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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
34.
Na temelju članka 43. i članka 58. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01) i članka 18.
Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-

moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 15.
sjednici održanoj 27. lipnja 2002. godine, donijelo je
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ZAKLJUČAK

o stavljanju izvan snage Zaključka o
prihvaćanju mjera za financijsku konsolidaciju
Lječilišta Topusko

Broj 6/2002.

Klasa: 940-01/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-3
Sisak, 27. lipnja 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

I.
Stavlja se izvan snage Zaključak o prihvaćanju
mjera za financijsku konsolidaciju Lječilišta Topusko
objavljen u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije« broj 9/01.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

36.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01) i Programa o poticanju razvoja
malog gospodarstva u Sisačko-moslavačkoj županiji
u 2002. godini, Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 16. sjednici održanoj 11.
srpnja 2002. godine, donijelo je
ODLUKU

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 510-12/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 27. lipnja 2002.

o usvajanju Programa razvoja malog
gospodarstva kroz udruživanje sredstava s
jedinicama lokalne i područne (regionalne)
samouprave u kreditiranju poduzetnika za 2002.
godinu – Program »Poduzetnik 2«
I.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

Prihvaća se Program razvoja malog gospodarstva
kroz udruživanje sredstava s jedinicama lokalne i
područne (regionalne) samouprave u kreditiranju
poduzetnika za 2002. godinu – Program »Poduzetnik
2«.

35.
Na temelju članka 90.a Zakona o srednjem školstvu
(»Narodne novine« broj 19/92, 26/93, 27/93, 50/95,
59/01 i 114/01), točke 1. Odluke Vlade Republike
Hrvatske, Klasa: 602-02/01-01/01, Urbroj: 503010802-2 od 24. siječnja 2002. godine i članka 58. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 15.
sjednici održanoj 27. lipnja 2002. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku Školskog
odbora Srednje škole Tina Ujevića u Kutini
I.
Daje se suglasnost na Odluku kojom se Hrvatskoj
elektroprivredi d.d. Zagreb – DP »Elektra« Križ, ustupa
zemljište (kod nove Gimnazije) s površinom od 24
m 2, a zbog izgradnje trafostanice za potrebe rada
nove Škole, koju je Školski odbor Srednje škole
Tina Ujevića u Kutini donio na sjednici održanoj 21.
ožujka 2002. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

II.
Sisačko-moslavačka županija će s Ministarstvom
za obrt, malo i srednje poduzetništvo i s izabranom
poslovnom bankom ili poslovnim bankama potpisati
Ugovor o poslovnoj suradnji.
III.
U roku od 15 dana nakon potpisivanja Ugovora o
poslovnoj suradnju objavit će se javni natječaj za
dodjelu poduzetničkih kredita.
IV.
Stručne i operativne poslove za Povjerenstvo na
realizaciji Programa »Poduzetnik 2« obavljat će Upravni
odjel za gospodarski razvoj i Upravni odjel za financije
Sisačko-moslavačke županije.
V.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 403-01/02-01/07
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 11. srpnja 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.
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Članak 4.

Na temelju točke 1.4. Programa o poticanju razvoja
malog gospodarstva u Sisačko-moslavačkoj županiji
u 2002. godini i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01) i Programa »Poduzetnik-2«
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 16. sjednici održanoj 11. srpnja 2002. godine,
donijelo je

Izdvojena sredstva deponirat će se sukcesivno u
poslovne banke radi realizacije kredita sukladno
Programu razvoja malog gospodarstva kroz udruživanje
sredstava u kreditiranju poduzetnika za 2002. godinu
- Program »Poduzetnik 2«.
Članak 5.
Ukupan iznos sredstava deponirat će se u poslovne
banke kao garantni depozit i multiplicirat multiplikatorom
20. Omjer depozit : kreditni fond je 1 : 20.

ODLUKU
o izdvajanju i raspodjeli sredstava za Program
razvoja malog gospodarstva u kreditiranju
poduzetnika za 2002. godinu - »Poduzetnik 2«
Članak 1.
Ovom Odlukom utvruje se:
- izvori, iznos i način raspodjele sredstava
namijenjenih dodjeli županijskih kredita za poticanje
i razvoj malog gospodarstva u 2002. godini i
- povoljnosti za poduzetnike koji ulažu na području
Sisačko-moslavačke županije (subvencije, potpore).
Članak 2.
Izvori sredstava namijenjenih za dodjelu županijskih
kredita mogu biti:
- Ministarstvo
poduzetništvo,

za

obrt,

malo

-

Sisačko-moslavačka županija,

-

Jedinice lokalne samouprave,

-

Poslovne banke,

-

Fond za regionalni razvoj i

-

Ostali izvori.

i

Članak 6.
Sredstva će se raspodijeliti prema Kriterijima za
kreditiranje poduzetnika u 2002. godini – Program
»Poduzetnik 2« i županijskoj Odluci o namjeni i
kriterijima za dodjelu županijskih poticajnih kreditnih
sredstava.
Članak 7.
Prema programu »Poduzetnik 2« kamatna stopa
na kredite je 7,% godišnje.
Sisačko-moslavačka županija će subvencionirati
1% kamata, pa je konačna kamatna stopa za
poduzetnike 6%.

srednje

Članak 8.
Sisačko-moslavačka županija može, poduzetnicimapočetnicima koji su realizirali kredit, dio sredstava
dodijeliti kao bespovratne potpore za pokriće dijela
troškova i savjetodavnih usluga konzultanata u svezi
izrade poslovnog plana ili investicijskog programa
kojeg može izraditi sam poduzetnik ili ovlaštena tvrtka
ili konzultant.

Članak 3.

Članak 9.

Za financiranje Programa iz ove Odluke Sisačkomoslavačka županija izdvaja iz Proračuna Županije
iznos od 1.150.000,00 kuna.

Bespovratna potpora za izradu poslovnog plana/
investicijskog programa priznaje se po odobrenju
kredita, a po slijedećoj tabeli:
- kn -

IZNOS KREDITA

IZNOS POTPORE

MOGUĆI MAKSIMALNI
IZNOS POTPORE

Do 100.000

1.500

1.500

Preko 100.000
Do 200.000

1.500 + 1%
Iznad 100.000

2.500

Preko 200.000
Do 400.000

2.500+0,5%
Iznad 200.000

3.500

Preko 400.000

3.500 + 0,5%
Iznad 400.000

5.500
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Članak 10.

Sredstva iz ove Odluke izdvojit će se iz županijskog
proračuna s pozicije - sredstva za kreditiranje malog
gospodarstva.
Članak 11.
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarski razvitak
i Upravni odjel za financije za provoenje odredbi
utvrenih ovom Odlukom, prema svojim nadležnostima.
Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 403-01/02-01/06
Urbroj: 2176-10-021
Sisak, 11. srpnja 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.
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Tražitelj kredita mora zadovoljiti oba uvjeta da bi
njegov zahtjev ušao u daljnju obradu.
III.
Tražitelj kredita koji je već dobio kredit iz županijskih
poticajnih sredstava može ponovno podnijeti kreditni
zahtjev pri novoj kreditnoj liniji samo ako uredno
vraća ranije dobiveni kredit.
Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata
razmotrit će kreditnu zaduženost tražitelja kredita i
ovisno o svim ekonomsko-financijskim pokazateljima
odlučiti o mogućnosti dobivanja novog kredita. Prednost
pri dodjeli kredita daje se tražitelju novog kredita
koji zahtjev podnosi prvi put pod uvjetom da udovoljava
svim ostalim kriterijima.
IV.
Tražitelj kredita zahtjevu za kredit prilaže poslovni
plan (plan ulaganja), odnosno investicijski program
izraen prema prihvaćenoj metodologiji, ovisno o
iznosu traženog kredita.
V.
Poticajne mjere odnose se na:
a) djelatnosti:
- proizvodnja i prerada,

38.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), Programa poticanja razvoja
malog gospodarstva u Sisačko-moslavačkoj županiji
u 2002. godini i Programa »Poduzetnik-2« II., Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 16.
sjednici održanoj 11. srpnja 2002. godine, donijelo
je

- obrtničke usluge i usluge vezane uz
proizvodnju,
- poslovne i intelektualne usluge vezane uz
proizvodnju i
- ostale usluge.
b) posebni prioriteti:
- stari (tradicionalni) obrti,
- nove tehnologije, inovacije,
- izvoz,

ODLUKU
o namjeni i kriterijima za dodjelu županijskih
poticajnih kreditnih sredstava
I.
Ovom Odlukom utvruju se:
- namjena i uvjeti koje poduzetnici moraju
zadovoljiti da bi mogla biti dodijeljena županijska
poticajna kreditna sredstva i
- kriteriji prema kojima se radi rang-lista
poduzetnika koji zadovoljavaju uvjete.
II.
Tražitelji kredita (korisnici) mogu biti obrtnici, mala
i srednja trgovačka društva, zadruge, profitne ustanove
i fizičke osobe u slobodnim zanimanjima pod sljedećim
uvjetima:
1. da je tražitelj kredita u potpunom ili pretežito
privatnom vlasništvu fizičkih osoba,
2. da tražitelj kredita namjerava ulagati na području
Sisačko-moslavačke županije, bez obzira na sjedište
ili prebivalište poduzetnika.

- povećanje broja zaposlenih.
Neće se podržati projekti za investicije u ugostiteljske
djelatnosti s pretežnom ili isključivom uslugom točenja
alkoholnih pića.
VI.
Pod starim tradicionalnim obrtima, a u skladu s
Programom razvoja tradicionalnih obrta za 2002.
godinu, podrazumijevamo: proizvodnja i obrada stakla,
proizvodnja i izrada glinenih i keramičarskih proizvoda,
drvotokarska djelatnost (izrada bačvi od drva), kovanje
i oblikovanje metala, izrada unikatnih satova i popravak
satova, izrada šešira i pokrivala za glavu, proizvodnja
proizvoda od kože, sedlarskih i remenarskih proizvoda
i obuće, izrada glazbala, proizvodnja predmeta od
slame, šiblja i sličnih pletarskih materijala, proizvodnja
užadi i mreža, proizvodnja pletenih i kukičarskih
tekstilnih proizvoda, proizvodnja medičarskih proizvoda,
svijeća, izrada suvenira i rukotvorina na domaćem
platnu autentičnih za našu Županiju.
VII.
Zahtjevi tražitelja kredita boduju se prema sljedećoj
tablici:
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BODOVI

1. DJELATNOSTI
a) - proizvodnja i prerada

15

b) - obrtničke usluge i usluge vezane uz proizvodnju

10

c) - poslovne i intelektualne usluge vezane uz proizvodnju

5

d) - ostale usluge

1

2. POSEBNI PRIORITETI
a) - stari obrti

5

b) - nove tehnologije, inovacije

5

c) - izvoz

5

3. ZAPOŠLJAVANJE
a) - samozapošljavanje

3

b) - za svako novootvoreno radno mjesto

2 do najviše 10

4. DODATNI BODOVI - udružena sredstva grada ili općine

VIII.
Ostali uvjeti, a koji se odnose na iznos kredita,
namjenu, uvjete i rokove povratka kredita utvreni
su Programom za poticanje razvoja malog
gospodarstva, Kriterijima i Ugovorom o poslovnoj
suradnji na realizaciji Programa izmeu Sisačkomoslavačke županije, Ministarstva za obrt, malo i
srednje poduzetništvo i poslovne banke.

investicija će se smatrati nenamjenskim korištenjem
sredstava.
XII.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

IX.
Povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata
izrauje rang-listu tražitelja kredita prema navedenom
načinu bodovanja i kao prijedlog istu upućuje poslovnoj
banci na daljnju obradu za realizaciju kredita.
U provedbi Programa razvoja malog gospodarstva
i obradi kreditnih zahtjeva Povjerenstvo je dužno
poštovati sve odredbe Pravilnika o radu Povjerenstva
i redovno izvješćivati o svom radu Ministarstvo za
obrt, malo i srednje poduzetništvo i Županijsko
poglavarstvo.
X.
Županija može iz vlastitih sredstava subvencionirati
kamate u korist krajnjih korisnika.
Županija može izdvojiti sredstva kao financijsku
potporu za pokriće dijela troškova savjetodavnih usluga
konzultanata, a u svezi s izradom poslovnih planova/
investicijskih programa poduzetnika.

5

Klasa: 403-07/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 11. srpnja 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

39.
Temeljem Programa »Poduzetnik-2«, Programa
poticanja malog i srednjeg poduzetništva u Sisačkomoslavačkoj županiji u 2002. godini i članka 43.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 16.
sjednici održanoj 11. srpnja 2002. godine, donijelo
je
ODLUKU

XI.
Ako tražitelj kredita navede netočne podatke, a
ostvari pravo na županijska poticajna kreditna sredstva,

o usvajanju Pravilnika o radu, osnivanju i
imenovanju članovi Županijskog povjerenstva
za odabir poduzetničkih projekata
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Članak 1.

I.

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za odabir
poduzetničkih projekata (u daljnjem tekstu Povjerenstvo)
na provedbi Programa razvoja malog gospodarstva
u kreditiranju poduzetnika za 2002. godinu, - Program »Poduzetnik-2«.

Prihvaća se prijedlog Upravnog vijeća Specijalne
bolnice za kronične bolesti Petrinja za osnivanje
Doma za psihički bolesne odrasle osobe.
II.
Daje se suglasnost Specijalnoj bolnici za kronične
bolesti Petrinja za osnivanje Doma za psihički bolesne
odrasle osobe.

Članak 2.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Sisačko-moslavačka županija
Pročelnik Upravnog odjela
za gospodarski razvitak
- predsjednik
2. Ministarstvo

- potpredsjednik

3. HGK - Županija komora
Sisak

- član

4. Županijska obrtnička
komora Sisak

- član

5. Kreditor

Broj 6/2002.

- član
(promjenjiv)
Članak 3.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 550-01/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-3
Sisak, 11. srpnja 2002.

Povjerenstvo je dužno u postupku odobravanja
kredita, provoditi odredbe i raditi na način kako je to
utvreno Pravilnikom o radu Povjerenstva od 2001.
godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 11/01).

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

41.
Članak 4.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 023-08/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 11. srpnja 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

40.
Na temelju članka 33. i članka 34. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97,
111/97, 95/00 i 129/00), članka 69. Zakona o
ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93) i članka
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 16. sjednici održanoj 11. srpnja 2002. godine,
donijelo je

Na temelju članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01) i Programa kreditiranja
poljoprivrednih proizvoača na području Sisačkomoslavačke županije, Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 16. sjednici održanoj 11.
srpnja 2002. godine, donijelo je
ODLUKU
o otpisu zateznih kamata po županijskom
kreditu za korisnika Stjepana Kasajića
I.
Odobrava se korisniku kredita Stjepanu Kasajiću
otpis cjelokupne zatezne kamate koja je na dan 20.
lipnja 2002. godine iznosila 2.733,86 EUR-a u kunskoj
protuvrijednosti 20.142,56 kuna, po Programu
kreditiranja poljoprivrednih proizvoača Sisačkomoslavačke županije iz Fonda za razvoj poljoprivrede
1996. godine.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

ODLUKU
o davanju suglasnosti za osnivanje Doma za
psihički bolesne odrasle osobe

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Broj 6/2002.
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Klasa: 450-14/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-6
Sisak, 11. srpnja 2002.
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- Služba za prostorno ureenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, Sisak,
Stjepana i Antuna Radića 36.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

III.
Troškove rada Komisije snosi Grad Kutina.
IV.

42.
Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti okoliša
(»Narodne novine« broj 82/94 i 128/99), članka 43.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01) i članka
16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 16.
sjednici održanoj 11. srpnja 2002. godine, donijelo
je

Ovim Rješenjem stavlja se izvan snage Rješenje
o imenovanju Komisije za ocjenu utjecaja zahvata
na okoliš za Gradsko groblje u Kutini, Klasa: 35102/02-01/01, Urbroj: 2176-10-02-3 od 27. lipnja 2002.
godine.
V.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.

RJEŠENJE

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

o imenovanju Komisije za ocjenu utjecaja
zahvata na okoliš za Gradsko groblje u Kutini
I.
U Komisiju za ocjenu utjecaja zahvata na okoliš
za Gradsko groblje u Kutini (u daljnjem tekstu: Komisija)
imenuju se:
-

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

za predsjednika:

1. Vladimir Rupčić, dipl. ing. stroj., Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije,
Kutina, Vladimira Nazora 122
- za zamjenika predsjednika:
2. Snježana Šlabek Ohman, dipl. ing. arh., Ured
državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji
- Služba za prostorno ureenje, zaštitu okoliša,
graditeljstvo i imovinsko-pravne odnose,
Ispostava Kutina, Kutina, Trg kralja Tomislava
12
-

Klasa: 351-02/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 11. srpnja 2002.

43.
Na temelju članka 49. stavka 4. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97 pročišćeni tekst, 111/97, 95/00 i 129/00) i članka
43. točka 11. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 16. sjednici održanoj 11. srpnja 2002.
godine, donijelo je
RJEŠENJE

za članove:

3. Danijel Husnjak, dipl. ing. gra., Grad Kutina,
Kutina, Trg kralja Tomislava 12

o izmjeni Rješenja o imenovanju članova
Upravnog vijeća Specijalne bolnice za kronične
bolesti Petrinja

4. Mare Prpić, dipl. ing. kem. teh., Hrvatske
vode, VGO Sava, Zagreb, Avenija Vukovar
220
5. Jadranka Matić, dipl. ing. geol., Ministarstvo
zaštite okoliša i prostornog ureenja, Uprava
za zaštitu prirode i okoliša, Zagreb, Avenija
Vukovar 78

I.
U Rješenju o imenovanju članova Upravnog vijeća
Specijalne bolnice za kronične bolesti Petrinja
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
2/00):
-

II.
Za tajnika Komisije imenuje se Marija Smolčić,
Ured državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji

razrješuju se dužnosti članovi:

1. dr. Inoslav Brkić – predstavnik vlasnika
2. Željko Kovačević – predstavnik vlasnika
3. Mladen Mohr – predstavnik vlasnika
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imenuju se novi članovi:

1. Pejo Trgovčević – predstavnik vlasnika
2. Dubravka Sačer – predstavnik vlasnika
3. dr. sci. Ivan Prskalo – predstavnik vlasnika
II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 520-01/02-01/11
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 11. srpnja 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

44.
Na temelju članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01) i članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije, na 16. sjednici održanoj 11. srpnja 2002.
godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju skladišno-manipulativnih
troškova prijema pšenice u silose od seoskih
gospodarstava u Sisačko-moslavačkoj županiji
I.
Odobrava se sufinanciranje skladišno-manipulativnih
troškova prijema pšenice u silose Organizatora otkupa
od seoskih gospodarstava u Sisačko-moslavačkoj
županiji u iznosu od 6 kn/tona.
II.
Sufinanciranje će se izvršiti nakon što Organizator
otkupa dostavi:
- skupnu primku s ukupnom količinom seljačke
pšenice i prosječnom kvalitetom, ovjerenu od strane
kontrolne kuće,
- uz skupnu primku potrebno je priložiti Izjavu
Organizatora otkupa da je pšenica preuzeta od fizičkih
osoba - proizvoača - roda 2002. godine ovjerenu
kod Javnog bilježnika.
III.
Sredstva iz točke I. ovog Zaključka isplatit će se
iz Županijskog proračuna s pozicije 115 - Subvencije
poljoprivrednicima - sredstva za poticaj razvoja
poljoprivrede.
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IV.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 320-01/02-01/05
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 11. srpnja 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

45.
Na temelju članka 9. i članka 10. Odluke o izdvajanju
i raspodjeli sredstava za Program razvoja malog
gospodarstva u kreditiranju poduzetnika za 2001.
godinu (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 11/01), članka 58. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 10/01) i članka 16.
Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 16.
sjednici održanoj 11. srpnja 2002. godine, donijelo
je
ZAKLJUČAK
o prijenosu sredstava za izradu poslovnog
plana - investicijskog programa
I.
Odobrava se bespovratna potpora za izradu
poslovnog plana – investicijskog programa za
poduzetnika početnika:
- »ATLETIC« Sisak, vlasnika Matije Ćuka u iznosu
od 2.717,00 kuna, naknada će se isplatiti na
žiro-račun broj: 2340009-1160054365 kod
Privredne banke d.d. Zagreb
II.
Za realizaciju ovog Zaključka zadužuje se Upravni
odjel za financije Sisačko-moslavačke županije.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 404-02/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 11. srpnja 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.
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47.

46.
Na temelju članka 13. 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 i 112/00) i
članka 43. i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 16. sjednici održanoj 11.
srpnja 2002. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za oslobaanje plaćanja
zakupnine

Na temelju članka 17. 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 i 112/00) i
članka 43. i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), Županijsko poglavarstvo Sisačkomoslavačke županije na 16. sjednici održanoj 11.
srpnja 2002. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o davanju na
korištenje poslovnih prostorija Doma zdravlja
Dvor

I.
Daje se suglasnost na Odluku o oslobaanju
plaćanja zakupnine za dr. Mirnu Grozdanić, doktora
opće medicine, u zakupu u Domu zdravlja Petrinja,
u ambulantama Jabukovac i Banski Grabovac, koju
je Upravno vijeće Doma zdravlja Petrinja donijelo
na sjednici održanoj 19. travnja 2002. godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 372-03/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-3
Sisak, 11. srpnja 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v. r.

I.
Daje se suglasnost na Odluku o davanju na
korištenje poslovnih prostorija Doma zdravlja Dvor,
bez naknade, humanitarnoj Udruzi volontera »Nada«
iz Petrinje, koju je Upravno vijeće Doma zdravlja
Dvor donijelo na sjednici održanoj 9. svibnja 2002.
godine.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
Klasa: 372-01/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-3
Sisak, 11. srpnja 2002.
Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, 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
2002. godinu iznosi 100,00 kuna i uplaćuje se na žiro-račun 2340009-1110011107 »Glasila« d.o.o. Petrinja,
D. Careka 2/1. Tehnički ureuje, izdaje i tiska: »GLASILA« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044)
815-138, tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr.

