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ODLUKU

o objavljivanju javnog poziva za izbor ovlaštenog revizora
I.
Polazeći od prava i obveza Županije nad ustanovama kojih je osnivač i vlasnik, a u cilju utvrđivanja
zakonitosti, svrhovitosti i pravodobnosti korištenja
sredstava u njihovom poslovanju, Županijsko poglavarstvo ocijenjuje potrebnim obaviti reviziju poslovanja ustanova.

Za vrijeme obavljanja poslova iz stavka 1. ove točke imenovanom službeniku pripada pravo na plaću
sukladno Odluci o plaćama župana, zamjenika župana i službenika koje imenuje Županijsko poglavarstvo (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 8/01).
II.
Ova Odluka objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

II.
U smislu točke I. ove Odluke, provest će se otvoreni postupak nabave na temelju javno objavljenog
poziva za prikupljanje ponuda radi nadzora računovodstvenih, financijskih i ostalih poslovnih dokumenata od strane ovlaštenog revizora.
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KLASA: 080-09/05-01/06
URBROJ: 2176/01-10-05-1
Sisak, 30. lipnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 041-01/05-01/02
URBROJ: 2176/01-10-05-1
Sisak, 30. lipnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

32.
Na temelju članka 43. i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03) i članka
16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 2. sjednici
održanoj 21. srpnja 2005. godine, donijelo je
PRAVILNIK
o načinu korištenja službenih vozila
I. OPĆE ODREDBE

31.
Na temelju članka 53. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«
broj 33/01 i 60/01), članka 43. 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-moslavačke
županije« broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 1. sjednici održanoj 30.
lipnja 2005. godine, donijelo je

Ovim Pravilnikom uređuje se način korištenja službenih vozila u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Županija), obveze i odgovornosti ovlaštenih osoba i ostalih korisnika vozila iz
županijskog voznog parka, te druga pitanja od značenja za obavljanje poslova iz ove oblasti.

ODLUKU

Službena vozila u vlasništvu Županije koriste se
kao:

o povjeravanju obavljanja poslova pročelnika
Upravnog odjela za poljoprivredni razvoj
I.
Mihovilu Žarinčiću, sa stečenom visokom stručnom spremom i stručnim nazivom diplomirani inženjer poljoprivrede – agroekonomike, službeniku u
Upravnom odjelu za poljoprivredni razvoj, povjerava
se obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za
poljoprivredni razvoj za vrijeme trajanja bolovanja
pročelnika.

Članak 1.

Članak 2.

1. vozilo sa službenim vozačem stalno na raspolaganju,
2. vozila stalno na raspolaganju,
3. ostala vozila.
Popis svih vozila iz stavka 1. ovog članka sastavni je dio ovog Pravilnika.
Članak 3.
Zbog razvedenosti područja Županije, da bi
se što učinkovitije obavljali poslovi unutar Županije,
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vozila iz članka 2. stavak 1. točka 3. ovog Pravilnika
po isteku radnog vremena smještaju se na sljedeće
načine:
zila.

na parkirališno mjesto u sjedištu Županije,
ostali načini – osobna zaduženja korisnika vo-

Članak 4.
Sva vozila osiguravaju se u osiguravajućim društvima i to:
a) vozila do pet godina starosti, uz obvezno osiguranje i kasko osiguranje,
b) ostala vozila samo obvezno osiguranje
c) službenici i namještenici (vozači i osobe u vozilu) osigurani su adekvatno broju registriranih mjesta u vozilu.
II. KORIŠTENJE VOZILA
Članak 5.
Vozilo iz članka 2. stavak 1. točka 1. ovog Pravilnika stalno je na raspolaganju županici Sisačko-moslavačke županije.
Vozila iz članka 2. stavak 1. točka 2. ovog Pravilnika stalno su na raspolaganju zamjenici i zamjeniku
županice Sisačko-moslavačke županije.
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je se telefonski ili pismeno voditelju voznog parka u
pravilu 24 sata prije polaska. U izuzetno hitnim slučajevima može se zatražiti vozilo neposredno prije
polaska na službeni put.
Voditelj voznog parka dužan je obaviti sve predradnje i pripreme vozila za put.
Korisnik vozila dužan je neposredno prije odlaska
na službeni put izvršiti vizualni pregled vozila, te provjeriti dodatnu opremu u vozilu.
Članak 10.
Svi korisnici vozila ispunjavaju za svaku vožnju
obrazac »PUTNI RADNI LIST« u koji se unose sljedeći podaci:
-

datum putovanja,

-

ime i prezime vozača,

- stanje brojila u kilometrima prije polaska i nakon povratka,
-

ukupno prijeđeni kilometri,

-

relacija,

- broj osoba, te ime i prezime osoba koje se
prevoze u vozilu,
-

potpis vozača.

Nakon isteka svakog mjeseca korisnik vozila,
odnosno zadužene osobe u upravnim tijelima, dužne
su dostaviti voditelju voznog parka ispunjen i ovjeren
Putni radni list najkasnije do 5-og u mjesecu za prethodni mjesec tekuće godine.

Članak 6.
Vozilo iz članka 2. stavak 1. točka 3. ovog Pravilnika u pravilu koriste službenici i namještenici upravnih tijela Županije.
Županica može posebnom odlukom utvrditi i druge korisnike navedenih vozila.
Članak 7.
Vozila se koriste za obavljanje službenih poslova
i putovanja unutar i izvan područja Županije.
Službena vozila ne mogu se koristiti u privatne
svrhe.
Za obavljanje specifičnih poslova iz djelokruga
rada pojedinih upravnih tijela mogu se koristiti privatna vozila u službene svrhe, ali samo na području
Županije.
Službenici i namještenici koji koriste vozila na način iz stavka 3. ovog članka imaju pravo na naknadu
u iznosu od 2,00 kune po prijeđenom kilometru.
Članak 8.
Vozila iz članka 2. stavak 1. točka 3. ovog Pravilnika i privatna vozila mogu se koristiti za službene
svrhe isključivo na temelju pismenog naloga županice, odnosno odgovornih osoba koje županica ovlasti.
Članak 9.
Narudžba vozila iz članka 8. ovog Pravilnika iz
voznog parka radi odlaska na službeni put upuću-

Članak 11.
Korisnici su dužni točno popunjavati Putni radni
list bez obzira koliko su vožnji dnevno imali.
Članak 12.
Obračun utroška goriva po prijeđenom kilometru i
isplatu novčanih sredstava korisnicima vozila iz članka 7. stavak 3. ovoga Pravilnika obavlja upravno tijelo nadležno za financije.
Članak 13.
Odgovorne osobe obvezne su zadužiti svoje službenike, odnosno namještenike s vozilom, a oni su
dužni brinuti se za zaduženo vozilo.
Službenici i namještenici – korisnici vozila, moraju prijaviti svaki nastali kvar, te oštećenja na vozilu,
odgovornoj osobi i voditelju voznog parka bez obzira
na to kako je do kvara, odnosno oštećenja, došlo.
Voditelj voznog parka skrbi o tehničkoj ispravnosti vozila, redovitom servisiranju, otklanjanju nastalih
kvarova i oštećenja i godišnjoj registraciji vozila. U tu
svrhu vodi potrebne evidencije (Tehnički karton svakog vozila).
Članak 14.
Korisnici vozila iz članka 6. stavak 2. ovog Pravilnika utvrđeni posebnom odlukom županice imaju
pravo ista koristiti za obavljanje svih službenih poslova i putovanja u sjedištu Županije i izvan njega.
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Članak 2.

Članak 15.
Ukoliko se korisnici vozila iz članka 2. stavka 1.
točka 3. ovog Pravilnika prilikom obavljanja poslova
tijekom radnog dana zateknu u blizini mjesta svog
prebivališta, nisu dužni vraćati vozilo toga dana na
parkirališno mjesto u sjedištu Županije poslije isteka
radnog vremena, već ga mogu vratiti prvog sljedećeg
radnog dana.
Članak 16.
Duplikati ključeva za sva službena vozila moraju
se čuvati u posebnom pretincu kod voditelja voznog
parka.
Članak 17.
Ako je korisnik službenog vozila sudionik ili je bio
nazočan prometnoj nezgodi, dužan je postupiti prema propisima kojima se uređuje sigurnost prometa
na cestama.
III. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 18.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 021-01/05-01/28
URBROJ: 2176/01-10-05-1
Sisak, 21. srpnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

33.
Na temelju članka 43. i članka 58. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01 i 4/03) i članka
16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije« broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 2. sjednici
održanoj 21. srpnja 2005. godine, donijelo je
PRAVILNIK
o načinu korištenja službenih mobilnih telefona
Članak 1.
Ovim Pravilnikom uređuje se način korištenja službenih mobilnih telefona u vlasništvu Sisačko-moslavačke županije (u daljnjem tekstu: Županija).
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Pravo na korištenje službenih mobilnih telefona
imaju:
-

županica,

-

zamjenica županice,

-

zamjenik županice,

-

predsjednik Županijske skupštine,

-

članovi Županijskog poglavarstva,

-

pročelnici upravnih odjela,

- ravnatelj Županijskog zavoda za prostorno
uređenje,
-

tajnik Županije,

- službenici u Kabinetu županice utvrđeni posebnom odlukom županice,
- službenici koji obavljaju poslove za potrebe
Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva
utvrđeni posebnom odlukom županice,
-

vozač.
Članak 3.

Županica, zamjenica županice i zamjenik županice imaju pravo na korištenje službenog mobilnog
telefona bez ograničenja troškova.
Predsjednik Županijske skupštine i članovi Županijskog poglavarstva imaju pravo na korištenje službenih mobilnih telefona i priznaju im se troškovi u
iznosu od 200,00 kuna mjesečno i podmiruju se iz
sredstava Županije.
Pročelnici upravnih odjela, ravnatelj, tajnik Županije i službenici u Kabinetu županice koriste službeni
mobilni telefon za obavljanje poslova u okviru djelokruga rada svoga radnog mjesta i priznaju im se
troškovi u iznosu od 500,00 kuna mjesečno, te se
podmiruju iz sredstava Županije.
Službenici koji obavljaju poslove za potrebe Županijske skupštine i Županijskog poglavarstva koriste službeni mobilni telefon za obavljanje poslova u
okviru djelokruga rada svoga radnog mjesta i priznaju im se troškovi u iznosu od 300,00 kuna mjesečno,
te se podmiruju iz sredstava Županije.
Troškove iznad 500,00 kuna mjesečno iz stavka
3. ovog članka, kao i troškovi iznad 300,00 kuna iz
stavka 4. ovog članka, službenici podmiruju iz vlastitih sredstava na način da će im se prekoračeni iznos
odbiti na plaći za mjesec u kojem je nastao trošak.
Članak 4.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u
»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 021-01/05-01/27
URBROJ: 2176/01-10-05-1
Sisak, 21. srpnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
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34.

V.

Na temelju članka 26. 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 4/03)
i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 16/94), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 2. sjednici održanoj 21. srpnja 2005. godine, donijelo je
ODLUKU

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 351-03/05-01/01
URBROJ: 2176/01-10-05-1
Sisak, 21. srpnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

o osnivanju i imenovanju Komisije za ocjenu
»Studije utjecaja na okoliš za eksploatacijsko
polje opekarske gline Gajevi k.o. Čemernica
– Općina Topusko«
I.
Osniva se Komisija za ocjenu »Studije utjecaja na
okoliš za eksploatacijsko polje opekarske gline Gajevi k.o. Čemernica – Općina Topusko« (u daljnjem
tekstu: Komisija).
II.
U Komisiju se imenuju:
-

za predsjednicu:

1. Blanka Bobetko Majstorović, dipl.ing.biol., Županijski zavod za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije, Sisak, Trg bana Josipa Jelačića 6
-

35.
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 2. sjednici održanoj 21. srpnja 2005. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja

za zamjenika predsjednice:

2. Zdenko Sešo, dipl.ing.građ., Županijski zavod
za prostorno uređenje Sisačko-moslavačke županije,
Sisak, Trg bana Josipa Jelačića 6
-
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za članove:

3. Mare Prpić, dipl.ing.kem.teh., Hrvatske vode
– VGO Save, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220

I.
Daje se suglasnost na Odluku o potrebnim ulaganjima i nabavi opreme tijekom 2005. godine koju
je donijelo Upravno vijeće Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja na 18. sjednici održanoj 6. srpnja
2005. godine i to:
- sanaciju i rekonstrukciju zidova, stropova, podova i ograda balkona soba na I. katu starog dijela
Doma (stacionar),

4. Marija Brajković, dipl.ing.geol., Ministarstvo
kulture – Služba za zaštitu prirodne baštine, Zagreb,
Mesnička 49

- sanaciju podova hodnika na I. katu starog dijela Doma (stacionar),

5. prof.dr. Jerko Nuić, dipl.ing.rud., RNG – Zagreb, Zagreb, Pierotieva 6.

- nabavu bolničke opreme (40 bolničkih kreveta, noćnih ormarića i antidekubitus madraca),

-

za tajnika:

6. Marija Smolčić, dipl.ing.met., Ured državne
uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji – Služba za
prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i
imovinsko-pravne poslove, Sisak, S.i A.Radića 30
III.
Troškove rada Komisije snosi »Saša promet Ciglana Blatuša« d.o.o.
IV.
Sukladno odredbama članka 29. Zakona o zaštiti
okoliša, Komisija mora svoj rad završiti u roku od četiri mjeseca od dana imenovanja Komisije.

- nabavu ostale opreme (garderobni ormari, stolovi, stolice, napa ili etažna pećnica, friteza ili plinski
kotao, glancerica, motorna kosilica, transportna kolica i drugo),
-

nabavu prijevoznog sredstva (kombi vozilo).
II.

Zadužuje se ravnateljica Doma za starije i nemoćne osobe Petrinja za provedbu postupka nabave iz
točke I. ovog Zaključka.
III.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

Stranica 94

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-13/05-01/02
URBROJ: 2176/01-10-05-2
Sisak, 21. srpnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

36.
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 2. sjednici održanoj 21. srpnja 2005. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Domu za starije i nemoćne
osobe Petrinja za zapošljavanje
I.
Daje se suglasnost Domu za starije i nemoćne osobe Petrinja za zapošljavanje jednog novog radnika
i to:
- za radno mjesto voditelja-ica pomoćnotehničkih poslova (domaćin-ca) ustanove.
II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja,
a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačkomoslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 510-13/05-01/01
URBROJ: 2176/01-10-05-2
Sisak, 21. srpnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

37.
Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(»Narodne novine« broj 30/94), članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 2. sjednici održanoj 21.
srpnja 2005. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o razrješenju predsjednice Turističke zajednice
Sisačko-moslavačke županije

Broj 5/2005.

I.
NADA ANDROŠIĆ, pročelnica Upravnog odjela
za gospodarski razvoj Sisačko-moslavačke županije,
razrješuje se dužnosti predsjednice Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-09/05-01/12
URBROJ: 2176/01-10-05-1
Sisak, 21. srpnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

38.
Na temelju članka 15. stavak 3. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma
(»Narodne novine« broj 30/94), članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 2. sjednici održanoj 21.
srpnja 2005. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o imenovanju predsjednice Turističke zajednice
Sisačko-moslavačke županije
I.
MILENA PAVKOVIĆ-NOVOTNI, članica Županijskog poglavarstva zadužena za područje turizma,
imenuje se za predsjednicu Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-09/05-01/11
URBROJ: 2176/01-10-05-1
Sisak, 21. srpnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

39.
Na temelju članka 43. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne
novine« broj 30/94), članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 2. sjednici održanoj 21. srpnja
2005. godine, donijelo je

Broj 5/2005.

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

ZAKLJUČAK
o razrješenju člana Turističkog vijeća Turističke
zajednice Sisačko-moslavačke županije
I.
Ðuro Brodarac, razrješuje se dužnosti člana Turističkog vijeća Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-09/05-01/10
URBROJ: 2176/01-10-05-1
Sisak, 21. srpnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

40.
Na temelju članka 43. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne
novine« broj 30/94), članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 2. sjednici održanoj 21. srpnja
2005. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o imenovanju članice Turističkog vijeća Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije
I.
MARINA LOVRIĆ, županica Sisačko-moslavačke
županije, imenuje se za članicu Turističkog vijeća Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-09/05-01/09
URBROJ: 2176/01-10-05-1
Sisak, 21. srpnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

41.
Na temelju članka 16. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne
novine« broj 30/94) i članka 16. Poslovnika Župa-
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nijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 2. sjednici održanoj 21. srpnja
2005. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o razrješenju člana Nadzornog odbora Turističke
zajednice Sisačko-moslavačke županije
I.
Željko Nenadić, ravnatelj Lječilišta »Topusko«,
razrješuje se dužnosti člana Nadzornog odbora Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-09/05-01/08
URBROJ: 2176/01-10-05-1
Sisak, 21. srpnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.

42.
Na temelju članka 16. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (»Narodne
novine« broj 30/94) i članka 16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 2. sjednici održanoj 21. srpnja
2005. godine, donijelo je
ZAKLJUČAK
o imenovanju članice Nadzornog odbora
Turističke zajednice Sisačko-moslavačke
županije
I.
SANJA TOMAŠINEC KORICA, imenuje se za
članicu Nadzornog odbora Turističke zajednice Sisačko-moslavačke županije.
II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO
KLASA: 080-09/05-01/07
URBROJ: 2176/01-10-05-1
Sisak, 21. srpnja 2005.
Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, v.r.
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»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Broj 5/2005.

AKTI UREDA DRŽAVNE UPRAVE U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
1.
Na temelju članka 12. stavka 2. Uredbom o uredskom poslovanju (»Narodne novine« broj 37/87 i
42/88), a sukladno članku 216. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« broj 53/91), predstojnik Ureda državne uprave u Sisačko-moslavačkoj
županiji donosi
DOPUNSKO RJEŠENJE
o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca
i primalaca akata na području Sisačkomoslavačke županije
Članak 1.
U Rješenju o utvrđivanju brojčanih oznaka stvaralaca i primalaca akata na području Sisačko-moslavačke
županije Klasa: 035-02/04-01/01, Urbroj: 2176-01-04-1

od 14. prosinca 2004. godine, u članku 5. dodaje se
brojčana oznaka koja glasi:
2176-133

Pučko otvoreno učilište Gazela, Kutina
Članak 2.

Ovo Dopunsko rješenje bit će objavljeno u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
URED DRŽAVNE UPRAVE U
SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI
KLASA: 035-02/05-01/01
URBROJ: 2176-01-05-2
Sisak, 26. travnja 2005.
Predstojnik
Stevo Baić, 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
2005. godinu iznosi 100,00 kuna i uplaćuje se na žiro-račun 2340009-1110011107 »Glasila« d.o.o. Petrinja,
D. Careka 2/1. Tehnički uređuje, izdaje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138,
tel/fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr.

