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AKTI ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
70.
Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (»Narodne novine«, broj 86/08 i 61/11)
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 16. lipnja 2016. godine, donio je
ODLUKU
o dopuni Plana prijma na stručno
osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog
odnosa u upravna tijela Sisačko-moslavačke
županije za 2016. godinu

I.
U Planu prijma na stručno osposobljavanje za
rad bez zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela
Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu, KLASA: 100-04/16-01/02, URBROJ: 2176/01-02-16-2 od
21. travnja 2016. godine u točki II. u tablici dodaju se
radna mjesta:
Pod rednim brojem 1. dodaje se radno mjesto
koje glasi:
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NAZIV
UPRAVNOG
TIJELA

RED.
BR.
1.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Ured župana

NAZIV RADNOG
MJESTA
»Referent za
održavanje
informatičkog
sustava
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STVARNO
POTREBAN
BROJ
STANJE
BROJ OSOBA
IZVRŠITELJA
POTREBNO
POPUNJENONA STRUČNO
SUKLADNO
STRUČNO ZNANJE
STI RADNIH
OSPOSOPRAVILNIKU
MJESTA
BLJAVANJE
1
1
Srednja stručna
1«
sprema informatičkog
ili elektroničkog
smjera

		
Pod rednim brojem 2. dodaje se radno mjesto koje glasi:
RED.
BR.
2.

NAZIV
UPRAVNOG
TIJELA
Upravni odjel
za proračun,
financije,
javnu nabavu i
imovinu

NAZIV RADNOG
MJESTA
»Referent za javnu
nabavu

STVARNO
BROJ
STANJE
IZVRŠITELJA
POTREBNO
POPUNJENOSUKLADNO
STRUČNO ZNANJE
STI RADNIH
PRAVILNIKU
MJESTA
1
1
Srednja stručna
sprema društvenog
smjera

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 100-04/16-01/02
URBROJ: 2176/01-02-16-3
Sisak, 16. lipnja 2016.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

71.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
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, 16. lipnja 2016. godine, donio je

-

POTREBAN
BROJ OSOBA
NA STRUČNO
OSPOSOBLJAVANJE
1«

usluge tekućeg i investicijskog održavanja
- soboslikarski radovi u sobama korisnika i
zajedničkim prostorijama Doma u iznosu do
250.000,00 kn.

II.
Zadužuje se ravnateljica Doma za starije i nemoćne
osobe Petrinja za provedbu postupka javne nabave
i sklapanje ugovora o izvođenju radova iz točke I.
ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 550-01/16-01/13
URBROJ: 2176/01-02-16-3
Sisak, 16. lipnja 2016.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja o dodatnim ulaganjima na građevinskom objektu, Broj:
2176-119/01-40-IV-2, donesenu 13. lipnja 2016. godine i to za:
-

dodatna ulaganja na građevinskom objektu građevinski radovi na preuređenju prostorija
Doma nakon iseljenja zakupca Doma zdravlja
Petrinja u iznosu do 200.000,00 kn

72.
Temeljem članka 11. stavka 9. Zakona o procjeni
vrijednosti nekretnina (»Narodne novine«, broj 78/15)
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, donosi
ODLUKU
o utvrđivanju visine naknade za rad
članova Procjeniteljskog povjerenstva
za tržište nekretnina za područje
Sisačko-moslavačke županije
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III.

I.
Ovom se Odlukom utvrđuje visina naknade za
rad članova Procjeniteljskog povjerenstva za tržište
nekretnina za područje Sisačko-moslavačke županije.

Projekt »CoHabitat - Revitalizacija staništa« obuhvaća
revitalizaciju staništa poplavnih pašnjaka Odranskog
polja, provodeći kartiranje invazivnih vrsta, uklanjanje,
te monitoring istih.

II.
Članovima Procjeniteljskog povjerenstva za tržište
nekretnina za područje Sisačko-moslavačke županije
iz članka 11. stavka 8. Zakona o procjeni vrijednosti
nekretnina, utvrđuje se naknada za rad u neto iznosu od 300,00 kuna po održanoj sjednici na kojoj su
prisustvovali.
Sredstva za isplatu naknade iz stavka 1. ovog
članka osiguravaju se u Proračunu Sisačko-moslavačke županije.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, te
će se objavit u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 940-01/16-02/01
URBROJ: 2176/01-02-16-25
Sisak, 23. lipnja 2016.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

73.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i članka 18. Statuta
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima SMŽ (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/06), župan Sisačko-moslavačke
županije, 24. lipnja 2016. godine, donio je
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IV.
Prema kriterijima natječaja, obveze Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
Sisačko-moslavačke županije u projektu »CoHabitat
- Revitalizacija staništa«, su sufinanciranje 15% vrijednosti projekta, odnosno 14.460,75 EUR.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavljuje se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 023-01/15-08/02
URBROJ: 2176/01-02-16-43
Sisak, 24. lipnja 2016.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

74.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni
tekst) 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, 29. lipnja 2016. godine, donio je
ODLUKU

ODLUKU
o davanju suglasnosti za sudjelovanje u projektu
»CoHabitat - Revitalizacija staništa«
I.
Daje se suglasnost Javnoj ustanovi za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke
županije za sudjelovanje u projektu »CoHabitat - Revitalizacija staništa« u sklopu natječaja INTERREG
IPA CBC 2014. - 2020.
II.
Nositelj projekta »CoHabitat - Revitalizacija staništa« je Park prirode Lonjsko polje.
Javna ustanova za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije u
projektu sudjeluje kao partner uz: Javnu ustanovu
Brodsko-posavske županije, NP Kozara, Centar za
životnu sredinu i Centar za zaštitu i proučavanje ptica.

o sufinanciranju javnog autobusnog linijskog
cestovnog prijevoza putnika na području
Sisačko-moslavačke županije u 2016. godini
CILJ AKTIVNOSTI
I.
Cilj aktivnosti je osiguravanje optimalnog sustava
javnog autobusnog linijskog cestovnog prijevoza putnika koji omogućuje rješavanje niza životnih potreba
stanovnika udaljenih i prometno izoliranih naselja u
smislu dostupnosti institucija koje djeluju na području
Sisačko-moslavačke županije (zdravstvene ustanove,
srednje škole, odlazak na posao u tvrtke i ustanove u
kojima je zaposlen dio stanovništva s navedenih područja i dr.) te pruža najveću moguću kvalitetu prijevoza
sa stajališta dostupnosti, frekventnosti i sigurnosti
prometa uz najmanje moguće troškove prijevoza
(fiksne i varijabilne) u Sisačko-moslavačkoj županiji.
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VISINA POMOĆI

KORISNICI

VI.

II.
Korisnici financijskih sredstava su jedinice lokale
samouprave na području Sisačko-moslavačke županije
(u daljnjem tekstu: korisnici) koji ispunjavaju uvjete
navedene u ovoj Odluci.
NAMJENA SREDSTAVA
III.
Financijska sredstva se mogu koristiti za sufinanciranje podmirenja dijela neostvarenih prihoda za
autobusni cestovni linijski prijevoz putnika s prijevoznikom koji održava autobusnu liniju temeljem važeće
dozvole u tekućoj godini.
UVJETI ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ
IV.
Korisnik ima pravo na dodjelu financijskih sredstava
pod uvjetima da:
-

Broj 16/2016.

dostavi dokumentaciju iz koje je vidljiva potreba
za osiguranjem autobusnog cestovnog linijskog
prijevoza putnika unatoč činjenici da ostvareni
prihodi ne mogu pokriti troškove prometovanja.

POSTUPAK OSTVARIVANJA PRAVA NA POMOĆ
V.
1. Davatelj financijskih sredstava Sisačko-moslavačka županija (u daljnjem tekstu: Županija)
putem službenog Internet portala upućuje Javni
poziv za dodjelu financijskih sredstava.
2. Ispunjeni i ovjereni Obrazac zahtjeva
SMŽ-PP/2016 uz obrazloženje i tražene dokaze
tražitelj financijskih sredstava dostavlja Županiji.
3. Rok za podnošenje zahtjeva traje 8 dana od
dana objave na web stranici www.smz.hr.
Kompletnu dokumentaciju uz zahtjev potrebno je
poštom ili osobno dostaviti na adresu:
Sisačko-moslavačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj
i fondove Europske unije
S. i A. Radića 36
44000 Sisak

Financijska sredstva za provedbu ove aktivnosti
osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije
za 2016. godinu Program 1003 Prometna i komunalna infrastruktura, Aktivnost A100003 Sufinanciranje
javnog cestovnog prijevoza putnika, pozicija R1995
u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna.
Financijska sredstava se raspodjeljuje ovisno o
zahtjevima korisnika, uvjetima koje korisnici ispunjavaju i broju odabranih korisnika.
NAČIN ODABIRA
VII.
Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva razmatra
zaprimljene zahtjeve i predlaže županu listu odabranih
korisnika s iznosima financijskih sredstava.
DOKUMENTACIJA UZ ZAHTJEV - TRAŽENI DOKAZI
VIII.
Uz zahtjev za dodjelu financijskih sredstava, pored
dokumentacije kojom se dokazuju uvjeti za ostvarivanje
financijskih sredstava iz točke IV. ove Odluke, mora
biti priloženo slijedeće:
-

statističke i druge podatke dosadašnjeg prometovanja.

DONOŠENJE ODLUKE I SKLAPANJE UGOVORA
IX.
Na temelju prijedloga Povjerenstva župan Sisačkomoslavačke županije donosi Odluku o odobravanju
financijskih sredstava s listom odabranih korisnika i
iznosima financijskih sredstava.
Temeljem spomenute Odluke župana, Sisačko-moslavačka županija će s odabranim korisnicima sklopiti
Ugovor o dodjeli financijskih sredstava.
OBVEZE KORISNIKA
X.
Županija će kontrolirati namjensko korištenje doznačenih sredstava i pratiti rezultate ostvarene provedbom ove Aktivnosti.
Korisnici financijskih sredstava su dužni:

Uz napomenu:
Zahtjev za sufinanciranje javnog autobusnog
linijskog prijevoza putnika u 2016. godini
Povjerenstvo imenovano od strane župana Sisačko-moslavačke županije razmatrat će samo zahtjeve
sa urednom, potpunom i pravovremeno dostavljenom
dokumentacijom.

-

dobivena sredstva iskoristiti namjenski sukladno
ovoj Odluci

-

dostaviti pisano izvješće s opisom namjene za
koju su sredstva iz ove Odluke utrošena

-

dostaviti financijsko izvješće o utrošku ovih
sredstava u odnosu na ostale iznose financiranja
korištenih za ovu namjenu.
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U spomenutom pisanom izvješću korisnik financijskih sredstava je dužan dostaviti i podatke o učincima
korištenja dobivenih financijskih sredstava u odnosu
na prethodno razdoblje.
Navedeno narativno i financijsko izvješće korisnik
pomoći dužan je dostaviti Sisačko-moslavačkoj županiji
do 31. siječnja 2017. godine.
ZAVRŠNE ODREDBE
XI.
Tekst Javnog poziva je prilog ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 340-01/16-01/12
URBROJ: 2176/01-02-16-1
Sisak, 29. lipnja 2016.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

75.
Na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 11/09, 5/10, 2/11 i 3/13) i članka 18. Statuta
Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima SMŽ (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 16/06), župan Sisačko-moslavačke
županije, 30. lipnja 2016. godine, donio je
ODLUKU
o davanju suglasnosti za otkup službenog vozila
I.
Daje se suglasnost Javnoj ustanovi za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke
županije za otkup službenog vozila Dacia Duster 1,6
16 V 4x4, kupljenog 2012. godine putem operativnog
leasinga.
II.
Vrijednost otkupa službenog vozila Dacia Duster
1,6 16 V 4x4, temeljem procjene ovlaštenog sudskog
vještaka, je kunska protuvrijednost od 7.050,00 EUR
(PDV uključen).
III.
Sredstva za otkup službenog vozila planirana su u
proračunu Javne ustanove za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije.
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IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavljuje se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 023-01/15-08/02
URBROJ: 2176/01-02-16-46
Sisak, 30. lipnja 2016.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

76.
Na temelju članka 57. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine«, broj 150/08, 71/10,
139/10, 22/11, 84/11, 154/11, 12/12, 35/12, 70/12,
144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14) 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 1.
srpnja 2016. godine, donio je
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Upravnog
vijeća Gradskih ljekarni Sisak
I.
Marko Bionda, razrješuje se dužnosti člana Upravnog vijeća Gradskih ljekarni Sisak.
II.
Milan Krstinić, imenuje se za člana Upravnog
vijeća Gradskih ljekarni Sisak.
III.
Prava i dužnosti člana Upravnog vijeća iz točke
II. ovog Rješenja započinju danom donošenja ovog
Rješenja, a traju do isteka mandata predsjednika
i članova Upravnog vijeća Gradskih ljekarni Sisak
imenovanih Rješenjem; KLASA: 080-08/13-01/13,
URBROJ: 2176/01-02-13-2 od 22. srpnja 2013. godine.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 080-09/16-01/22
URBROJ: 2176/01-02-18-1
Sisak, 1. srpnja 2016.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.
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ODLUKU

77.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama
(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08)
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 1. srpnja 2016. godine, donio je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Sisak
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Sisak, donesenu na 75. sjednici Upravnog
vijeća, održanoj dana 17. prosinca 2015. godine, kojom
se Osnovnoj školi »Ivo Kozarčanin« iz Hrvatske Dubice
daje u vlasništvo nekretnina: građevinsko zemljište na
k.č.br. 1881, k.o. Hrvatska Dubica, procijenjene tržišne
vrijednosti u iznosu od 43.200,00 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
Klasa: 510-03/16-01/11
Urbroj: 2176/01-02-16-4
Sisak, 1. srpnja 2016.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

o proglašenju elementarne nepogode 04 Poplava za područje Općine Lekenik
I.
Proglašavam elementarnu nepogodu 04 - Poplava
za područje Općine Lekenik, gdje je uslijed velikih
padalina u noći s 19. na 20. lipnja godine došlo do
izlijevanja vode iz kanala i potoka čime su mjestimično
poplavljeni stambeni, poljoprivredi objekti, te poljoprivredne površine s poljoprivrednim nasadima, kao i
prometna i ostala komunalna infrastruktura.
II.
Sukladno članku 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97 i 174/04)
obvezuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda da u roku (8 dana) od proglašenja elementarne nepogode izradi izvješće - Prvo
priopćenje s procjenom ukupne štete, te isto dostave
Županijskom i Državnom povjerenstvu za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda. Procjenu štete na
poljoprivrednim kulturama, stambenim i gospodarskim
objektima te infrastrukturi, Općina Lekenik dužna je
unijeti u Registar šteta u poljoprivredi.
III.
Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere
zaštite utvrđene Zakonom o zaštiti od elementarnih
nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97 i 174/04),
u cilju smanjenja i sanacije šteta od elementarne
nepogode.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

78.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12
i 19/13), članka 6. Zakona o zaštiti od elementarnih
nepogoda (»Narodne novine«, broj 73/97 i 174/04)
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, 5. srpnja 2016. godine, donio je

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 361-07/16-01/04
URBROJ: 2176/01-02-16-1
Sisak, 5. srpnja 2016.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA POLJOPRIVREDU,
ŠUMARSTVO I VODNO GOSPODARSTVO
1.
Temeljem članka 70. stavka 5. Zakona o lovstvu
(»Narodne novine« broj 140/05, 75/09, 153/09 i 14/14),
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije 27. lipnja
2016. godine, donosi

ODLUKU
o dopuni Odluke o imenovanju članova Komisije
za ocjenjivanje trofejne divljači u zajedničkim
lovištima Sisačko-moslavačke županije

Broj 16/2016.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«
I.

U Odluci o imenovanju članova Komisije za ocjenjivanje trofejne divljači u zajedničkim lovištima Sisačko-moslavačke županije KLASA: 323-01/06-01/15,
URBROJ: 2176/01-09-06-1 od 20. ožujka 2006. godine,
KLASA: 323-01/06-01/15, URBROJ: 2176/01-09-075 od 23. svibnja 2007. godine, KLASA: 323-01/0601/15, URBROJ: 2176/01-09-08-8 od 24. siječnja
2008. godine, KLASA: 080-09/09-01/145, URBROJ:
2176/01-09-09-2 od 17. prosinca 2009. godine, KLASA: 080-09/11-01/02, URBROJ: 2176/01-09-11-2 od
26. siječnja 2011. godine, KLASA: 080-09/12-01/08,
URBROJ: 2176/01-09-12-3 od 12. ožujka 2012. godine, KLASA: 080-09/13-01/23, URBROJ: 2176/01-0913-2 od 28. kolovoza 2013. godine i »Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 2/15 i 11/15
u točki II. iza rednog broja 86. dodaju se novi redni
brojevi koji glase:
» 87. Tomislav Marčelja LU HVIDRA 91.-95. Sisak
88. Branislav Koljaja LD »Stari gaj« Sisak
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89. Ivica Žugaj LD »Jelen« Stankovac
90. Ivan Nikić LU »Srnjak« Rajić-Borovac
91. Mišo Kušmiš LU »Srnjak« Rajić-Borovac«.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravi odjel za poljoprivredu, šumarstvo
i vodno gospodarstvo
KLASA: 080-09/16-01/21
URBROJ: 2176/01-06-16-1
Sisak, 27. lipnja 2016.
Pročelnica
Ljiljana Križanić, dipl.ing.agr., v.r.
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Broj 16/2016.

»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 2016. 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.

