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BROJ: 9 Sisak, 29. listopada 2002. GODINA X

SLUÆBENI GLASNIK
SISA»KO-MOSLAVA»KE ÆUPANIJE

 2002.

S A D R Ž A J

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

55. Pravilnik o sufinanciranju smještaja i
prehrane u učeničkim domovima
učenicima srednjih škola s prebivalištem
na području Sisačko-moslavačke županije

56. Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje smještaja i prehrane
u učeničkim domovima učenicima srednjih
škola s prebivalištem na području
Sisačko-moslavačke županije

57. Rješenje o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za sufinanciranje
smještaja i prehrane u učeničkim
domovima učenicima srednjih škola s
prebivalištem na području Sisačko-
moslavačke županije

58. Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu stipendija studentima s
područja Sisačko-moslavačke županije
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59. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
o davanju zgrade Područne škole
Budičina na privremeno korištenje

60. Odluka o osnivanju povjerenstva za izradu
projektnog zadatka za vodoopskrbu
Općine Lekenik

61. Odluka o odgodi početka otplate kredita
za korisnika Ivicu Šaka

62. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o odlasku u zakup jedinica zakupa
Doma zdravlja Novska

63. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o odlasku u zakup jedinica zakupa
Doma zdravlja Hrvatska Kostajnica

64. Zaključak o davanju suglasnosti Općoj
bolnici »Dr. Ivo Pedišić« Sisak

65. Zaključak o davanju suglasnosti Domu
za starije i nemoćne osobe Sisak

66. Zaključak o davanju suglasnosti Domu
za starije i nemoćne osobe Sisak

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

55.

Na temelju članka 43. 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 19. sjednici održanoj 25. listopada 2002.
godine donijelo je sljedeći

P R A V I L N I K
o sufinanciranju smještaja i prehrane u

učeničkim domovima učenicima srednjih škola
s prebivalištem na području Sisačko-

moslavačke županije

Članak 1.
Ovim Pravilnikom ure�uju se uvjeti i kriteriji o

sufinanciranju smještaja i prehrane učenicima srednjih
škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke
županije (u daljnjem tekstu: Županija).
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Članak 2.

Pravo na sufinanciranje imaju redoviti učenici
srednjih škola s prebivalištem na području Županije.

Članak 3.

Sredstva za sufinanciranje osiguravaju se u
Županijskom proračunu.

Članak 4.

Sufinanciranje se odnosi na razdoblje od 1. listopada
do 30. lipnja u tekućoj školskoj godini.

Članak 5.

Postupak utvr�ivanja prava na sufinanciranje
smještaja i prehrane u učeničkim domovima provodi
se putem natječaja.

Natječaj se objavljuje u dnevnom tisku.

Prijave za natječaj podnose se u roku od 14
dana od dana objave natječaja.

Odluku o raspisivanju natječaja donosi Županijsko
poglavarstvo na prijedlog Upravnog odjela za društvene
djelatnosti Županije (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Prijavi na natječaj prilaže se sljedeća dokumentacija:

1. Zamolba,

2. Uvjerenje o upisu u srednju školu u tekućoj
školskoj godini,

3. Izjava o broju članova domaćinstva,

4. Potvrda o mjesečnim prihodima članova
zajedničkog domaćinstva (zadnja 3 mj.),

5. Uvjerenje Porezne uprave o prihodima druge
naravi (za prošlu godinu),

6. Preslik osobne iskaznice učenika.

Članak 6.

Upravni odjel prikuplja prijave na natječaj, provodi
njihovu stručnu obradu i utvr�uje prijedlog liste za
sufinanciranje koju dostavlja Povjerenstvu za
sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim
domovima učenicima srednjih škola (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).

Odluku o pravu na sufinanciranje donosi
Povjerenstvo.

Članak 7.

Učenik koji ponavlja razred ne ostvaruje pravo
na sufinanciranje za tekuću školsku godinu.

Članak 8.

Pravo na sufinanciranje troškova smještaja i
prehrane ostvaruje se na temelju materijalnog statusa
u obitelji.

Materijalni status:

a) sufinanciranje u iznosu 100% ostvaruje učenik
s primanjima do 600,00 kuna po članu obitelji,

b) sufinanciranje u iznosu 50% ostvaruje učenik
s primanjima izme�u 600,00 kuna i 1.500,00 kuna
po članu obitelji,

c) učenik s većim primanjima od 1.500,00 kuna
po članu obitelji ne ostvaruje pravo na sufinanciranje.

Članak 9.

Povjerenstvo iz članka 6. ovog Pravilnika imenuje
Županijsko poglavarstvo.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva
člana.

Povjerenstvo donosi odluke u skladu s ovim
Pravilnikom.

Članak 10.

Na odluku Povjerenstva kojom se ne odobrava
pravo na sufinanciranje troškova smještaja i prehrane
može se podnijeti prigovor.

Prigovor se podnosi u roku 8 dana od dana primitka
obavijesti.

Prigovor rješava Županijsko poglavarstvo. Odluka
o prigovoru je konačna.

Članak 11.

Odluka o ostvarivanju prava na sufinanciranje
dostavlja se učeniku i učeničkom domu u koji je
učenik smješten.

Članak 12.

Sredstva za sufinanciranje dostavljaju se učeničkom
domu jednom mjesečno po ispostavljenom računu.

Članak 13.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 023-08/02-01/03
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 25. listopada 2002.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

56.

Na temelju članka 5. stavak 4. Pravilnika o
sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim
domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem
na području Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 9/02) i
članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 19.
sjednici održanoj 25. listopada 2002. godine donijelo
je
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O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za
sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim

domovima učenicima srednjih škola s
prebivalištem na području Sisačko-moslavačke

županije

I.

Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za sufinanciranje smještaja i prehrane u učeničkim
domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem
na području Sisačko-moslavačke županije za školsku
godinu 2002/2003.

II.

Sredstva za sufinanciranje smještaja i prehrane
u učeničkim domovima osiguravaju se u Županijskom
proračunu Sisačko-moslavačke županije.

III.

U školskoj godini 2002/2003. sufinancirat će se
troškovi smještaja i prehrane u učeničkim domovima
učenicima srednjih škola u iznosu:

- 100% cijene učeničkog doma s primanjima do
600,00 kuna po članu obitelji,

- 50% cijene učeničkog doma s primanjima izme�u
600,00 kuna i 1.500,00 kuna po članu obitelji,

- učenik s većim primanjima od 1.500,00 kuna
po članu obitelji ne ostvaruje pravo na sufinanciranje.

IV.

Zadužuje se Povjerenstvo za sufinanciranje
smještaja i prehrane u učeničkim domovima za
provedbu postupka javnog natječaja.

V.

Sastavni dio ove Odluke je tekst natječaja.

VI.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 604-01/02-01/09
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 25. listopada 2002.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

57.

Na temelju članka 9. Pravilnika o sufinanciranju
smještaja i prehrane u učeničkim domovima učenicima

srednjih škola s prebivalištem na području Sisačko-
moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije« broj 9/02), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 19.
sjednici održanoj 25. listopada 2002. godine donijelo
je

R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za sufinanciranje smještaja i

prehrane u učeničkim domovima učenicima
srednjih škola s prebivalištem na području

Sisačko-moslavačke županije

I.

U Povjerenstvo za sufinanciranje smještaja i
prehrane u učeničkim domovima učenicima srednjih
škola s prebivalištem na području Sisačko-moslavačke
županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju
se:

- za predsjednika:

1. Velimir Kvesić, zamjenik župana Sisačko-
moslavačke županije,

- za članove:

2. Ður�ica Vuković, član Županijskog poglavarstva
Sisačko-moslavačke županije,

3. Zrinka Štajdohar, službenica u Upravnom odjelu
za društvene djelatnosti Sisačko-moslavačke
županije.

II.

Zadaće Povjerenstva utvr�ene su Pravilnikom o
sufinanciranju smještaja i prehrane u učeničkim
domovima učenicima srednjih škola s prebivalištem
na području Sisačko-moslavačke županije.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 604-01/02-01/10
Urbroj: 2176-10-02-1
Sisak, 25. listopada 2002.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

58.

Na temelju članka 6. Pravilnika o stipendiranju i
drugim oblicima potpore studentima s područja Sisačko-
moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije« broj 1/02), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 19.
sjednici održanoj 25. listopada 2002. godine donijelo
je
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O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu
stipendija studentima s područja Sisačko-

moslavačke županije

I.

Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja
za dodjelu stipendija studentima s područja Sisačko-
moslavačke županije za školsku godinu 2002./2003.

II.

U školskoj godini 2002./2003. dodijelit će se ukupno
25 stipendija za koje se sredstva osiguravaju u
Županijskom proračunu.

Visina stipendije iznosi 700,00 kuna.

III.

Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu stipendija
za provedbu postupka javnog natječaja.

IV.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 604-02/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 25. listopada 2002.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

59.

Na temelju članka 105.b Zakona o osnovnom
školstvu (»Narodne novine« broj 59/90, 26/93, 27/
93, 7/96, 59/01 i 114/01), Odluke Ministarstva prosvjete
i športa, Klasa: 602-02/02-01/157, Urbroj: 532/1-02-
1 od 20. veljače 2002. godine i članka 43. i članka
58. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 19. sjednici održanoj 25. listopada 2002. godine
donijelo je

O D L U K U

o davanju suglasnosti na Odluku o davanju
zgrade Područne škole Budičina na privremeno

korištenje

I.

Daje se suglasnost na Odluku o davanju zgrade
Područne škole Budičina na privremeno korištenje
koju je donio Školski odbor I. Osnovne škole Petrinja
na svojoj sjednici održanoj 26. lipnja 2002. godine.

II.

Zgrada Područne škole Budičina daje se na
privremeno korištenje Mjesnom odboru Budičina bez
naknade.

Zgrada Područne škole Budičina koristit će se
sve dok se na ukaže potreba za organiziranjem nastave
na upisnom području Područne škole Budičina.

III.

Me�usobna prava i obveze izme�u I. Osnovne
škole Petrinja i Mjesnog odbora Budičina u svezi
privremenog korištenja zgrade Područne škole Budičina
utvrdit će se ugovorom.

Ovlašćuje se ravnatelj I. Osnovne škole Petrinja
za potpisivanje ugovora.

IV.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 602-02/02-01/03
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 25. listopada 2002.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

60.

Na temelju članka 48. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 10/01) i članka 10. Poslovnika
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 19. sjednici održanoj 25. listopada 2002.
godine donijelo je

O D L U K U

o osnivanju Povjerenstva za izradu projektnog
zadatka za vodoopskrbu Općine Lekenik

I.

Osniva se Povjerenstvo za izradu projektnog zadatka
za vodoopskrbu Općine Lekenik (u daljnjem tekstu:
Povjerenstvo).

U Povjerenstvo se imenuju:

- za predsjednika:

1. Zdenko Sešo, dipl. ing. gra�.

- za članove:

2. Krunoslav Čingl, dipl. ing. gra�.

3. Zoran Zechner, dipl. ing. gra�.
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4. Ivica Perović, stroj. teh.

5. Miljenko Badel, ing. gra�.

6. Borislav Mužević, gra�. teh.

II.

Zadatak Povjerenstva je izrada projektnog zadatka
za izradu Glavnog projekta vodoopskrbnog magistralnog
cjevovoda od izvorišta pitke vode u Selištu (Grad
Petrinja) do naselja Lekenik (Općina Lekenik).

Prilikom izrade projektnog zadatka potrebno je
razmotriti mogućnost vodoopskrbe naselja
sjeverozapadnog dijela Grada Petrinje (Mokrice,
Nebojan, Dumače...), te zatvaranja vodoopskrbnog
sustava Grada Siska (preko naselja Brest i Greda),
spajanjem na predmetni magistralni cjevovod.

III.

Rok za izradu projektnog zadatka je 15. prosinca
2002. godine.

IV.

Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo
obavljat će Županijski zavod za prostorno ure�enje
Sisačko-moslavačke županije.

V.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 325-11/01-01/02
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 25. listopada 2002.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

61.

Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01) i Programa kreditiranja
poljopirvrednih proizvo�ača na području Sisačko-
moslavačke županije, Županijsko poglavarstvo Sisačko-
moslavačke županije na 19. sjednici održanoj 25.
listopada 2002. godine donijelo je

O D L U K U

o odgodi početka otplate kredita za korisnika
Ivicu Šaka

I.

Odobrava se koristniku kredita Ivici Šaka odgoda
početka otplate kredita do 31. listopada 2003. godine.

Početak otplate kredita počinje teći 1. studenog
2003. godine.

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 403-04/02-01/01
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 25. listopada 2002.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

62.

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), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 19. sjednici održanoj 25. listopada 2002.
godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Odluku o odlasku u
zakup jedinica zakupa Doma zdravlja Novska

I.

Daje se suglasnost na Odluku o odlasku u zakup
jedinica zakupa Doma zdravlja Novska, koju je Upravno
vijeće Doma zdravlja Novska donijelo na 4. sjednici
održanoj 12. rujna 2002. 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: 510-04/02-01/03
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 25. listopada 2002.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

63.

Na temelju članka 3. Pravilnika o uvjetima za
davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne
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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), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 19. sjednici održanoj 25. listopada 2002.
godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Odluku o odlasku u
zakup jedinica zakupa Doma zdravlja Hrvatska

Kostajnica

I.

Daje se suglasnost na Odluku o odlasku u zakup
jedinica zakupa Doma zdravlja Hrvatska Kostajnica,
koju je Upravno vijeće Doma zdravlja Hrvatska
Kostajnica donijelo na  sjednici održanoj 13. rujna
2002. 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: 510-04/02-01/04
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 25. listopada 2002.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

64.

Na temelju članka 33. Zakona o zdravstvenoj
zaštiti (»Narodne novine« broj 1/97, 111/97, 95/00 i
129/00) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), Županijsko poglavarstvo Sisačko-
moslavačke županije na 19. sjednici održanoj 25.
listopada 2002. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti Općoj bolnici »Dr. Ivo
Pedišić« Sisak

I.

Daje se suglasnost Općoj bolnici »Dr. Ivo Pedišić«
Sisak za sanaciju i dogradnju krovišta na zgradi
Infektivnog odjela koja se nalazi na k.č.br. 789/1
z.k.ul. 26 k.o. Sisak Novi.

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 510-05/02-01/02
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 25. listopada 2002.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

65.

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), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 19.
sjednici održanoj 25. listopada 2002. godine donijelo
je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti Domu za starije i
nemoćne osobe Sisak

I.

Daje se suglasnost na Odluku o ure�enju i
djelomičnoj adaptaciji prostora za pojačanu njegu
koju je donijelo Upravno vijeće Doma za starije i
nemoćne osobe Sisak na sjednici održanoj 17. lipnja
2002. godine (planirana sredstva 414.000,00 kuna).

II.

Ovlašćuje se ravnatelj Doma za starije i nemoćne
osobe Sisak za potpisivanje Ugovora za izvo�enje
radova ure�enja i djelomične adaptacije prostora za
pojačanu njegu nakon provedenog postupka nabave
i Odluke Upravnog vijeća Doma o potpisivanju Ugovora.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 510-13/02-01/07
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 25. listopada 2002.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.
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66.

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), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 19.
sjednici održanoj 25. listopada 2002. godine donijelo
je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti Domu za starije i
nemoćne osobe Sisak

I.

Daje se suglasnost na Odluku o kupnji jednog
kombi vozila koju je donijelo Upravno vijeće Doma
za starije i nemoćne osobe Sisak na sjednici održanoj
17. lipnja 2002. godine (planirana sredstva 160.000,00
kuna).

II.

Ovlašćuje se ravnatelj Doma za starije i nemoćne
osobe Sisak za potpisivanje Ugovora o kupnji kombi
vozila nakon provedenog postupka nabave i Odluke
Upravnog vijeća Doma o potpisivanju Ugovora.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 510-13/02-01/06
Urbroj: 2176-10-02-2
Sisak, 25. listopada 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 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.


