
ta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 23. sjednici održanoj 20. rujna 2006. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti 
sakupljanja ambalažnog otpada za područje 
gradova i općina unutar Sisačko-moslavačke 

županije

I.
Dodjeljuje se koncesija za obavljanje djelatnosti 

sakupljanja ambalažnog otpada za područje gradova 
i općina unutar Sisačko-moslavačke županije tvrtki 
»EKO FLOR PLUS« d.o.o. iz Jastrebarskog.

II.
Koncesija se dodjeljuje na vrijeme od pet (5) godina 

počevši od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

III.
Visina koncesije prema ponudi iznosi 1% od prihoda 

ostvarenog obavljanjem ove djelatnosti na području 
Sisačko-moslavačke županije.

IV.
Temeljem ove Odluke s tvrtkom »EKO FLOR 

PLUS« d.o.o. iz Jastrebarskog sklopit će se ugovor 
o koncesiji.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

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

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: UP/I-351-02/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 20. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

144.
Na temelju članka 106. Zakona o osnovnom školstvu 

(»Narodne novine«, broj 69/03 i 76/05), članka 35. sta-
vak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima 
(»Narodne novine«, broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 
73/00 i 114/01), članka 58. 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 23. sjednici održanoj 20. rujna 2006. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku o darovanju 

školske imovine Osnovne škole Glina
 

I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora 

Osnovne škole Glina donijetu na sjednici održanoj 
24. ožujka 2006. godine, kojom se nekretnina – dio 
školskog zemljišta, upisana na k.č.br. 2276 i k.č.br. 
2277 k.o. Glina, daruje Dječjem vrtiću Glina.  

II.
 Ovlašćuje se ravnatelj Osnovne škole Glina za 

provođenje postupka darovanja nekretnine iz točke 
I. 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: 602-02/06-01/28
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 20. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

145.
Na temelju članka 106. Zakona o osnovnom školstvu 

(»Narodne novine«, broj 69/03 i 76/05), Odluke Mini-
starstva prosvjete i športa, Klasa: 602-02/02-01/157, 
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Urbroj: 532/1-02-1 od 20. veljače 2002. godine i članka 
43. 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 23. sjednici održanoj 
20. rujna 2006. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Novska
 

I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora 

Osnovne škole Novska o zamjeni zemljišta u PRO Bre-
stača između Grada Novske i Osnovne škole Novska, 
koju je Školski odbor Osnovne škole Novska donio na 
sjednici održanoj 6. srpnja 2006. godine.

 
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: 602-02/06-01/29
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 20. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

146.
Na temelju članka 106. Zakona o osnovnom škol-

stvu (»Narodne novine«, broj 69/03 i 76/05), članka 
43. i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika Županijskog 
poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), 
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke župa-
nije na 23. sjednici održanoj 20. rujna 2006. godine, 
donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti Osnovnoj školi »Josip 

Kozarac« Lipovljani
 

 I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora 

Osnovne škole »Josip Kozarac« Lipovljani donijetu na 
sjednici održanoj 21. kolovoza 2006. godine, kojom 
se nekretnina na k.č.br. 1979/41 oranica Sigetac 1 kj 
u k.o. Stara Subocka daruje Gradu Novska. 

II.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan 

snage Odluka o darovanju zgrade Područne škole 
u Sigetcu (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 1/05).

 

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: 602-02/06-01/30
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 20. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

147.
Na temelju članka 106. Zakona o osnovnom škol-

stvu (»Narodne novine«, broj 69/03 i 76/05), članka 
43. i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika Županijskog 
poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), 
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke župa-
nije na 23. sjednici održanoj 20. rujna 2006. godine, 
donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti Osnovnoj školi »Josip 

Kozarac« Lipovljani
 

 I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora 

Osnovne škole »Josip Kozarac« Lipovljani donijetu na 
sjednici održanoj 21. kolovoza 2006. godine, kojom se 
stan u Područnoj školi Kraljeva Velika prodaje Mariji i 
Ranku Šagovcu kao nositeljima stanarskog prava.  

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: 602-02/06-01/31
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 20. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

148.
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 23. sjednici održanoj 20. rujna 2006. 
godine, donijelo je
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O D L U K U
o darovanju mobilnog telefona

I.
NIKOLI GAVRIĆU, poljoprivrednom proizvođaču iz 

Majura, Gordana Ledera 28, daruje se mobilni telefon 
Sony Ericsson K510i Simpa komplet, inventarnog 
broja 1429.

II.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.
 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 406-06/06-01/01
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 20. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

149.
Na temelju članka 23. stavak 4. Zakona o udruga-

ma (»Narodne novine«, broj 88/01 i 11/02) i 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 24. sjednici održanoj 26. rujna 2006. godine, 
donijelo je

 
O D L U K U

o kriterijima za odabir udruga iz područja 
zdravstvene zaštite i socijalne skrbi radi 

financijske potpore iz sredstava Proračuna 
Sisačko-moslavačke županije u 2007. godini
 

I.
Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za odabir i 

financiranje udruga s područja Sisačko-moslavačke 
županije:

1. udruge sa zdravstvenim, humanitarnim ili soci-
jalnim programima.

2. ostale udruge čije je djelovanje u službi općeg 
dobra i javnosti sukladno općim vrednotama 
utvrđenim Ustavom Republike Hrvatske: slo-
boda, jednakost, nacionalna ravnopravnost, 
mirotvorstvo, socijalna pravda, poštivanje prava 
čovjeka, nepovredivost vlasništva, vladavina 
prava i demokratski višestranački sustav.

II.
Sredstva osigurana u Proračunu Sisačko-mosla-

vačke županije rasporedit će se udrugama prema 
sljedećim kriterijima:

1. potrebe Sisačko-moslavačke županije prema utvr-
đenim socijalno-zdravstvenim prioritetima: 

 - prevencija i suzbijanje različitih oblika ovi-
snosti, naročito kod mladih

 - zdravstvena i socijalna skrb za starije i ne-
moćne osobe

 - zdravstvena i socijalna zaštita osoba s po-
sebnim potrebama

 - unapređenje zdravlja i prevencije bolesti, 
naročito kod bolesti krvožilnog sustava, kar-
diovaskularnih te kancerogenih bolesti

 - unapređenje i prevencija duševnog zdravlja 
 - rehabilitacijsko-edukacijski rad s ugroženim 

skupinama (obiteljsko nasilje, neprihvatljivo 
ponašanje djece i mladeži).

 2. dosadašnje iskustvo, rad i postignuća udru-
ge.

 3. uključivanje građana Sisačko-moslavačke žu-
panije u provođenje programa.

 4. suradnja s lokalnim vlastima i ustanovama.
 5. sposobnost udruge za provedbu programa 

(postojanje potrebnih ljudskih i materijalnih 
resursa).

 6. provođenje programa vezano za regionalnu 
uravnoteženost među financijskim potpora-
ma.

 7. udruge registrirane na području Sisačko-mo-
slavačke županije

 8. djelatnost kojih nije financirana po posebnim 
propisima i za čije financiranje postoje pozicije 
u Državnom proračunu. 

 9. značaj za promidžbu Županije.
 10. ne razmatraju se programi koji se isključivo 

odnose na jednokratne manifestacije (npr. 
konferencije, okrugli stolovi, semenari, proslave 
obljetnica, izleti i slično, osim u slučajevima 
kada su navedene aktivnosti dio sveobuhvat-
nog programa).

III.
Županijsko poglavarstvo donosi odluku o raspi-

sivanju javnog poziva za prijavu programa udruga 
sukladno kriterijima za financijsku potporu u okviru 
raspoloživih sredstava u Proračunu Sisačko-mosla-
vačke županije.

Javni poziv objavljuje se u dnevnom listu i ostaje 
otvoren 15 dana.

Prijave na javni poziv podnose se na propisanim 
obrascima, koji su sastavni dio ove Odluke. 

Županijsko poglavarstvo za provođenje javnog 
poziva osniva Povjerenstvo za odabir programa udru-
ga iz područja zdavstvene zaštite i socijalne skrbi (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima predsjednika i 6 članova. 
Povjerenstvo prikuplja i razmatra prijavljene pro-

grame udruga, te predlaže Županijskom poglavarstvu 
donošenje odluke.
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IV.
Provedbu odluke Županijskog poglavarstva iz točke 

III. ove Odluke osigurava Upravni odjel za zdravstvo 
i socijalnu skrb, ovisno o dinamici priljeva sredstava 
u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.

Udruge su dužne jednom godišnje, a najkasnije 
do kraja veljače sljedeće godine, podnijeti izvješće 
o utrošenim sredstvima dodijeljenim iz Proračuna 
Sisačko-moslavačke županije za proteklu godinu.

Izvješće se dostavlja Upravnom odjelu za zdravstvo 
i socijalnu skrb uz predočenje dokaza o isplatama i 
provedbi Programa.

Izvješće o utrošenim proračunskim sredstvima iz 
stavka 3. ove točke uvjet je za dobivanje financijskih 
sredstava u sljedećoj proračunskoj godini.

 
V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Služ-
benom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-03/06-01/05
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 26. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

150.
Na temelju točke III. Odluke o kriterijima za odabir 

udruga iz područja zdravstvene zaštite i socijalne 
skrbi radi financijske potpore iz sredstava Proračuna 
Sisačko-moslavačke županije u 2007. godini (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 14/06) 
i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva 
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Si-
sačko-moslavačke županije«, broj 16/94), Županijsko 
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 24. 
sjednici održanoj 26. rujna 2006. godine, donijelo je

O D L U K U
o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za odabir programa udruga iz 
područja zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

I.
Ovom Odlukom imenuje se Povjerenstvo za odabir 

programa udruga iz područja zdravstvene zaštite i 
socijalne skrbi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Marina Lovrić, županica Sisačko-moslavačke 

županije

- za članove:
2. Zdravko Has, unutarnji revizor u Stručnoj službi 

za poslove Skupštine i Poglavarstva,

3. Ana Čaušević, pročelnica Upravnog odjela za 
zdravstvo i socijalnu skrb

4. Franjo Glušac, pročelnik Upravnog odjela za 
proračun i financije

5. Željko Marjanović, član Županijskog poglavar-
stva

6. Josip Takač, član Županijskog poglavarstva
7. Dražen Radić, predsjednik Savjeta za društvene 

djelatnosti

II.
Stručne i administrativne poslove za potrebe 

Povjerenstva obavlja Upravni odjel za zdravstvo i 
socijalnu skrb.

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: 080-09/06-01/12
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 26. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

151.
Na temelju članka 6. Zakona o srednjem školstvu 

(»Narodne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 
59/01, 114/01 i 81/05) i točke 1. Odluke o davanju 
ovlaštenja Županijskom poglavarstvu (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 9/05), Županijsko 
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 24. 
sjednici održanoj 26. rujna 2006. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i 
dopune Statuta Gimnazije Sisak 

 
I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune 
Statuta Gimnazije Sisak, koje je Školski odbor Gi-
mnazije Sisak utvrdio na sjednici održanoj 30. svibnja 
2006. godine. 

 
II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
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KLASA: 602-01/06-01/15
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 26. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

152.
Na temelju članka 6. Zakona o srednjem školstvu 

(»Narodne novine«, broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 
59/01, 114/01 i 81/05) i točke 1. Odluke o davanju 
ovlaštenja Županijskom poglavarstvu (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 9/05), Županijsko 
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 24. 
sjednici održanoj 26. rujna 2006. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o davanju prethodne suglasnosti na Izmjene i 
dopune Statuta Srednje škole Glina 

 
I.

Daje se prethodna suglasnost na Izmjene i dopune 
Statuta Srednje škole Glina, koje je Školski odbor 
Srednje škole Glina utvrdio na 7. sjednici održanoj 7. 
srpnja 2006. godine. 

 
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: 602-01/06-01/14
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 26. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

153.
Na temelju članka 7. stavka 1. Pravilnika o sti-

pendiranju i drugim oblicima potpore studentima s 
područja Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 1/02, 
10/05, 11/05 i 10/06) i članka 10. Poslovnika Župa-
nijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, 
broj 16/94), Županijsko poglavarstvo na 24. sjednici 
održanoj 26. rujna 2006. godine, donijelo je

R J E Š E N J E
o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za 

dodjelu stipendija studentima

I.
KRUNOSLAV BUŠIĆ, razrješava se dužnosti člana 

Povjerenstva za dodjelu stipendija studentima.

II.
BOŠKO ZELIĆ, imenuje se za člana Povjerenstva 

za dodjelu stipendija studentima.

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: 604-02/06-01/19
URBROJ: 2176/01-02-06-1
Sisak, 26. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

154.
Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima za davanje 

u zakup zdravstvenih ustanova primarne zdravstvene 
zaštite i lječilišta (»Narodne novine«, broj 6/96, 29/97, 
1/98, 45/99, 121/99, 112/00, 87/02, 150/02 i 7/03) 
i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, 
broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo Si-
sačko-moslavačke županije na 24. sjednici održanoj 
26. rujna 2006. godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Odluku o davanju 

na korištenje viška poslovnog prostora Doma 
zdravlja Sisačko-moslavačke županije Udruzi za 
roditeljsko i obiteljsko savjetovalište »ROSA« iz 

Hrvatske Kostajnice 

I.
Daje se suglasnost na Odluku o davanju na korište-

nje viška poslovnog prostora Doma zdravlja Sisačko-
moslavačke županije Udruzi za roditeljsko i obiteljsko 
savjetovalište »ROSA« iz Hrvatske Kostajnice, koju 
je Upravno vijeće Doma zdravlja Sisačko-moslavačke 
županije donijelo na 16. sjednici održanoj 19. srpnja 
2006. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 510-03/06-01/12
URBROJ: 2176/01-02-06-2
Sisak, 26. rujna 2006.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
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AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE  
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

»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 
2006. 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, 
tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: 
www.glasila.hr.

2.
Na temelju članka 12. stavka 2. Uredbe o uredskom 

poslovanju (»Narodne novine«, broj 38/87 i 42/88) i 
članka 5. Pravilnika o jedinstvenim klasifikacijskim 
oznakama i brojčanim oznakama stvaralaca i prima-
laca akata (»Narodne novine«, broj 38/88) predstojnik 
Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, 
donosi

D O P U N S K O   R J E Š E N J E
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca 

i primalaca akata na podurčju Sisačko-
moslavačke županije

Članak 1.
U Rješenju o utvrđivanju brojčanih oznaka stva-

ralaca i primalaca akata na području Sisačko-mosla-
vačke županije KLASA: 035-02/05-01/02, URBROJ: 
2176-01-05-1 od 15. prosinca 2005. godine, u članku 
5. dodaje se brojčana oznaka koja glasi:

2176-136 Javna ustanova za upravljanje zaštiće-
nim prirodnim vrijednostima Sisačko-
moslavačke županije

2176-137 Osnovna škola »Katarina Zrinska« 
Mečenčani

Članak 2.
Ovo Dopunsko Rješenje bit će objavljeno u »Služ-

benom glasniku Sisačko-moslavačke županije«, a 
primjenjivat će se od 1. listopada 2006. godine.

URED DRŽAVNE UPRAVE
U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI  

P R E D S T O J N I K

KLASA: 035-02/05-01/02
URBROJ: 2176-01-06-5
Sisak, 25. rujna 2006. 

Predstojnik
Stevo Baić, v.r.


