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BROJ: 8 Sisak, 21. srpnja 2003. GODINA XI

SLUÆBENI GLASNIK
SISA»KO-MOSLAVA»KE ÆUPANIJE

 2003.

S A D R Ž A J

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

35. Plan operativne provedbe Programa
aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u
provedbi posebnih mjera zaštite od požara
od interesa za Republiku Hrvatsku za
područje Sisačko-moslavačke županije

36. Odluka o odgodi početka otplate kredita
iz udruženih sredstava Ministarstva
poljoprivrede i šumarstva i Sisačko-
moslavačke županije

37. Zaključak o prijenosu sredstava za izradu
poslovnog plana - investicijskog programa

38. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o davanju na korištenje viška
poslovnog prostora Doma zdravlja
Sisačko-moslavačke županije Centru za
socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica

39. Zaključak o davanju suglasnosti na
Pravilnik o unutarnjoj organizacij i i
sistematizacij i radnih mjesta Doma
zdravlja Sisačko-moslavačke županije

40. Zaključak o davanju suglasnosti Domu
za starije i nemoćne osobe Petrinja za
izvo�enje radova na izmjeni vodovodnih
i kanalizacijskih cijevi na starom dijelu
ustanove
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41. Zaključak o davanju suglasnosti Domu
za starije i nemoćne osobe Petrinja za
nadogradnju višestrešnog laganog
pokrova u tri etape

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

32. Odluka o privatizaciji trgovačkog društva
Ceste Sisak d.o.o. Sisak

33. Program privatizacije trgovačkog društva
Ceste Sisak d.o.o. Sisak

34. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o
izvršenju Proračuna Sisačko-moslavačke
županije za razdoblje siječanj - lipanj
2003. godine

35. Izmjene i dopune Plana rashoda za
nabavu proizvodnje dugotrajne imovine
i dodatnih ulaganja u neproizvodnu
imovinu (kapitalna ulaganja) u srednjim
i osnovnim školama Sisačko-moslavačke
županije u 2003. godini

36. Odluka o pripajanju Osnovne glazbene
škole Novska Glazbenoj školi u Novskoj

37. Odluka o uspostavljanju suradnje Sisačko-
moslavačke županije i Pokrajine
Štajerske/Austrija

38. Rješenje o imenovanju sudaca porotnika
Općinskog suda u Kutini

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

35.

Na temelju točke 3. Programa aktivnosti Vlade
Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera zaštite
od požara od interesa za Republiku Hrvatsku u 2003.
godini (»Narodne novine« broj 37/03), članka 43.

Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 31. sjednici održanoj 9. srpnja 2003. godine donijelo
je
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P L A N

operativne provedbe Programa aktivnosti Vlade
Republike Hrvatske u provedbi posebnih mjera

zaštite od požara od interesa za Republiku
Hrvatsku za područje Sisačko-moslavačke

županije

I.

1. Gradovi i općine na području Sisačko-
moslavačke županije koji još nisu donijeli planove
zaštite od požara, sukladno odredbama Zakona o
zaštiti od požara (»Narodne novine« broj 58/93),
dužni su žurno pristupiti izradi istih.

Izvršitelj zadatka: Poglavarstva gradova i općina

Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije

MUP RH – Policijska uprava
Sisačko-moslavačka

Rok: 30. rujna 2003. godine

2. Izraditi planove motrenja, čuvanja i ophodnje
otvorenog prostora i gra�evina za koje prijeti povećana
opasnost od nastajanja i širenja požara, uključujući
i planove i zabranu nekontroliranog i neovlaštenog
pristupa i boravka na tim površinama ili gra�evinama
u vrijeme velike opasnosti za nastajanje i širenje
požara, te ih dostaviti Županijskom vatrogasnom
zapovjedniku.

Izvršitelj zadatka: Poglavarstva gradova i općina

Javna ustanova Park prirode
»Lonjsko Polje«

Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije

MUP RH – Policijska uprava
Sisačko-moslavačka

Inspekcijske službe zaštite od
požara

Rok: 30. srpnja 2003. godine

3. Operativna zapovjedništva za vo�enje
intervencija na razini Županije,  gradova i općina,
Zapovjedništvo Vatrogasne zajednice Sisačko-
moslavačke županije i područnih vatrogasnih zajednica
ažurirati će postojeće operativne planove.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije

Područne vatrogasne zajednice

Rok: 30. srpnja 2003. godine

4. Izraditi Program aktivnosti u cilju upoznavanja
stanovništva s opasnostima od požara

Izvršitelj zadatka: Sisačko-moslavačka županija

Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije

Područne vatrogasne zajednice

Sudjelovatelji: Javna ustanova Park prirode
»Lonjsko polje«

Hrvatske šume

Gradovi i općine

Rok: 30. srpnja 2003. godine

5. Organiziranje i održavanje informativno –
savjetodavnih sastanaka s predstavnicima
poglavarstava gradova i općina i drugih zainteresiranih
za zaštitu od požara na kojima se analizira tijek
priprema i provedbe aktivnosti zaštite od požara,
sukladno obvezama proisteklih iz ovog Programa
aktivnosti.

Izvršitelj zadatka: Županijski stožer za pripremu
protupožarne zaštite

Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije

Područne vatrogasne zajednice

Rok: trajno

6. Nadležno županijsko tijelo za područje
vatrogastva u suradnji s komunalnim poduzećima
gradova i općina treba izvršiti pregled odlagališta
komunalnog otpada s naglaskom na zaštitu od izbijanja
požara, te predložiti mjere ure�enja, čuvanja, sanacije
ili zabrane uporabe tih odlagališta.

Izvršitelj zadatka: MUP – Inspekcija zaštite od
požara

Nadležno županijsko tijelo

Područne vatrogasne zajednice

Komunalna poduzeća gradova
i općina

Rok: 30. kolovoza 2003. godine

7. Temeljem procjena ugroženosti, sukladno
Planovima zaštite od požara Županije, gradova i
općina, osnovati, ustrojiti i opremiti utvr�en broj
vatrogasnih postrojbi s odgovarajućom opremom i
sredstvima. U općinama gdje nisu napravljene procjene
ugroženosti i Planovi zaštite od požara, organizirati
vatrogasnu službu u okviru gradova i općina. Temeljem
procjena angažirati, dodatno obučiti, te opremiti
odgovarajući broj vatrogasaca.

Izvršitelj zadatka: Poglavarstvo Županije, gradova,
općina

Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije

Područne vatrogasne zajednice

Sudjelovatelji: Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije

Područne vatrogasne zajednice

MUP – Policijska uprava
Sisačko-moslavačka

Rok: trajno
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8. Prije početka požarne sezone vozila, opremu
i tehniku za gašenje požara otvorenog prostora dovesti
u ispravno stanje.

Izvršitelj zadatka: Vatrogasna zajednica Sisačko-
moslavačke županije

Područne vatrogasne zajednice

Rok: 15. srpnja 2003. godine

9. Ažurirati procjene ugroženosti i Planove zaštite
i spašavanja stanovništva i materijalnih dobara od
elementarnih nepogoda i od požara većih razmjera.
Temeljem takvih Procjena i Planova zaštite i spašavanja
utvrditi potrebe i osnovati dodatne snage Civilne
zaštite tako da se u županijama i gradovima osnuju
specijalističke vatrogasne postrojbe Civilne zaštite,
a u općinama postrojbe Civilne zaštite opće namjene
kao pomoćne snage. U proračunima Županije, gradova
i općina treba osigurati financijska sredstva za
opremanje postrojbi, te za osposobljavanje.

Izvršitelj zadatka: Poglavarstva Županije, gradova
i općina

Stožer Civilne zaštite Sisačko-
moslavačke županije

Rok: trajno

II.
Ovaj Plan objavit će se u »Službenom glasniku

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 214-02/03-01/01
Urbroj: 2176/01-10-03-1
Sisak, 9. srpnja 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

36.

Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01 i 4/03), članka 16. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
16/94), i Zaključka Vlade Republike Hrvatske, Klasa:
920-11/03-02/02, Urbroj: 5030116-03-1 od 15. svibnja
2003. godine, Županijsko poglavarstvo Sisačko-
moslavačke županije na 31. sjednici održanoj 9. srpnja
2003. godine donijelo je

O D L U K U

o odgodi početka otplate kredita iz udruženih
sredstava Ministarstva poljoprivrede i

šumarstva i Sisačko-moslavačke županije

I.

Odobrava se korisnicima kredita iz udruženih
sredstava Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i

Sisačko-moslavačke županije, bez obračuna redovnih
kamata u tijeku počeka, poček na otplatu kredita od
1. lipnja 2003. godine do 1. lipnja 2004. godine, uz
uvjet da mogu dokazati da su pretrpjeli štete uslijed
elementarne nepogode u 2003. godini, a koje su
prijavljene i evidentirane od strane nadležnih tijela
za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, sukladno
Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda.

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 403-01/03-01/05
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 9. srpnja 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

37.

Na temelju članka 9. i članka 10. Odluke o izdvajanju
i raspodjeli sredstava za Program razvoja malog
gospodarstva u kreditiranju poduzetnika za 2002.
godinu – »Poduzetnik 2« (»Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije« broj 6/02), članka 58. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03) i
članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavake županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 31.
sjednici održanoj 9. srpnja 2003. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o prijenosu sredstava za izradu poslovnog
plana – investicijskog programa

I.

Odobrava se bespovratna potpora za izradu
poslovnog plana – investicijskog programa za
poduzetnika početnika:

- »MAGABET« proizvodno-uslužni centar, vlasnice
Vesne Magačić, Sisak, M.Celjaka 86 u iznosu od
3.477,00 kuna

naknada će se isplatiti na žiro-račun broj: 2402006-
1140018103 kod Erste Steiermarkische bank d.d. –
Filijala Sisak

- »GRAD-ag« usluge i informacije, vlasnice
Lahorke Bobetko, Sisak,  F. Lovrića 55 u iznosu od
1.500,00 kuna

  naknada će se isplatiti na žiro-račun broj 2360000-
1101654305, kod Zagrebake banke d.d. Poslovnica
Sisak
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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
Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 402-08/03-01/62
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 9. srpnja 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

38.

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 i 112/00) i
članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01 i 4/03), Županijsko poglavarstvo Sisačko-
moslavačke županije na 31. sjednici održanoj 9. srpnja
2003. 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 Centru za
socijalnu skrb Hrvatska Kostajnica

I.

Daje se suglasnost na Odluku o davanju na
korištenje viška poslovnog prostora Doma zdravlja
Sisačko-moslavačke županije Centru za socijalnu
skrb Hrvatska Kostajnica, koju je Upravno vijeće
Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije donijelo
na 2. sjednici održanoj 12. lipnja 2003. godine.

II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-
moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 510-03/03-01/02
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 9. srpnja 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

39.
Na temelju članka 16. Poslovnika Županijskog

poglavarstva Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 16/94),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 31. sjednici održanoj 9. srpnja 2003. godine donijelo
je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Pravilnik o unutarnjoj

organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta
Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije

I.

Daje se suglasnost na Pravilnik o unutarnjoj
organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Doma zdravlja
Sisačko-moslavačke županije koji je Upravno vijeće
Doma zdravlja Sisačko-moslavačke županije donijelo
na sjednici održanoj 18. lipnja 2003. godine.

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 510-03/03-01/01
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 9. srpnja 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

40.

Na temelju članka 36. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«
broj 59/01), 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 i 4/03), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 32.
sjednici održanoj 15. srpnja 2003. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti Domu za starije i
nemoćne osobe Petrinja za izvo�enje radova na

izmjeni vodovodnih i kanalizacijskih cijevi na
starom dijelu ustanove

I.

Daje se suglasnost Domu za starije i nemoćne
osobe Petrinja za provedbu natječaja za izvo�enje
radova na izmjeni vodovodnih i kanalizacijskih cijevi
na starom dijelu ustanove (provo�enje druge etape
radova prema Elaboratu sanacije i rekonstrukcije
starog dijela objekta).
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II.

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-
moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 510-13/03-01/09
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 15. srpnja 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

41.

Na temelju članka 36. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o socijalnoj skrbi (»Narodne novine«
broj 59/01), 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 i 4/03), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na
32. sjednici održanoj 15. srpnja 2003. godine donijelo
je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti Domu za starije i
nemoćne osobe Petrinja za nadogradnju
višestrešnog laganog pokrova u tri etape

I.
Daje se suglasnost Domu za starije i nemoćne

osobe Petrinja za nadogradnju višestrešnog laganog
pokrova u tri etape:

- I stari, više dio gra�evine,
- II stari, niži dio gra�evine,
- III novi dio gra�evine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 510-13/03-01/10
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 15. srpnja 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

AKTI ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

32.

Na temelju članka 31. Zakona o izmjenama i
dopunama Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«
broj 27/01), a u svezi s člankom 74. Zakona o javnim
cestama (»Narodne novine« broj 100/96 i 76/98),
članka 1. stavak 4. Zakona o privatizaciji (»Narodne
novine« broj 21/96, 71/97 i 73/00) i članka 25. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 18. sjednici održanoj 17. srpnja 2003. godine
donijela je

O D L U K U

o privatizaciji trgovačkog društva Ceste Sisak
d.o.o. Sisak

I. UVODNE ODREDBE

Članak 1.

Trgovačko društvo Ceste Sisak d.o.o. Sisak (u
daljnjem tekstu: Društvo) privatizira se na način i
pod uvjetima utvr�enim ovom Odlukom.

Članak 2.

Temeljni kapital Društva registriran kod Trgovačkog
suda iznosi 14.520.000,00 kuna (slovima:
četrnaestmilijunapetstodvadesettisuća kuna).

II. NAČIN PRIVATIZACIJE

Članak 3.

Privatizacijom će se obuhvatiti 75% ukupnog
temeljnog kapitala Društva.

Privatizacija će se provesti na sljedeći način:

1. Prodaja s popustom

Prodajom s popustom 7.260 (slovima: sedam-
tisućadvjestošezdeset) udjela Društva što čini 50%
temeljnog kapitala Društva u ukupnoj nominalnoj
vrijednosti  7.260.000,00 kuna (slovima: sedam-
milijunadvjestošezdesettisuća kuna) zaposlenima i
ranije zaposlenima u Društvu koji su državljani
Republike Hrvatske (članak 5. stavak 1. točka 1.
Zakona  o pretvorbi  društvenih poduzeća) tako da
svaka od tih osoba može otkupiti najviše udjela u
nominalnoj vrijednosti od 10.255 (slovima:
desettisućadvjestopedesetpet) EUR-a, odnosno
protuvrijednosti u kunama po  tečaju HNB na dan
30. rujna 2002. godine iznos od 75.285,47 kuna
(slovima: sedamdesetpettisućadvjestoosamdesetpet
kuna i četrdesetsedam lipa).

Zaposleni i ranije zaposleni imaju pravo upisa
udjela i stječu udjele uz primjenu načela jednakog
stjecanja.
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2. Prodajom bez popusta

Prodajom bez popusta 2.177 (slovima:
dvijetisućestosedamdesetsedam) udjela Društva što
čini 15% minus jedan poslovni udjel temeljnog kapitala
društva u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od
2.177.000,00 kuna (slovima: dvamilijunastosedamdeset-
sedamtisuća kuna), uvećanog za sve udjele iz prethodne
točke koje ne steknu osobe iz članka 5. stavak 1.
točka 1. Zakona o pretvorbi društvenih poduzeća.

Prilikom prodaje naprijed naznačenih poslovnih
udjela pravo prvenstva kupnje imaju zaposleni i ranije
zaposleni u Društvu, a koji su upisali udjele iz stavka
2. točke 1. ovog članka, uz uvjet da prihvate postignutu
tržišnu vrijednost za svaki udio.

3. Prijenos poslovnog udjela

Sisačko-moslavačka županija prenijet će bez
naknade na Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 1.452
(slovima: tisućučetristopedesetdva) udjela Društva,
što čini 10% temeljnog kapitala Društva u ukupnoj
nominalnoj vrijednosti od  1.452,000,00 kuna (slovima:
jedanmilijunčetristopedesetdvijetisuće kuna).

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb obvezne su sukladno
posebnom ugovoru dati Društvu na korištenje
gra�evinske objekte koje Društvo i sada koristi, a
nalaze se uz ceste na području Sisačko-moslavačke
županije.

Zadržavanje poslovnog udjela

Članak 4.

Sisačko-moslavačka županija zadržava u svom
vlasništvu 3.631 (slovima: tritisućešestotridesetjedan)
udjel Društva, što čini 25% plus jedan poslovni udjel
temeljnog kapitala Društva u ukupnoj nominalnoj
vrijednosti od 3.631.000,00 kuna (slovima:
trimilijunašestotridesetjednatisuća kuna).

III. TEMELJNI KAPITAL I UDJELI U DRUŠTVU

Članak 5.

Temeljni kapital Društva utvr�en je u iznosu od
14.520.000,00 kuna (slovima: četrnaestmilijuna-
petstodvadesettisuća kuna) i podijeljen je na 14.520
(slovima: četrnaesttisućapetstodvadeset) redovnih
udjela na ime od kojih svaki glasi na nominalni iznos
od 1.000,00 kuna (slovima: tisuću kuna).

Članak 6.

Udjeli iz članka 3. stavak 2. točke 1. i 2. ove
Odluke otplaćivat će se u gotovom novcu, a u skladu
sa sklopljenim ugovorom i zakonom.

Ako stjecatelju udjela prema zakonu pripada pravo
na popust, iznos popusta obračunat će se na nominalni
iznos, na koji glase kupljeni udjeli.

Članak 7.

Svi udjeli glase na ime, poslovni udio člana Društva
odre�uje se prema veličini preuzetog temeljnog uloga.

Za prijenos poslovnog udjela potreban je ugovor
u obliku javnobilježničke isprave.

Prijenos i opterećenje udjela, kao i druge okolnosti
značajne za pravni promet, upisuju se u Knjigu udjela,
koju vodi Uprava Društva.

Svojstva suvlasnika Društva stječu se tek trenutkom
upisa stjecatelja u Knjigu udjela, pod uvjetima utvr�enim
Društvenim ugovorom Društva.

Članak 8.

Svi udjeli prodani, odnosno preneseni na osnovi
ove Odluke, osnivački su udjeli.

Članak 9.

Postupak predbilježbe, plaćanja udjela, krug osoba
koje se mogu predbilježiti za kupnju udjela Društva i
podrobniji uvjeti pod kojima one to čine, te druga
pitanja značajna za provo�enje privatizacije, pobliže
su utvr�ena Programom privatizacije kojeg donosi
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
i koji se smatra sastavnim dijelom ove Odluke.

Sredstva ostvarena privatizacijom Društva prihod
su Proračuna Sisačko-moslavačke županije.

Članak 10.

Provedbu privatizacije prema ovoj Odluci obavljat
će Povjerenstvo imenovano Rješenjem Županijskog
poglavarstva Sisačko-moslavačke županije, Klasa:
340-09/01-01/09, Urbroj: 2176-10-01-1 od 19. rujna
2001. godine.

O pitanjima iz svojeg djelokruga Povjerenstvo
odlučuje većinom glasova svih članova.

V.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 11.

Do završetka postupka privatizacije sadašnji
Nadzorni odbor Društva i Uprava – direktor, ostaju
neizmijenjeni.

Članak 12.

Tvrtka, sjedište, predmet poslovanja, trajanje i
tijela Društva uredit će se Društvenim ugovorom
Društva.

Članak 13.

U slučaju nejasnoća Povjerenstvo je ovlašteno
zahtijevati od Županijske skupštine Sisačko-moslavačke
županije da dade tumačenje bilo koje odredbe iz
ove Odluke, odnosno Programa. U takvom slučaju
mjerodavno je tumačenje koje daje Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije.
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Povjerenstvo je ovlašteno svojom Odlukom utvrditi
podrobnija pravila o tehnici provo�enja pojedinih radnji
koje se obavljaju u postupku privatizacije u skladu s
Programom.

Ako se pojedina odredba Odluke ili Programa u
postupku privatizacije ne bi mogla ostvariti zbog
stvarnih ili pravnih razloga, Županijska skupština
Sisačko-moslavačke županije ovlaštena je svojom
odlukom zamjeniti odredbe, koje se zbog spomenutih
okolnosti ne bi mogle ostvariti ne povre�ujući prava
što su ih pojedini sudionici privatizacije stekli na
osnovi ove Odluke, odnosno Programa.

Članak 14.
Na dan stupanja na snagu ove Odluke, a najkasnije

prvoga sljedećeg radnog dana, Odluka će se objaviti
na oglasnoj ploči Društva na način na koji se objavljuju
opći akti.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana

objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 406-09/03-01/04
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 17. srpnja 2003.

     Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

33.
Na temelju članka 31. Zakona o izmjenama i

dopunama Zakona o javnim cestama (»Narodne novine«
broj 27/01), a u svezi s člankom 74. Zakona o javnim
cestama (»Narodne novine« broj 100/96 i 76/98),
članka 1. stavka 4. Zakona o privatizaciji (»Narodne
novine« broj 21/96, 71/97 i 73/00) i članka 25. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 18. sjednici održanoj 17. srpnja 2003. godine
donijela je

P R O G R A M
privatizacije trgovačkog društva Ceste Sisak

d.o.o. Sisak

I. UVODNE ODREDBE

 Članak 1.
Program privatizacije trgovačkog društva Ceste

Sisak d.o.o. Sisak (u daljnjem tekstu: Društva) smatra
se sastavnim dijelom Odluke o privatizaciji tog Društva.

Članak 2.
Programom se odre�uju osobito postupak

predbilježbe i kupnja udjela, krug osoba koje su
ovlaštene kupiti udjele, ostvarivanje jednakog prava
stjecanja udjela, te prava na popust, tijela za provedbu
privatizacije, nadležnost za rješavanje sporova i druge
odredbe kojima se pobliže utvr�uje postupak
privatizacije, te prava, odnosno obveze sudionika
privatizacije.

II. NAČIN PRIVATIZACIJE

Članak 3.
Privatizacijom će se obuhvatiti 75% ukupnog

temeljnog kapitala Društva.
Privatizacija će se provesti na sljedeći način:

1. Prodaja s popustom

Prodajom s popustom 7.260 (slovima:
sedamtisućadvjestošezdeset) udjela Društva što čini
50% temeljnog kapitala Društva u ukupnoj nominalnoj
vrijednosti  7.260.000,00 kuna (slovima: sedammilijuna-
dvjestošezdesettisuća kuna) zaposlenima i ranije
zaposlenima u Društvu koji su državljani Republike
Hrvatske (članak 5. stavak 1. točka 1. Zakona  o
pretvorbi  društvenih poduzeća) tako da svaka od
tih osoba može otkupiti najviše udjela u nominalnoj
vrijednosti od 10.255  (slovima: desettisuća-
dvjestopedesetpet) EUR-a,  odnosno protuvrijednosti
u kunama po  tečaju HNB na dan 30. rujna 2002.
godine iznos od 75.285,47 kuna (slovima:
sedamdesetpettisućadvjestoosamdesetpet kuna i
četrdesetsedam lipa).

Zaposleni i ranije zaposleni imaju pravo upisa
udjela i stječu udjele uz primjenu načela jednakog
stjecanja.

2. Prodajom bez popusta

Prodajom bez popusta 2.177 (slovima:
dvijetisućestosedamdesetsedam) udjela Društva što
čini 15% minus jedan poslovni udjel temeljnog kapitala
društva u ukupnoj nominalnoj vrijednosti od
2.177.000,00 kuna (slovima: dvamilijuna-
stosedamdesetsedamtisuća kuna), uvećanog za sve
udjele iz prethodne točke koje ne steknu osobe iz
članka 5. stavka 1. točka 1. Zakona o pretvorbi
društvenih poduzeća.

Prilikom prodaje naprijed naznačenih poslovnih
udjela pravo prvenstva kupnje imaju zaposleni i ranije
zaposleni u Društvu, a koji su upisali udjele iz stavka
2. točke 1. ovog članka, uz uvjet da prihvate postignutu
tržišnu vrijednost za svaki udio.

3. Prijenos poslovnog udjela

Sisačko-moslavačka županija prenijet će bez
naknade na Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 1.452
(slovima: tisućučetristopedesetdva) udjela Društva,
što čini 10% temeljnog kapitala Društva u ukupnoj
nominalnoj vrijednosti od 1.452,000,00 kuna (slovima:
jedanmilijunčetristopedesetdvijetisuće kuna).

Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb obvezne su sukladno
posebnom ugovoru dati Društvu na korištenje
gra�evinske objekte koje Društvo i sada koristi, a
nalaze se uz ceste na području Sisačko-moslavačke
županije.

III. PRAVO NA KUPNJU UDJELA

Članak 4.
Udjele s popustom mogu kupiti isključivo zaposleni

u Ceste Sisak d.o.o. i ranije zaposleni u pravnim
prednicima.
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Zaposleni u Ceste Sisak d.o.o. i ranije zaposleni
u pravnim prednicima imaju pravo upisati udjele Društva
uz osiguranje prava jednakog stjecanja (članak 3.
točka 1. Odluke o privatizaciji Ceste Sisak d.o.o.).

Popusti koji se odobravaju sudionicima
privatizacije

Članak 5.
Osobe iz članka 4. stavka 1. ovog Programa mogu

kupiti udjele uz osnovni popust od 20% i dodatni
popust od 1% za svaku navršenu godinu radnog
staža u trenutku predbilježbe udjela (maksimalno
50%).

Osobe iz članka 4. stavka 1. ovog Programa mogu
steći udjele uz popust čija vrijednost ne premašuje
10.255 (desettisućadvjestopedesetpet) EUR-a po
srednjem tečaju HNB na dan 30. rujna 2002. godine.

Udjeli se mogu kupiti plaćanjem odjednom ili u
obrocima na vrijeme od 20 godina. Osobe koje ugovornu
cijenu plaćaju odjednom, ostvaruju dodatni popust
od 50%.

Osiguranje prava jednakog stjecanja udjela

Članak 6.
U svrhu osiguranja prava jednakog stjecanja udjela

osobe iz članka 4. stavka 1. Programa privatizacije
pozvat će se da u roku od 7 (sedam) radnih dana,
čiji početak odredi Povjerenstvo i koji bude objavljen
u javnom pozivu na predbilježbu kupnje udjela u
pisanom obliku, obavijeste Društva o tome da li žele
ostvariti pravo kupnje udjela.

Poziv iz stavka 1. ovog članka objavit će se istog
dana oglasom u najmanje jednom javnom glasilu i
na oglasnoj ploči Društva, a najkasnije u roku od 15
(petnaest) dana od dana stupanja na snagu Odluke
o privatizaciji Društva.

Tekst oglasa utvrdit će Povjerenstvo, a oglas
mora sadržavati osobito slijedeće podatke:

1. tvrtku i sjedište Društva,
2. podatke iz kojih je vidljivo na koji krug osoba

se poziv odnosi,
3. podatke o utvr�enom načinu privatizacije

Društva,
4. podatak o visini temeljnog kapitala Društva i

nominalnu vrijednost udjela koji se prodaje,

5. podatke o visini osnovnog i osobnog popusta,
te o ograničenju u pogledu najvećeg broja udjela
koje se mogu predbilježiti,

6. rokove i uvjete za otplatu udjela,

7. odredbu da će se u pogledu zaposlenih i ranije
zaposlenih u Društvu, koji do isteka roka navedenog
u oglasu, ne daju izjavu o tome žele li ostvariti svoje
pravo pri kupnji udjela i ne navedu koliko udjela žele
kupiti, smatrati kako su se odrekli svog prava jednakog
stjecanja udjela,

8. uputu o sadržaju izjave o namjeravanoj kupnji
udjela, te načinu i adresi na kojoj se daje izjava, u
skladu s odredbom članka 7. stavci 1. - 4. Programa
privatizacije.

Izjava o namjeri kupnje udjela

Članak 7.
Obavijest iz članka 6. stavka 1. Programa

privatizacije (u daljnjem tekstu: Izjava) mora sadržavati
slijedeće podatke:

1. ime i prezime, ime oca, adresu i JMBG osobe
koja daje izjavu, s navodom isprave kojom dokazuje
državljanstvo Republike Hrvatske,

2. broj udjela što ih želi kupiti uz popust i broj
udjela što ih želi kupiti bez popusta, te način otplate
udjela (jednokratno - obročno),

3. podatke i dokaze o radnom stažu priznatom
po propisima Republike Hrvatske: u pogledu zaposlenih
mjerodavna je kadrovska evidencija u Društvu, ranije
zaposleni prilažu i dokaze iz kojih je vidljivo da imaju
status ranije zaposlenog u Društvu: ranije zaposleni
prilažu i potvrdu o ukupnom radnom stažu priznatom
po propisima Republike Hrvatske koju im izdaje sadašnji
poslodavac ili fotokopiju radne knjižice: umirovljenici
fotokopiju rješenja o stečenom pravu na imovinu,

4. mjesto i datum izjave i vlastoručni potpis osobe
koja je dala izjavu,

5. izjavi se prilaže i posebna izjava zainteresirane
osobe da ranije nije iskoristila pravo na kupnju dionica
ili vlasničkih udjela s popustom.

Izjava se daje osobno u sjedištu Društva, odnosno
na mjestu kojeg svojom odlukom odredi Povjerenstvo,
te na obrascu koji propiše Povjerenstvo.

Povjerenstvo će pri davanju izjave uvidom u
odgovarajuću javnu ispravu utvrditi ima li osoba koja
obavlja predbilježbu udjela državljanstvo Republike
Hrvatske.

Izjavu o namjeravanoj kupnji udjela ne može predati
ranije zaposlena osoba koja je skrivljenim ponašanjem
uvjetovala otkaz radnog odnosa, a prema propisima
važećim u trenutku otkazivanja radnog odnosa.

Ako osobe iz članka 4. stavka 1. Programa
privatizacije do isteka roka navedenog u oglasu ne
daju izjavu s propisanim sadržajem ili ne prilože
odgovarajući dokaz iz stavka 1. točka 3., odnosno
stavka 3. ovog članka smatrat će se da su se odrekle
svog prava jednakog stjecanja udjela.

Izvješće o stanju predbilježbe udjela

Članak 8.
Postupak predbilježbe provest će i nadgledati

Povjerenstvo, odnosno radnici stručnih službi, kojima
to Povjerenstvo povjeri.

Provo�enje postupka predbilježbe udjela

Članak 9
Na temelju prispjelih izjava osoba kojima pripada

pravo na otkup udjela po ovom Programu, Povjerenstvo
je obvezno u roku od 8 (osam) dana od dana isteka
roka za podnošenje ponuda za kupnju udjela Društva
utvrditi i sačiniti popis svih osoba s podacima o
visini popusta koji im pripada temeljem ovog Programa
koje su u propisanom roku dostavile izjavu s brojem
udjela koje namjeravaju kupiti i to posebno popis za
kupnju udjela s popustom, te posebno popis osoba
za kupnju udjela bez popusta, sve u skladu s člankom
3. ovog Programa.
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Ako Povjerenstvo utvrdi da su osobe čija je prijava,
odnosno predbilježba valjana, iskazale interes za
kupnju većeg broja od onog koji se može kupiti s
pravom na popust, Povjerenstvo će svojom odlukom
utvrditi srazmjerno smanjenje prava na kupnju udjela
i to za postotak koji premašuje najviši dopušteni
broj udjela.

Na osnovi utvr�enja iz stavka 2. ovog članka,
Povjerenstvo će izračunati ukupni broj predbilježnih
udjela i ukupni iznos prvog obroka kojeg osoba koja
je obavila predbilježbu mora uplatiti pri kupnji udjela
u skladu s Programom privatizacije.

Ako se pri izračunavanju ne dobije puni broj,
zaokruživanje se provodi na prvi manji puni broj
(nominalna vrijednost udjela), odnosno primjenom
drugog podobnog i pravičnog kriterija kojeg utvrdi
Povjerenstvo.

Na temelju izvješća iz stavka 1., odnosno 3. ovog
članka, Povjerenstvo će donijeti odluku o pozivu na
kupnju udjela.

Poziv na kupnju udjela

Članak 10.
Na osnovu rezultata predbilježbe za kupnju udjela

(popisi Povjerenstva) sukladno članku 8. Programa),
Povjerenstvo će sastaviti izvješće i dostaviti ga
Županijskom poglavarstvu Sisačko-moslavačke
županije s prijedlogom da odluči o pozivu na kupnju
udjela.

Članak 11.
U skladu s odlukom Županijskog poglavarstva,

prema prethodnom članku, Povjerenstvo će uputiti
poziv za kupnju udjela predbilježnim osobama.

U slučaju smanjenog iznosa u kojem predbilježena
osoba može kupiti udjele, u pozivu će se navesti
postotak smanjenja i broj udjela koji se može kupiti.

Članak 12.
Smatrat će se da je osoba kojoj se poziv upućuje

uredno pozvana ako je poziv predan pošti, te ako je
to učinjeno najkasnije u tijeku trećeg dana (3) prije
dana od kojeg teče rok za kupnju ili ako je osobno
uručen uz pismenu potvrdu primitka.

Povjerenstvo može odlučiti da se u pogledu osoba
koje su zaposlene u Društvu u trenutku donošenja
takve odluke spomenute obavijesti i poziv na kupnju
priopći neposrednom dostavom pisma uz obvezatno
osiguranje dokaza o njegovom uručenju.

Poziv na kupnju udjela sadrži osobito slijedeće
podatke:

1. tvrtku i sjedište Društva,
2. podatke o vrijednosti temeljnog kapitala Društva,

te ukupnom broju i nominalnoj vrijednosti na koju
glase udjeli na koje se poziv odnosi,

3. podatak o osobi na koju se poziv odnosi i broj
udjela što ih može kupiti ostvarujući pravo jednakog
stjecanja udjela,

4. podatak o visini osnovnog i pojedinačnog
popusta za osobu iz članka 3. Programa privatizacije,

5. rokove i uvjete za uplatu i otplatu udjela, te
iznos prvog obroka koji se plaća pri sklapanju ugovora,

6. podatke o vremenu i mjestu u kojem se može
obaviti uvid u Odluku o privatizaciji i njezine priloge,

7. rok kupnje udjela i datum od kojeg taj rok
počinje teći,

8. naznaku adrese mjesta upisa i radnog vremena
u kojem se obavlja upis,

9. napomenu kako se smatra da osoba koja upisuje
udjele na osnovi tog poziva time ujedno izjavljuje da
je upoznata sa sadržajem Odluke o privatizaciji i
Programa privatizacije, te da u cijelosti prihvaća
druga prava i obveze utvr�ene spomenutim aktima.

Rok za kupnju udjela

Članak 13.
Rok za kupnju udjela iznosi 7 (sedam) radnih

dana, računajući od dana navedenog u odluci
Povjerenstva.

III. POTPIS UGOVORA I UPLATA

Sklapanje ugovora o prodaji udjela

Članak 14.
Osobe iz članka 4. stavka 1. ovog Programa

privatizacije, koje su se predbilježile za kupnju udjela,
dužne su sklopiti ugovor o prodaji udjela sa Sisačko-
moslavačkom županijom.

Potpis ugovora o prodaji udjela

Članak 15.
Osoba koja kupuje udjele u postupku privatizacije

istodobno će uplatiti iznos prvog obroka i sa svoje
strane potpisati primjerak ugovora o prodaji udjela.

Tekstovi ugovora prilažu se materijalima o
privatizaciji koji su javno izloženi u Društvu u skladu
s odredbama ovog Programa privatizacije.

Uplata prvog obroka kupovine i potpis ugovora o
prodaji udjela obavljaju se kao jedinstvena radnja u
roku utvr�enom u skladu s odredbom članka 13.
ovog Programa privatizacije.

Za osobu koja u spomenutom roku ne obavi bilo
koju od spomenutih radnji ili o tome ne podnese
dokaz, smatrat će se da je odustala od kupnje udjela.

Otplata udjela

Članak 16.
Osobe iz članka 4. stavka 1. ovog Programa

privatizacije kupljene udjele otplaćuju jednokratno
ili u obrocima, tako da su svoje obveze po toj osnovi
dužne ispuniti najkasnije u roku od dvadeset (20)
godina od dana sklapanja ugovora o prodaji udjela.

Osobe iz članka 4. stavka 1. ovog Programa
privatizacije otplaćivat će udjele u obrocima tako
da:

a) u prvoj otplatnoj godini (najkasnije do isteka
prvih dvanaest mjeseci od dana sklapanja ugovora -
daljnjem tekstu: godišnje razdoblje), uz prvi obrok
otplate jedanaest (11) obroka koji čine ukupno pet
(5) %  prodajne cijene udjela,

b) u svim narednim godišnjim razdobljima otplate
dvanaest (12) jednakih obroka koji čine ukupno pet
(5) % prodajne cijene udjela, revalorizirane u skladu
s odredbama ugovora o prodaji udjela. Mjesečni obroci
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dospijevaju na naplatu svakog 30-tog u mjesecu za
svaki naredni mjesec koji slijedi nakon mjeseca u
kojem je uplaćen prvi obrok kupovine. Uplata se
prema odluci Povjerenstva obavlja u korist žiro-računa
Društva. Društvo će spomenute iznose koji su uplaćeni
na žiro-račun Društva s naznakom uplatitelja dostaviti
Sisačko-moslavačkoj županiji zajedno s primjercima
ugovora za potpis najkasnije u roku od trideset (30)
dana od isteka roka za kupnju udjela.

U pogledu revalorizacije iznosa duga, odnosno
eventualne promjene devizne klauzule pri izračunu
duga, primjenjuju se utanačenja sadržana u ugovoru.

Zbirno izvješće o stanju upisa i uplata

Članak 17.
Nakon isteka roka iz članka 13. Programa

privatizacije Povjerenstvo će predložiti Sisačko-
moslavačkoj županiji na usvajanje zbirno izvješće o
stanju otkupa udjela u kojem će se osobito istaknuti:

1. ukupni iznos i broj kupljenih udjela,
2. ukupni iznos udjela koji nisu prodani u postupku

prvog oglasa,
3. ukupni iznos uplaćenog prvog obroka,
4. popis suvlasnika Društva s naznakom broja

udjela što su ih uplatili.

Članak 18.
Nakon završenog postupka po prvom oglasu

(prodaja udjela s popustom) u prodaju se daje drugim
oglasom 15% vrijednosti temeljnog kapitala (udjela)
(članak 3. točka 2. Odluka o privatizaciji).

Poziv za kupnju ovih udjela, sukladno odluci
Županijskog poglavarstva, objavljuje se u »Narodnim
novinama«, te na oglasnim pločama Društva i sjedištu
Sisačko-moslavačke županije.

U ovom pozivu za prodaju udjela osobama koje
su dale izjavu da žele kupiti udjele bez popusta,
početnu cijenu udjela predstavlja nominalna vrijednost
udjela. U slučaju da ne bude ponuda s tako utvr�enim
ili većim iznosom, smatrat će se da prodaja po ovom
pozivu nije uspjela, te će se raspisati novi poziv bez
limitirane početne vrijednosti, a isti se odnosi i na
treće osobe.

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona koja
pored ponu�ene cijene i rokova plaćanja bude
ocijenjena boljom i po mjerilima iz članka 7. točka 5.
Zakona o privatizaciji.

IV. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 19.
U slučaju smrti osobe koja je predbilježila udjele,

ali još nije sklopila ugovor o kupnji udjela, prestaju
prava i obveze nastale predbilježbom udjela.

Članak 20.
Osobama ovlaštenim na kupnju udjela omogućit

će se uvid u Odluku o privatizaciji i Program privatizacije
u primjerenom roku, prije sklapanja ugovora o prodaji
udjela u sjedištu Društva, svakog radnog dana od
9,00 – 13,00 sati.

Sadržaj Odluke o privatizaciji i Programa privatizacije
obvezuje sva tijela Društva, osobe koje su predbilježile
udjele Društva, odnosno kojima ti udjeli pripadnu po

odredbama ovog Programa privatizacije i Zakona o
privatizaciji, te će se smatrati da su s tim sadržajem
upoznate.

U slučaju nesuglasnosti odredbi ovog Programa
privatizacije i Odluke o privatizaciji prednost imaju
odredbe Odluke o privatizaciji. U slučaju nesuglasnosti
sadržaja objavljenih poziva na kupnju udjela i odredbi
ovog Programa privatizacije primjenjuju se odredbe
ovog Programa privatizacije.

Članak 21.
Ako se nakon kupnje udjela utvrdi da osobi koja

je udjele upisala ne pripada popust, prodavatelj će
biti ovlašten od stjecatelja udjela potražiti razliku
izme�u odobrenog i stvarno pripadajućeg popusta,
uvećanu za zakonsku zateznu kamatu.

Članak 22.
Adresom osobe zainteresirane za kupnju udjela

smatrat će se adresa koju takva osoba navede u
izjavi iz članka 7. stavka 1. Programa privatizacije,
odnosno u pogledu osobe koja je kupila udjele, adresom
će se smatrati adresa upisana u knjizi suvlasnika
Društva.

Spomenute osobe dužne su prijaviti Društvu svaku
promjenu adrese do koje bi došlo nakon davanja
izjave iz članka 7. stavka 1. Programa privatizacije,
odnosno nakon kupnje udjela jer će se u protivnom
smatrati valjanim otpremanje pisama na adresu iz
stavka 1. ovog članka.

Članak 23.
U slučaju spora nastalog u svezi s pravima i

obvezama nastalim na temelju Odluke o privatizaciji
i Programa privatizacije, odnosno upisom preuzete
obveze na uplatu udjela, nadležan je stvarno nadležan
sud prema mjestu sjedišta Društva.

Članak 24.
Ovaj Program stupa na snagu na dan stupanja

na snagu Odluke o privatizaciji, čiji je sastavni dio,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-
moslavačke županije.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 406-09/03-01/05
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 17. srpnja 2003.

     Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

34.

Na temelju članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01 i 4/03) i članka 109. Poslovnika
Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 17. srpnja 2003.
godine donijela je
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Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Proračuna

Sisačko-moslavačke županije za razdoblje
siječanj - lipanj 2003. godine

I.
Prihvaća se Izvješće o izvršenju Proračuna Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje siječanj - lipanj
2003. godine.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 400-08/03-01/11
Urbroj: 2176/01-10-03-3
Sisak, 17. srpnja 2002.

     Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

35.
Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima

za utvr�ivanje bilančnih prava za financiranje

1. Obrtnička škola Sisak izgradnja školske zgrade 610.000,00 2.500.000,00«

minimalnog financijskog standarda javnih potreba
osnovnog i srednjeg školstva u 2003. godini, točke
VII. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvr�ivanje
bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda javnih potreba srednjeg školstva u 2003.
godini (»Narodne novine« broj 4/03) i članka 25.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03),
Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije
na 18. sjednici održanoj 17. srpnja 2003. godine,
donijela je

I Z M J E N E   I   D O P U N E

Plana rashoda za nabavu proizvodnje
dugotrajne imovine i dodatanih ulaganja u

neproizvodnu imovinu (kapitalna ulaganja) u
srednjim i osnovnim školama Sisačko-

moslavačke županije u 2003. godini

I.

U Planu rashoda za nabavu proizvodne dugotrajne
imovine i dodatnih ulaganja u neproizvodnu imovinu
(kapitalna ulaganja) u srednjim i osnovnim školama
Sisačko-moslavačke županije u 2003. godini (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 2/03),
redni broj 1. mijenja se i glasi:

»Red.
broj INVESTICIJA

VLASTITA
SREDSTVA

IZNOS
DECENTRALIZ.

SREDNJA
ŠKOLA

II.

U Planu rashoda iz točke I., iza točke »5.« dodaje se točka »6.« koja glasi:

»6.Srednja škola Viktorovac - sanacija i adaptacija dijela prostora 240.000,00

- rekonstrukcija centralnog grijanja 250.000,00«

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 406-01/03-01/01
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 17. srpnja 2003.

     Predsjednik Županijske skupštine
 Antun Velcl, v.r.

36.

Na temelju članka 69. stavka 3. Zakona o
ustanovama (»Narodne novine« broj 76/93, 29/97 i
47/99) i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke županije

(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01 i 4/03), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 17. srpnja 2003.
godine donijelo je

O D L U K U
o pripajanju Osnovne glazbene škole Novska

Glazbenoj školi u Novskoj

Članak 1.
Osnovna glazbena škola Novska sa sjedištem u

Novskoj, Trg Luke Ilića Oriovčanina 19, pripaja se
Glazbenoj školi u Novskoj sa sjedištem u Novskoj,
Trg dr. Franje Tu�mana 3.

Članak 2.
Glazbena škola u Novskoj preuzima imovinu, prava,

obveze i djelatnike Osnovne glazbene škole Novska
danom pripajanja.
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke
županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 602-11/03-01/01
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 17. srpnja 2003.

Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

37.

Na temelju članka 15. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01 i 60/01 – vjerodostojno tumačenje), i članka 25.
točka 11. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01 i 4/03), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 17. srpnja 2003.
godine donijela je

O D L U K U

o uspostavljanju suradnje Sisačko-moslavačke
županije i Pokrajine Štajerske/Austrija

I.

Sisačko-moslavačka županija će, radi unapre�enja
gospodarske suradnje, poticanja i stvaranja povoljnog
okruženja za gospodarski razvoj regija, te suradnje
na području ekologije, infrastrukture, turizma, seoskog
turizma i industrijskih tehnologija, uspostaviti suradnju
s Pokrajnom Štajerskom/Austrija.

II.

Ciljevi, uvjeti i način me�usobne suradnje uredit
će se Sporazumom o suradnji izme�u Sisačko-
moslavačke županije i Pokrajine Štajerske/Austrija.

III.

Ovlašćuje se župan Sisačko-moslavačke županije
za potpisivanje Sporazuma iz točke II. ove Odluke.

IV.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 910-02/03-01/01
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 17. srpnja 2003.

     Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

38.
Na temelju članka 70. Zakona o sudovima (»Narodne

novine« broj 3/94, 100/96, 115/97, 131/97 i 129/00)
i članka 25. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01 i 4/03), Županijska skupština Sisačko-moslavačke
županije na 18. sjednici održanoj 17. srpnja 2003.
godine donijela je

R J E Š E N J E
o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda

u Kutini

I.
Za suce porotnike Općinskog suda u Kutini imenuju

se:
1. Ivan Gluhak, Gornja Gračenica, F. Šturlana

13
2. Miro Vojvodić, Popovača, Donja Jelenska 18
3. Stjepan Kovač, Potok, Čavorija 93a
4. Mato Marinić, Popovača, J. Bonderiera 6
5. Sonja Filipović, Popovača, Gornje selo 49
6. Snježana Pavić, Popovača, Vinogradska 20a

II.
Suci porotnici imenuju se na vrijeme od četiri

godine.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

Klasa: 711-01/03-01/02
Urbroj: 2176/01-10-03-18
Sisak, 17. srpnja 2003.

     Predsjednik Županijske skupštine
Antun Velcl, v.r.

»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
2003. godinu iznosi 100,00 kuna i uplaćuje se na žiro-račun 2340009-1110011107 »Glasila« d.o.o. Petrinja,
D. Careka 2/1. Tehnički ure�uje, izdaje i t iska: »GLASILA« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044)
815-138, te l / fax:  (044) 815-498, www.glasila.hr.


