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BROJ: 1 Sisak, 10. veljaËe 2003. GODINA XI

SLUÆBENI GLASNIK
SISA»KO-MOSLAVA»KE ÆUPANIJE

 2003.

S A D R Ž A J

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1. Odluka o utvr�ivanju i bodovanju kriterija
za ocjenu programa ulaganja i ocjenu
podnositelja zahtjeva za kreditiranje
razvitka poljoprivrede u Sisačko-
moslavačkoj županiji

2. Odluka o izdvajanju sredstava za
provo�enje Programa kreditiranja razvitka
poljoprivrede za 2002/2003. godinu u
Sisačko-moslavačkoj županiji

3. Odluka o usvajanju Dodatka Ugovoru o
poslovnoj suradnji na realizaciji Programa
za poticanje razvoja malog gospodarstva
za 2002. godinu (Program »Poduzetnik
2«) s Privrednom bankom d.d. Zagreb

4. Odluka o izdvajanju sredstava depozita
za provo�enje Programa razvoja malog
gospodarstva (Program »Poduzetnik 2«)
u Sisačko-moslavačkoj županiji

5. Odluka o dopuni Odluke o plaćama
službenika i namještenika u upravnim
tijelima Sisačko-moslavačke županije

6. Odluka o davanju zgrade Osnovne škole
Bačuga na privremeno korištenje

7. Rješenje o imenovanju Povjerenstva za
spajanje i primopredaju sredstava i
preuzimanje djelatnika domova zdravlja

8. Zaključak o odabiru infrastrukturnih
projekata u Sisačko-moslavačkoj županiji
koji se predlažu za financiranje iz
sredstava Fonda za regionalni razvoj
Republike Hrvatske
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9. Zaključak u svezi postupka donošenja
Prijedloga Prostornog plana područja
posebnih obilježja Parka prirode »Lonjsko
polje«

10. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama
Programa zakupa Doma zdravlja Petrinja

11. Zaključak o davanju suglasnosti na
Program zakupa Doma zdravlja Petrinja
(pročišćeni tekst)

12. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke
o početku davanja u zakup jedinica
zakupa Doma zdravlja Dvor koje se daju
u zakup

13. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama
Programa zakupa Doma zdravlja Dvor

14. Zaključak o davanju suglasnosti na
Odluku o utvr�ivanju pročišćenog teksta
Programa zakupa Doma zdravlja Dvor

AKTI ŽUPANA

1. Rješenje o imenovanju predstavnika
Sisačko-moslavačke županije u
Povjerenstvo za provedbu projekata
priključenja Doma za starije i nemoćne
osobe Sisak na sustav grijanja pri
Športsko rekreacijskom centru Sisak

AKTI
GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA

1. Poslovnik o radu Gospodarsko-socijalnog
vijeća u Sisačko-moslavačkoj županiji
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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

1.
Na temelju Ugovora o poslovnoj suradnji u provedbi

Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2002.
godinu na području Sisačko-moslavačke županije
izme�u Ministarstva poljoprivrede i šumarstva i Sisačko-
moslavačke županije potpisanog 10. prosinca 2002.
godine i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 10/01), Županijsko poglavarstvo Sisačko-
moslavačke županije na 23. sjednici održanoj 5. veljače
2003. godine donijelo je

O D L U K U
o utvr�ivanju i bodovanju kriterija za ocjenu

programa ulaganja i ocjenu podnositelja
zahtjeva za kreditiranje razvitka poljoprivrede u

Sisačko-moslavačkoj županiji

I.

Ovom Odlukom utvr�uje se:

- kriterij za ocjenu programa ulaganja i ocjenu
podnositelja zahtjeva za kreditiranje razvitka
poljoprivrede,

- bodovanje kriterija za ocjenu programa ulaganja
i ocjenu podnositelja zahtjeva za kreditiranje razvitka
poljoprivrede.

II.

Ocjena programa ulaganja se dobije bodovanjem
slijedećih kriterija:

KRITERIJ OCJENE PROGRAMA ULAGANJA

KRITERIJ RASPON

BROJ
BODOVA

1. Udio vlastitih sredstava

30 - 40% 2

41 - 50% 3

više od 50% 5

2. Pripremljenost investicije

gra�evinska dozvola 4

lokacijska dozvola 2

lokacijska dozvola s pravom gradnje 1

3. Korist od investicije

Mogućnost zapošljavanja

samozapošljavanje 2

novih djelatnika 2

Broj zaposlenih

3 osobe 2

više od 3 osobe 4

Povećanje prihoda

više od 50% 2

4. Efikasnost investicije

godine povrata do 5 2

godine povrata više od 5 1

5. Tržište

predugovor o otkupu/kupnji 3

ugovor o otkupu/kupnji 5

6. Ekološka prihvatljivost

u potpunosti 3

s dodatkom ekološke opreme 1

7. Lokacija investicije u mjestu prebivališta
odnosno sjedištu tvrtke 1
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III.

Ocjena podnositelja zahtjeva se dobije bodovanjem slijedećih kriterija:

KRITERIJ OCJENE PODNOSITELJA

KRITERIJ RASPON

BROJ
BODOVA

1. Pravni status

fizička osoba, obrtnik 4

poljoprivredna zadruga 3

ostala trgovačka društva 2

2. Hrvatski branitelj

status branitelja 10

nezaposleni branitelj 20

3. Navršene godine

do 40 5

od 41 - 55 3

4. Završena škola

srednja poljoprivredna ili
veterinarska škola 2

viša ili visoka poljoprivredna ili
veterinarska škola 5

5. Zaposlen isključivo na poljoprivrednom obrtu 5

6. Obitelj, zajedno žive u kućanstvu i na gospodarstvu

oženjen/udana 2

oženjen/udana i do 2 djece 4

oženjen/udana i više od 2 djece 6

7. Iskustvo u poljoprivredi

više od 5 godina 3

više od 3 godine se bave
djelatnošću za koju traži kredit 3

8. Ima vlastite resurse za poljoprivredu

više od 5 ha poljoprivrednih
površina 2

više od 1 ha vinograda 2

više od 1 ha povrtnjaka 2

više od 100 m2 plastenika 2

Stoka

više od 5 mliječnih krava 2

više od 10 rasplodnih krmača 2

više od 50 rasplodnih ovaca ili koza 2

više od 1000 koka nesilica 2

u tovu godišnje više od 100 svinja 2

u tovu godišnje više od 50 goveda 2

više od 10.000 brojlera 2

Traktor

Najmanje 1 traktor 1

Kuća

obiteljska kuća 1

9 Suradnja s institucijama

Hrvatski zavod za poljoprivredno
savjetodavnu službu 1

Hrvatski stočarsko selekcijski centar 1

Agronomski ili veterinarski fakultet 1
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10. Članstvo

Poljoprivredna zadruga 2

Poljoprivredna udruga 2

11. Posljednjih 5 godina nije koristio
višegodišnji kredit

od Ministarstva poljoprivrede i
šumarstva 4

od Županije/Grada/Općine 4

12 Rezultat poslovanja za pravne osobe

u godini prije traženja kredita 10
iskazan gubitak nakon negativnih
oporezivanja bodova

KRITERIJ OCJENE PODNOSITELJA

KRITERIJ RASPON

BROJ
BODOVA

IV.
Županijsko Povjerenstvo za odabir projekata

kreditiranja poljoprivrede, izra�uje na temelju bodovanja
po točki II. i III. ove Odluke rang listu tražitelja, na
temelju koje Župan donosi Odluku o odobrenju
kredita.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u

»Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 403-01/03-01/03
Urbroj: 2176/01-10-03-1
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

2.
Na temelju članka 43. i 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 5/95), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 23.
sjednici održanoj 5. veljače 2003. godine donijelo je
sljedeću

O D L U K U
o izdvajanju sredstava za provo�enje Programa
kreditiranja razvitka poljoprivrede za 2002/2003.

godinu u Sisačko-moslavačkoj županiji

I.
Ovom Odlukom utvr�uje se visina sredstava za

financiranje Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede
za 2002./2003. godinu u Sisačko-moslavačkoj županiji.

II.

Za financiranje Programa iz točke I. ove Odluke
izdvajaju se sredstva u visini od 3.200.000,00 kuna
i to:

- iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije
800.000,00 kuna,

- doznačena sredstva iz Ministarstva poljoprivrede
i šumarstva 2.400.000,00 kuna.

III.

Izdvojena sredstava iz točke II. ove Odluke deponirat
će se u Hrvatsku poštansku banku d.d. radi realizacije
kredita sukladno programu kreditiranja razvitka
poljoprivrede za 2002./2003. godinu.

IV.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 403-02/03-01/02
Urbroj: 2176/01-10-03-1
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

3.

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 (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije« broj 7/02), Županijsko poglavarstvo Sisačko-
moslavačke županije na 23. sjednici održanoj 5. veljače
2003. godine donijelo je sljedeću
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O D L U K U

o usvajanju Dodatka Ugovoru o poslovnoj
suradnji na realizaciji Programa za poticanje
razvoja malog gospodarstva za 2002. godinu

(Program »Poduzetnik 2«) s Privrednom
bankom d.d. Zagreb

I.

Prihvaća se Dodatak Ugovora o poslovnoj suradnji
na realizaciji Programa za poticanje razvoja malog
gospodarstva za 2002. godinu (Program »Poduzetnik
2« s Privrednom bankom d.d. Zagreb.

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 403-01/03-01/01
Urbroj: 2176/01-10-03-1
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

4.

Na temelju Programa razvoja malog gospodarstva
(Program »Poduzetnik 2«) (»Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije« broj 6/02), članka 43. i članka
58. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01),
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije
na 23. sjednici održanoj 5. veljače 2003. godine
donijelo je sljedeću

O D L U K U

o izdvajanju sredstava depozita za provo�enje
Programa razvoja malog gospodarstva (Pro-

gram »Poduzetnik 2«) u Sisačko-moslavačkoj
županiji

I.

Ovom Odlukom utvr�uju se sredstva za financiranje
Programa razvoja malog gospodarstva (Program
»Poduzetnik 2«) u Sisačko-moslavačkoj županiji.

II.

Za financiranje Programa iz stavka I. ove Odluke
izdvajaju se sredstva doznačena iz Fonda za regionalni
razvoj Republike Hrvatske u visini od 900.000,00
kuna.

III.

Izdvojena sredstva iz točke II. ove Odluke deponirat
će se u Privrednu banku d.d. Zagreb.

IV.

Depozitna sredstva u iznosu od 900.000,00 kuna
multipliciraju se u omjeru 1:20.

V.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 403-01/03-01/02
Urbroj: 2176/01-10-03-1
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

5.

Na temelju članka 96. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/
01) i članka 3. odluke o utvr�ivanju plaća i naknada
dužnosnika i djelatnika Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
18/94) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 23. sjednici održanoj 5. veljače 2003.
godine donijelo je

O D L U K U

o dopuni Odluke o plaćama službenika i
namještenika u upravnim tijelima Sisačko-

moslavačke županije

Članak 1.

U Odluci o plaćama službenika i namještenika u
upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
1/02) u članku 2. pod točkom 3. dodaje se nova
alineja koja glasi:

»- stručni savjetnik za unutarnji nadzor
proračuna i poslove financija 5,20«

Članak 2.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 120-01/03-01/01
Urbroj: 2176/01-10-03-1
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.
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6.

Na temelju članka 105b. Zakona o osnovnom
školstvu (»Narodne novine« broj 59/90, 20/93, 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 58.
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na
23. sjednici održanoj 5. veljače 2003. godine
donijelo je

O D L U K U

o davanju zgrade Osnovne škole Bačuga na
privremeno korištenje

I.

Zgrada Osnovne škole Bačuga daje se na
privremeno korištenje Udruzi PET + iz Zagreba bez
nakande na vrijeme od 5 (pet) godina.

II.

Me�usobna prava i obveze izme�u Sisačko-
moslavačke županije i Udruge PET + u svezi
privremenog korištenja zgrade Osnovne škole Bačuga
utvrdit će se ugovorom.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 602-01/03-01/02
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

7.

Na temelju točke XV. odluke o spajanju Doma
zdravlja Sisak, Doma zdravlja Petrinja, Doma zdravlja
Kutina, Doma zdravlja Novska, Doma zdravlja Hrvatska
Kostajnica, Doma zdravlja Topusko, Doma zdravlja
Dvor i Dom zdravlja Glina u Dom zdravlja Sisačko-
moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije« broj 12/02) i članka 43. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01), Županijsko
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 23.
sjednici održanoj 5. veljače 2003. godine donijelo je
sljedeće

R J E Š E N J E

o imenovanju Povjerenstva za spajanje i
primopredaju sredstava i preuzimanje djelatnika

domova zdravlja

I.

U Povjerenstvo za spajanje i primopredaju sredstava
i preuzimanje djelatnika domova zdravlja (u daljnjem
tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Sanja Habek, diplomirani pravnik iz Doma
zdravlja Kutina

2. Momir Gaćeša, diplomirani pravnik iz Doma
zdravlja Petrinja,

3. Ankica Grubišić, diplomirani ekonomist iz
Doma zdravlja Sisak,

4. Darko Srbljanin, diplomirani pravnik iz Doma
zdravlja Hrvatska Kostajnica.

II.

Privremeni ravnatelj Doma zdravlja Sisačko-
moslavačke županije koordinira i nadzire rad
Povjerenstva.

III.

Zadaća Povjerenstva je izrada akata i dokumentacije
potrebne za spajanje i primopredaju sredstava i
preuzimanje djelatnika domova zdravlja na području
Sisačko-moslavačke županije u Dom zdravlja Sisačko-
moslavačke županije.

IV.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 080-01/03-01/01
Urbroj: 2176/01-10-03-1
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

8.

Na temelju članka 7. Pravilnika o mjerilima i načinu
korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj
Republike Hrvatske (»Narodne novine« broj 65/02) i
članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj
10/01), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke
županije na 23. sjednici održanoj 5. veljače 2003.
godine donijelo je
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Z A K L J U Č A K
o odabiru infrastrukturnih projekata u Sisačko-

moslavačkoj županiji koji se predlažu za
financiranje iz sredstava Fonda za regionalni

razvoj Republike Hrvatske

I.
Nakon analize zahtjeva pristiglih za kreditiranje

infrastrukturnih projekata u Sisačko-moslavačkoj
županiji iz sredstava Fonda za regionalni razvoj
Republike Hrvatske, a sukladno članku 2. Pravilnika
o uvjetima i načinu korištenja sredstava Fonda za
regionalni razvoj Republike Hrvatske, Županijsko
poglavarstvo utvrdilo je rang-listu projekata koji se
predlažu za financiranje i to:

1. Općina Jasenovac - magistralni cjevovod
jasenovačka Gornja Posavina,

2. Općina Topusko - magistralni vodovod
Topusko - Hrvatsko Selo,

3. Općina Jasenovac - sustav odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda naselja Jasenovac i
spomen područja Jasenovac,

4. Općina Topusko - rekonstrukcija prometnica
i izgradnja kanalziacije u Topuskom,

5. Grad Sisak - Sisački vodovod d.o.o. - izgradnja
objekata odvodnje otpadnih voda Grada Siska,

6. Općina Majur - modernizacija nerazvrstanih
cesta,

7. Općina Sunja - autobusni kolodvor s pratećim
sadržajima,

8. Grad Petrinja - Privreda d.o.o. - dogradnja
vodoopskrbe Petrinja,

9. Grad Petrinja - Privreda d.o.o. - sifonski
prijelaz ispod Petrinjčice,

10. Grad Petrinja - vodoopskrba sjeverozapadnog
dijela Grada Petrinje,

11. Grad Petrinja - obnova javne rasvjete
stambenog naselja »Sajmište«,

12. Grad Petrinja - obnova autobusnih čekaonica
na području Grada Petrinje.

II.

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarski razvoj
da projekte iz točke I. ovog Zaključka sa svom
potrebnom dokumentacijom dostavi Fondu za regionalni
razvoj Republike Hrvatske.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 414-04/03-01/02
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

9.

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), u svezi s člankom 5. Uredbe o javnoj raspravi
u postupku donošenja prostornih planova (»Narodne
novine« broj 101/98) Županijsko poglavarstvo Sisačko-
moslavačke županije na 23. sjednici održanoj 5. veljače
2003. godine donijelo je sljedeći

Z A K L J U Č A K

u svezi postupka donošenja Prijedloga
Prostornog plana područja posebnih obilježja

Parka prirode »Lonjsko polje«

I.

Polazeći od odredbe članka 5. Uredbe o javnoj
raspravi u postupku donošenja prostornih planova
(»Narodne novine« broj 101/98), prema kojoj nositelj
izrade osim objave javne rasprave o prijedlogu
prostornog plana u dnevnom tisku obvezno dostavlja
i posebnu obavijest o javnoj raspravi upravnim tijelima
županije, općina i gradova na čiji djelokrug mogu
utjecati predložena rješenja prostornog plana,
Županijsko poglavarstvo utvr�uje da nositelj izrade
Prijedloga Prostornog plana područja posebnih obilježja
Parka prirode »Lonjsko polje« nije dostavio posebnu
obavijest upravnim tijelima na čiji djelokrug mogu
utjecati predložena rješenja prostornog plana, odnosno
upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije.

II.

Imajući u vidu činjenicu da u postupku donošenja
Prijedloga Prostornog plana područja posebnih obilježja
parka prirode »Lonjsko polje« nije poštovana odredba
članka 5. navedene Uredbe, Županijsko poglavarstvo
ocjenjuje da se Prijedlog prostornog plana treba
ponovno uputiti u javnu raspravu.

Slijedom navedenog, Županijsko poglavarstvo traži
od nositelja izrade Prijedloga Prostornog plana područja
posebnih obilježja Parka prirode »Lonjsko polje« da
se Prijedlog Prostornog plana ponovno uputi na javnu
raspravu.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

Klasa: 350-02/03-01/01
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.
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10.

Na temelju članka 27. 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 23. sjednici održanoj 5. veljače 2003.
godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Programa zakupa Doma zdravlja

Petrinja

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i
dopunama Programa zakupa Doma zdravlja Petrinja,
koju je Upravno vijeće Doma zdravlja Petrinja donijelo
na 12. sjednici održanoj 20. prosinca 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: 510-04/03-01/01
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

11.

Na temelju članka 27. 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 23. sjednici održanoj 5. veljače 2003.
godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Program zakupa Doma
zdravlja Petrinja (pročišćeni tekst)

I.

Daje se suglasnost na Program zakupa Doma
zdravlja Petrinja (pročišćeni tekst), koju je Upravno
vijeće Doma zdravlja Petrinja utvrdilo na sjednici
održanoj 20. prosinca 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: 510-04/03-01/02
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

12.

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 23. sjednici održanoj 5. veljače
2003. godine donijelo je

Z A K L J U Č A K

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o početku davanja u zakup
jedinica zakupa Doma zdravlja Dvor koje se

daju u zakup

I.

Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i
dopunama Odluke o početku davanja u zakup jedinica
zakupa Doma zdravlja Dvor, koju je Upravno vijeće
Doma zdravlja Dvor donijelo na sjednici održanoj
17. prosinca 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: 510-04/03-01/03
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

13.

Na temelju članka 27. Pravilnika o uvjetima za
davanje u zakup zdravstvenih ustanova primarne
zdravstvene zaštite i lječilišta (»Narodne novine«



»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«Broj 1/2003. Stranica 9

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 23. sjednici održanoj 5. veljače 2003.
godine donijelo je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i

dopunama Programa zakupa Doma zdravlja
Dvor

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjenama i

dopunama Programa zakupa Doma zdravlja Dvor,
koju je Upravno vijeće Doma zdravlja Dvor donijelo
na sjednici održanoj 17. prosinca 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: 510-04/03-01/04
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

14.

Na temelju članka 27. 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 23. sjednici održanoj 5. veljače 2003.
godine donijelo je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Odluku o utvr�ivanju

pročišćenog teksta Programa zakupa Doma
zdravlja Dvor

I.
Daje se suglasnost na Odluku kojom se utvr�uje

pročišćeni tekst Programa zakupa jedinica primarne
zdravstvene zaštite - ambulanti opće (obiteljske)
medicine, ginekoloških i pedijatrijskih ordinacija,
stomatoloških ordinacija, zubotehničkih laboratorija
i kliničkog laboratorija u zdravstvenoj ustanovi Doma
zdravlja Dvor koju je Upravno vijeće Doma zdravlja
Dvor donijelo na sjednici održanoj 17. prosinca 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: 510-04/03-01/05
Urbroj: 2176/01-10-03-2
Sisak, 5. veljače 2003.

Predsjednik Županijskog poglavarstva
Ðuro Brodarac, v.r.

AKTI ŽUPANA

1.

Na temelju članka 16. Zakona o javnoj nabavi
(»Narodne novine« broj 117/01), članka 39. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije« broj 10/01) i Sporazuma
o sudjelovanju u projektu priključenja Doma za starije
i nemoćne osobe Sisak na sustav grijanja - toplovodni
sustav pri Športsko-rekreacijskom centru Sisak, Klasa:
510-04/02-01/11, Urbroj: 2176-02-1 od 23. prosinca
2002. godine župan Sisačko-moslavačke županije
donosi

R J E Š E N J E

o imenovanju predstavnika Sisačko-moslavačke
županije u Povjerenstvo za provedbu projekata
priključenja Doma za starije i nemoćne osobe

Sisak na sustav grijanja pri Športsko-
rekreacijskom centru Sisak

I.
Ivan Šantek, zamjenik župana Sisačko-moslavačke

županije, imenuje se za člana povjerenstva za provedbu
projekta priključenja Doma za starije i nemoćne osobe
Sisak na sustav grijanja pri Športsko-rekreacijskom
centru Sisak.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja,

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

Klasa: 110-01/03-01/01
Urbroj: 2176/01-03-2
Sisak, 3. veljače 2003.

Župan
Ðuro Brodarac, v.r.
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AKTI GOSPODARSKO-SOCIJALNOG VIJEĆA

1.

Na temelju članka 3. Sporazuma o osnivanju
gospodarskog vijeća Sisačko-moslavačke županije
od 13. lipnja 2002. godine, Gospodarsko-socijalno
vijeće na 1. sjednici održanoj 6. prosinca 2002. godine
usvojilo je slijedeći

P O S L O V N I K

o radu Gospodarsko-socijalnog vijeća u
Sisačko-moslavačkoj županiji

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Poslovnikom ure�uje se način rada
Gospodarsko-socijalnog vijeća Sisačko-moslavačke
županije (dalje: Vijeće), a posebice:

- izbor predsjednika i potpredsjednika Vijeća,

- sazivanje i održavanje sjednica Vijeća,

- odlučivanje na sjednicama Vijeća,

- radna tijela Vijeća,

- javnost rada Vijeća,

- ostala pitanja od značaja za rad Vijeća.

2. PREDSJEDNIK I POTPREDSJEDNICI VIJEĆA

Članak 2.

Vijeće ima predsjednika i dva potpredsjednika.

Predsjednika i potpredsjednike Vijeća biraju članovi
Vijeća, većinom glasova socijalnih partnera.

Prijedlog iz stavka 2. ovog članka može podnijeti
svaki socijalni partner.

Predsjednik i potpredsjednici Vijeća biraju se na
vrijeme od jedne godine, naizmjenično iz reda sva
tri socijalna partnera.

Članak 3.

Predsjednik Vijeća:

- zastupa i predstavlja Vijeće,

- predsjedava Vijećem i saziva sjednice Vijeća,

- predlaže dnevni red sjednice Vijeća,

- predlaže godišnji program rada Vijeća,

- nadzire izvršavanje akata Vijeća,

- obavlja ostale poslove koje mu povjeri Vijeće.

Predsjednika Vijeća u njegovoj odsutnosti zamjenjuje
jedan od potpredsjednika Vijeća kojeg on ovlasti.

3. SAZIVANJE SJEDNICA VIJEĆA

Članak 4.

Sjednice Vijeća saziva predsjednik Vijeća na vlastitu
inicijativu, na temelju odluke Vijeća ili na pisani zahtjev
jednog od socijalnih partnera.

Sjednice Vijeća održavaju se prema potrebi.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Vijeća saziva župan ili
osoba koju on ovlasti i istoj predsjeda do izbora
predsjednika Vijeća.

Članak 6.

Na sjednici Vijeća, pored članova Vijeća, mogu
se pozivati stručnjaci iz pojedinih područja koji sudjeluju
u radu Vijeća, bez prava glasa.

Na sjednice Vijeća mogu se pozivati predstavnici
sindikata, poslodavca i Županije koji nisu zastupljeni
u Vijeću te druge osobe.

O pozivanju osoba iz stavka 1. i 2. ovog članka
odlučuje predsjednik Vijeća.

Članak 7.

Predsjednik Vijeća predlaže dnevni red sjednice
Vijeća.

Članovima Vijeća, u pravilu uz poziv, dostavlja
se pisani materijal o pojedinim točkama dnevnog
reda.

4. ODLUČIVANJE

Članak 8.

Za pravovaljano odlučivanje o pitanjima iz djelokruga
Vijeća potrebna je nazočnost najmanje 3 predstavnika
svakog socijalnog partnera.

Svi predstavnici jednog socijalnog partnera imaju
u Vijeću jedan zajednički glas.

Odluke se donose većinom glasova socijalnih
partnera.

Socijalni partneri glasuju odvojeno nakon čega
izvješćuju Vijeće o rezultatu svog glasovanja, osim
o proceduralnim i tehničkim pitanjima kada svi socijalni
partneri glasuju zajedno.

Izdvojeno mišljenje socijalnog partnera unosi se
u zapisnik i obvezatno se prezentira svima kojima
se upućuju odluke ili drugi akti Vijeća, uključujući
javnost.

5. ZAPISNIK

Članak 9.

Na sjednicama Vijeća vodi se zapisnik.

Na početku sjednice Vijeća usvaja se zapisnik s
prethodne sjednice Vijeća.

U zapisniku se navodi tijek sjednice Vijeća, sažetak
rasprave po pojedinim točkama rezultat glasovanja i
odluke odnosno drugi akti koji su usvojeni.

Predsjednik Vijeća imenuje osobu koja će voditi
zapisnik.

Zapisnik potpisuje predsjednik Vijeća.
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6. RADNA TIJELA VIJEĆA

Članak 10.

Vijeće može osnivati Povjerenstva za pojedina
pitanja iz svog djelokruga rada.

Povjerenstvo ima predsjednika i odre�eni broj
članova.

Odlukom o osnivanju Povjerenstva Vijeće odre�uje
broj njihovih članova i djelokrug rada.

Svako Povjerenstvo ima jednaki broj članova iz
redova svakog od socijalnih partnera.

Svaki socijalni partner samostalno imenuje svoje
članove Povjerenstva.

Član Povjerenstva ne mora biti član Vijeća.
Na sjednice Povjerenstva mogu se pozvati

stručnjaci, predstavnici sindikata, udruga poslodavca
i Županije koji nisu zastupljeni u Vijeću, te druge
osobe.

Članak 11.
Ako je o pojedinom pitanju Povjerenstvo donijelo

mišljenje, isto se prezentira Vijeću prilikom rasprave
o tom pitanju.

Povjerenstvo obvezatno jednom godišnje Vijeću
podnosi izvješće o svom radu.

Članak 12.

Na sjednicama Povjerenstva vodi se zapisnik.

Na sazivanje i odlučivanje na sjednicama
Povjerenstva primjenjuju se na odgovarajući način
odredbe ovog Poslovnika koje se odnose na rad
Vijeća.

7. PROGRAM RADA VIJEĆA

Članak 13.

Vijeće donosi godišnji program rada.
Godišnji program rada predlaže predsjednik Vijeća.

Svaki socijalni partner ima pravo predložiti
problematiku koja će biti sastavni dio godišnjeg
programa rada, u okviru djelokruga rada Vijeća.

8. JAVNOST RADA VIJEĆA

Članak 14.

Vijeće izvješćuje javnost o svom radu kao i o
radu Povjerenstva.

Izvjestitelji sredstava javnog priopćavanja imaju
pravo pratiti rad Vijeća i Povjerenstva i izvješćivati
javnost o njihovom radu.

Predsjednik Vijeća može davati službena priopćenja
za tisak i druga sredstva priopćavanja, a može održati
konferenciju za tisak.

Članak 15.

Akti Vijeća mogu se objaviti u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«, što se utvr�uje samim
aktom.

Članak 16.

Vijeće najmanje jednom godišnje podnosi izvješće
o svom radu Vijeću na nacionalnoj razini.

9. ZAKLJUČNE ODREDBE

Članak 17.

Predsjednik Vijeća nadzire izvršavanje akata Vijeća.

Predsjednik Vijeća jednom tromjesečno izvješćuje
Vijeće o izvršavanju usvojenih akata iz njegovog
djelokruga rada.

Članak 18.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
GOSPODARSKO SOCIJALNO VIJEĆE

Predsjednik Vijeća
Darko Idžaković, 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
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.


