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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
67.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke žu-
panije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), članka 16. Poslovnika 
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, 
broj 16/94) i Operativnog plana poticanja malog gos-
podarstva i turizma na području Sisačko-moslavačke 
županije tijekom 2007. godine (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 4/07), Županijsko 
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 37. 
sjednici održanoj održanoj 19. travnja 2007. godine, 
donijelo je

O D L U K U
o nastavku provođenja projekta »Razvoj 

poduzetničkih zona« za 2007. godinu

I.  OPĆI UVJETI

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, postupak 

dodjele, te obveze korisnika bespovratnih novčanih 
sredstava: u daljnjem tekstu – kapitalne pomoći za 
sufinanciranje poduzetničkih zona dobivenih provo-
đenjem projekta »Razvoj poduzetničkih zona« za 
2007. godinu.

Sisačko-moslavačka županija dodjeljivat će ka-
pitalne pomoći za sufinanciranje poduzetničkih zona 
temeljem projekta »Razvoj poduzetničkih zona« i 
Odluke o donošenju Projekta »Razvoj poduzetničkih 
zona« (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, broj 7/06).

Članak 2.
Korisnici kapitalnih pomoći za sufinanciranje podu-

zetničkih zona su jedinice lokalne samouprave (gradovi 
i općine) s područja Sisačko-moslavačke županije koje 
izgrađuju poduzetničke zone na svom području.

Članak 3.
Sredstva za realizaciju ovog Projekta osigurana su 

u Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2007. 
godinu na poziciji 234 – Kapitalne pomoći za sufinan-
ciranje poduzetničkih zona u iznosu od 1.900.000,00 
kuna i poziciji 255 – Pomoći općinama i gradovima 
za infrastrukturu u poduzetničkim zonama u iznosu 
od 900.000,00 kuna.

Sredstva iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije 
dodjeljuju se za sljedeće namjene:

1.  izrada projektne dokumentacije:
 - izrada geodetskih podloga za zone
 - izradu prostornih planova, detaljnih planova 

uređenja, te izradu studija utjecaja na oko-
liš

 - izradu investicijsko-tehničke dokumentacije 
infrastrukturnih priključaka unutar zone

 - izradu projektne dokumentacije za izgradnju 
objekata zajedničke infrastrukture u zoni

2.  otkup i uređenje zemljišta za formiranje zone
3.  izgradnja infrastrukture u zoni:
 - izgradnju i uređenje prilazne i prometne ko-

munikacije
 - uređenje odvodnje i kanalizacije
 - dovođenje vodovodnih instalacija
 - dovođenje električnih instalacija (izgradnja 

trafostanice)

82. Rješenje o imenovanju predsjednika i čla-
nova Povjerenstva za provedbu postupka 
javnog natječaja za sufinanciranje proje-
kata zaštite okoliša i prirode eko-udruga, 
školskih i predškolskih eko-udruga/sekcija 
s područja Sisačko-moslavačke županije 
za 2007. godinu

83. Zaključak o prihvaćanju partnerstva na 
Projektnom prijedlogu radnog naziva 
»Razmjena poljskog iskustva iz područ-
ja europskih integracija i apsorbiranja 
strukturnih fondova namijenjenih za po-
ljoprivredu i ruralni razvoj u Hrvatskoj«

84. Odluka o 1. izmjenama i dopunama 
Odluke popisa prioriteta pri raspodjeli 
decentraliziranih sredstava za zdravstvene 
ustanove u Sisačko-moslavačkoj županiji 
za 2007. godinu

85. Zaključak o sufinanciranju nastupa fizičkih 
i pravnih osoba s područja Sisačko-
moslavačke županije na sajmovima, 
manifestacijama i promocijama tijekom 
2007. godine

86. Odluka o dodjeli koncesije za obavljanje 
djelatnosti distribucije plina koja obuhvaća 
izgradnju distribucijskog sustava plino-
voda na području općine Jasenovac koji 
će se povezati na postojeći distribucijski 
sustav

AKTI STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE 
SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA

1. Ispravak Odluke o izmjenama Programa 
privatizacije trgovačkog društva Ceste 
Sisak d.o.o. Sisak
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 - dovođenje plinskih instalacija,
 - dovođenje telekomunikacijskih instalacija,
4.  privođenje svrsi poslovnih objekata koji se na-

laze u poduzetničkoj zoni (ili uklanjanje istih)
5.  opremanje poduzetničkih zona
6.  uređenje okoliša poduzetničke zone.
 
II. UVJETI ZA DODJELU KAPITALNIH POMOĆI 

Članak 4.
Uvjeti za dodjelu kapitalnih pomoći su:

 1. jedinica lokalne samouprave donijela je ili je 
u postupku donošenja prostornog plana ili 
postoji odluka o lokaciji zone iz prostornog 
plana

 2. jasno je iskazan urbanistički, prostorni, razvojni 
i gospodarski aspekt

 3. kreirana je strategija razvoja zone (urbanistička, 
infrastrukturna, postoji plan parcela, namjena, 
broj poduzetnika, broj zaposlenih)

 4. postoje određeni rokovi realizacije utvrđeni 
godišnjim planom - ukupno trajanje realizacije 
projekta do završetka izgradnje

 5. postoje dostupni nacrti izvoda iz prostornog 
plana s obilježjima zone

 6. izrađena je studija zone (skraćeni program 
zone) s ispitanim elementima zemljišnog 
vlasništva ili otkupljenim zemljištem, zemljište 
infrastrukture (ceste, instalacije, okoliš i dr.), 
te ispitan interes i potencijal poduzetnika za 
uključivanje u zonu, uključujući broj potenci-
jalnih zaposlenih, broj poduzetnika, struktura 
djelatnosti i veličina ulaganja

 7. potrebno naznačiti specifičnosti kao npr. područje 
od posebne državne skrbi

 8. donijete su potrebne odluke predstavničkih tijela 
jedinica lokalne samouprave

 9. osigurano izdvajanje sredstava jedinice lokal-
ne samouprave iz proračuna za ulaganja u 
poduzetničku zonu

 10. planirane su olakšice i povlastice za poduzetnike 
iz područja ovlasti gradova i općina.

Prilikom odobravanja sredstava za sufinanciranje 
zona vodit će se računa o bržem gospodarskom rastu, 
zapošljavanju, korištenju domaćih resursa, supstituciji 
uvoza, ekološkoj prihvatljivosti ulaganja, a osobito o 
sljedećem:

- osiguranju dijela financijskih sredstava iz vla-
stitog proračuna JLS (15-30%)

- osiguranju tehničke, financijske i druge potpore 
u poduzetničkoj zoni

- ukupnoj vrijednosti ulaganja u zonu, dosadaš-
njim ulaganjima i ostvarenim rezultatima, broju 
poduzetnika, broju zaposlenih i sl.

- planiranim novim ulaganjima
- pružanju dodatnih pogodnosti poduzetnicima 

glede ustupanja zemljišta, djelomično osloba-
đanje poreznih obveza, doprinosa i sl.

- planiranim novim ulaganjima
- pružanju dodatnih pogodnosti poduzetnicima 

glede ustupanja zemljišta, djelomično osloba-
đanje poreznih obveza, doprinosa i sl.

III. POSTUPAK DODJELE KAPITALNIH 
POMOĆI

Članak 5.
Kapitalne pomoći za sufinanciranje razvoja podu-

zetničkih zona dodjeljuju se putem Javnog poziva.
Javni poziv raspisuje Županijsko poglavarstvo Si-

sačko-moslavačke županije i objavljuje se u dnevnom 
tisku, a otvoren je 30 dana od dana objave.

Javni poziv sadrži:
1. naziv tijela koje objavljuje natječaj,
2. predmet natječaja,
3. opće uvjete i kriterije za dodjelu sredstava,
4. popis potrebne dokumentacije
5. naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podno-

se
6. vrijeme trajanja natječaja,
7. podatke o informacijama.

Članak 6.
Javni poziv provodi Povjerenstvo za provođenje 

projekta »Razvoj poduzetničkih zona«.
Povjerenstvo nakon provjere zaprimljenih zahtjeva 

i dostavljene dokumentacije izrađuje listu gradova i 
općina s predloženim iznosima bespovratnih novčanih 
sredstava, te prijedlog liste dostavlja Županijskom 
poglavarstvu na odlučivanje.

IV. OBVEZE KORISNIKA

Članak 7.
Korisnik kapitalnih pomoći dužan je tromjesečno 

dostavljati izvješće Županiji o utrošku sredstava, 
odnosno zaključno izvješće o realizaciji provedbe 
programa po utrošku dobivenih novčanih sredstava, 
a najkasnije do 15. siječnja 2008. godine. 

Ukoliko korisnik kapitalnih pomoći ne podnese iz-
vješće o utrošenim sredstvima u navedenim rokovima 
iz stavka 1. ovog članka, neće se moći natjecati za 
kapitalne pomoći u narednoj godini.

Članak 8.
Ukoliko je korisnik kapitalne pomoći priložio neistinitu 

dokumentaciju ili je nenamjenski potrošio dobivena 
novčana sredstava, dobivena sredstva mora vratiti u 
Proračun Sisačko-moslavačke županije u naredna tri 
mjeseca, te će biti isključen iz dodjeljivanja svih župa-
nijskih kapitalnih pomoći u narednih pet godina.

Članak 9.
Sastavni dio ove Odluke je propisani obrazac 

zahtjeva PZ/07.
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Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 311-01/07-01/01
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

68.
Na temelju članka 5. Odluke o nastavku provođenja 

Projekta »Razvoj poduzetničkih zona« za 2007. godi-
nu i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, 
broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo Si-
sačko-moslavačke županije na 37. sjednici održanoj 
19. travnja 2007. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o objavi Javnog poziva za dodjelu kapitalnih 
pomoći temeljem Projekta »Razvoj 

poduzetničkih zona« za 2007. godinu

I.
Donosi se Odluka o objavi Javnog poziva za do-

djelu kapitalnih pomoći u provođenju Projekta »Razvoj 
poduzetničkih zona« za 2007. godinu.

II.
Javni poziv iz članka 1. ove Odluke objavit će se u 

dnevnom tisku i na web stranici Sisačko-moslavačke 
županije.

Tekst Javnog poziva sastavni je dio ove Odluke.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-02/07-01/05
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

69.
Na temelju članka 6. Odluke o provođenju Projekta 

»Razvoj poduzetničkih zona« za 2007. godinu i članka 

43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj 10/01, 04/03 
i 04/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 37. sjednici održanoj 19. travnja 2007. 
godine, donijelo je

 
R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva za provođenje Projekta »Razvoj 

poduzetničkih zona« za 2007. godinu

I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi 

Povjerenstva za provođenje Projekta »Razvoj podu-
zetničkih zona« za 2007. godinu (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo)

II.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Rajko Mladenović, zamjenik županice Sisačko-

moslavačke županije
 - za članove:
2. Marina Lovrić, županica Sisačko-moslavačke 

županije
3. Željko Marjanović, član Županijskog poglavar-

stva
4. Drago Martinac, pročelnik Upravnog odjela za 

infrastrukturu i komunalne poslove
5. Marijan Belošević, pročelnik Upravnog odjela za 

obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-09/07-01/10
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

70.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika 
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 37. sjednici održanoj 19. travnja 2007. 
godine, donijelo je
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Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o provedbi projekata i 

programa iz područja poljoprivrede, šumarstva i 
vodnog gospodarstva u 2006. godini 

I.
Prihvaća se Izvješće o provedbi projekata i pro-

grama iz područja poljoprivrede, šumarstva i vodnog 
gospodarstva u 2006. godini. 

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 320-01/07-01/04
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

71.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika 
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 37. sjednici održanoj 19. travnja 2007. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o subvencijama za trošak projektne 
dokumentacije u 2007. godini

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju:
- uvjeti i način ostvarivanja prava na subvencije 

za trošak projektne dokumentacije,
- utvrđuju se korisnici i njihove obveze,
- propisuje se obrazac Zahtjeva za subvencioni-

ranje troška projektne dokumentacije.
Obrazac Zahtjeva za subvencioniranje troška pro-

jektne dokumentacije nalazi se u prilogu ove Odluke i 
čine njezin sastavni dio – Obrazac SMŽ PD1. 

 Članak 2.
Subvencije za trošak projektne dokumentacije 

obuhvaćaju:
- trošak izrade poslovnog plana i/ili investicijske 

studije
- trošak rada projektanta
- trošak projekta i projektne dokumentacije 
- trošak projektne dokumentacije za ishođenje 

građevinske i/ili lokacijske dozvole.

Članak 3.
Subvencije za trošak projektne dokumentacije 

podrazumijevaju dodjelu bespovratnih sredstava iz 
Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2007. 
godinu.

 
Članak 4.

Subvencije za trošak projektne dokumentacije do-
djeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija 
propisanih ovom Odlukom.

Članak 5.
Pravo na subvencije za trošak projektne dokumen-

tacije mogu ostvariti pravne i fizičke osobe (u daljnjem 
tekstu: korisnik):

1. Nositelj ili član obiteljskog poljoprivrednog 
gospodarstva, te obrtnici koji se bave poljopri-
vrednom proizvodnjom, koji su upisani u za to 
zakonom predviđene Upisnike u Uredu državne 
uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji i imaju 
prebivalište, odnosno sjedište na području 
Sisačko-moslavačke županije, te imaju poljo-
privredne površine i poljoprivrednu proizvodnju 
za koju traže županijske subvencije na području 
Sisačko-moslavačke županije.

2. Poljoprivredne zadruge i Udruge poljoprivrednih 
proizvođača Upisane u Uredu državne Uprave 
u Sisačko-moslavačkoj županiji i imaju prebi-
valište, odnosno sjedište na području Sisačko-
moslavačke županije, te imaju poljoprivredne 
površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju 
traže županijske subvencije na području Sisač-
ko-moslavačke županije.

3. Trgovačka društva koja imaju prebivalište, od-
nosno sjedište na području Sisačko-moslavačke 
županije, te imaju poljoprivredne površine i po-
ljoprivrednu proizvodnju za koju traže županijske 
subvencije na području Sisačko-moslavačke 
županije.

Članak 6.
Subvencije za trošak projektne dokumentacije odo-

bravaju se, ako je projektna dokumentacija izrađena, 
za sljedeće namjene:

1. ZA IZGRADNJU I ADAPTACIJU GOVEDARSKIH 
FARMI

2. ZA IZGRADNJU I ADAPTACIJU PRERADBENIH 
KAPACITETA ZA MLIJEČNE PROIZVODE 

3. ZA ADAPTACIJU POSTOJEĆIH SVINJOGOJ-
SKIH FARMI (OBJEKATA).

Pravo prvenstva pri dodjeli subvencija za trošak 
projektne dokumentacije imaju podnositelji zahtjeva 
prema sljedećem redoslijedu:

1. za izgradnju i adaptaciju govedarskih farmi
2. za izgradnju i adaptaciju preradbenih kapaciteta 

za mliječne proizvode 
3. za adaptaciju postojećih svinjogojskih farmi 

(objekata). 



Stranica 94 »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE« Broj 6/2007.

Članak 7.
Korisnici subvencija za trošak projektne doku-

mentacije iz članka 6. ove Odluke, točke 1., točke 2. i 
točke 3. mogu biti poljoprivredna obiteljska gospodar-
stva, poljoprivredne zadruge, udruge poljoprivrednih 
proizvođača, obrtnici koji se bave poljoprivrednom 
proizvodnjom i Trgovačka društva koja su upisana 
u Upisnike poljoprivrednih gospodarstava u Uredu 
državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji, od-
nosno u za to zakonom predviđene upisnike i registre 
i imaju prebivalište, odnosno sjedište na području 
Sisačko-moslavačke županije, te imaju poljoprivredne 
površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže 
subvencije za projektnu dokumentaciju na području 
Sisačko-moslavačke županije.

Članak 8.
Subvencije za trošak projektne dokumentacije 

iznose 40% od ukupne vrijednosti troškova izrade 
projektne dokumentacije.

Članak 9.
Sredstva za subvencije troška projektne dokumenta-

cije iz članka 6. ove Odluke osigurana su u Proračunu 
Sisačko-moslavačke županije za 2007. godinu. 

Članak 10.
Pojedina subvencija troška projektne dokumen-

tacije korisnicima se isplaćuje jednokratno, jednom 
godišnje i to najkasnije do kraja tekuće godine do 
31. prosinca.

Subvencija za trošak projektne dokumentacije, za 
istu namjenu, može se ostvariti samo jednom.

Članak 11.
Subvencija za trošak projektne dokumentacije 

dodjeljuju se na temelju Javnog natječaja.
Natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj 
- predmet natječaja
- naziv i adresa tijela gdje se mogu dobiti infor-

macije i zahtjevi
- vrijeme trajanja natječaja.

Članak 12.
  Zahtjev za subvenciju, za trošak projektne doku-

mentacije dostavljaju se na propisanom županijskom 
Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju: 

-  kopiju sažetaka poslovnog plana ili investicijske 
studije 

- kopiju sažetaka projektne dokumentacije, kao 
i za građevinsku i/ili lokacijsku dozvolu 

- dokaz da je upisan u za to zakonom predviđene 
upisnike i registre – obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva, poljoprivredne zadruge, udruge 
poljoprivrednih proizvođača, obrtnici koji se 
bave poljoprivrednom proizvodnjom, trgovačka 
društva

- dokaz o specifikaciji i visini podmirenih troško-
va nastalih za izradu projektne dokumentacije 
– isključivo od nadležnih ustanova i institucija, 
te ovlaštenih konzalting kuća i osoba, te ovla-
štenih projektanata

- obostrana kopija osobne iskaznice ili potvrda o 
prebivalištu, odnosno sjedište za obrt i tvrtke

- kopija žiro-računa.
Zahtjevi se rješavaju do utroška sredstava.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.

Članak 13.
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke žu-

panije imenuje Povjerenstvo za dodjelu subvencije 
za trošak projektne dokumentacije (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo).

Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
Povjerenstvo razmatra zahtjeve iz članka 12. ove 

Odluke, te nakon provjere obvezne dokumentacije, 
daje prijedlog liste o subvencijama troška za pro-
jektnu dokumentaciju Županijskom poglavarstvu na 
utvrđivanje.

Članak 14.
Administrativno-tehničke poslove potrebne za 

provođenje ove Odluke obavlja Upravni odjel za po-
ljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo Sisačko-
moslavačke županije.

Po utvrđivanju liste vrši prijenos sredstava na žiro-
račun korisnika, te se isti o tome obavještavaju. 

Članak 15.
Ukoliko je korisnik, odnosno podnositelj Zahtjeva 

za subvencije troška projektne dokumentacije priložio 
krivotvorenu dokumentaciju ili neistinito ispunio Zahtjev 
za subvencioniranje troška projektne dokumentacije, 
podnositelj Zahtjeva biti će isključen iz svih županijskih 
subvencija narednih pet (5) godina, te će morati vratiti 
isplaćenu subvenciju u Županijski proračun. 

Članak 16.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan 

snage Odluka o subvencijama za trošak projektne 
dokumentacije (»Službeni glasnik Sisačko-mosla-
vačke županije«, broj 1/06) i Odluka o izmjenama i 
dopunama Odluke o subvencijama za trošak projektne 
dokumentacije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 11/06).

Članak 17.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/07-01/03
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.
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72.
Na temelju članka 11. Odluke o subvencijama za 

trošak projektne dokumentacije, Županijsko pogla-
varstvo Sisačko-moslavačke županije na 37. sjednici 
održanoj 19. travnja 2007. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu 
subvencija za trošak projektne dokumentacije u 

2007. godini

I.
Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog natječaja 

za dodjelu subvencija za trošak projektne dokumen-
tacije u 2007. godini.

II.
Javni natječaj iz točke I. ove Odluke objavit će se 

u dnevnom tisku i na web stranici Sisačko-moslavačke 
županije.

Tekst Javnog natječaja sastavni je dio ove Od-
luke.

III.
Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu subvencija 

za trošak projektne dokumentacije u 2007. godini za 
provedbu postupka Javnog natječaja sukladno Odluci 
o subvencijama za trošak projektne dokumentacije u 
2007. godini.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Po-
vjerenstva obavljat će Upravni odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/07-01/04
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

73.
Na temelju članka 13. Odluke o subvencijama za 

trošak projektne dokumentacije, Županijsko pogla-
varstvo Sisačko-moslavačke županije na 37. sjednici 
održanoj 19. travnja 2007. godine, donijelo je

 
R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva za dodjelu subvencija za trošak 

projektne dokumentacije u 2007. godini

I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi 

Povjerenstva za dodjelu subvencija za trošak projek-
tne dokumentacije u 2007. godini (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo).

II.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Željko Lenart, pročelnik Upravnog odjela za po-

ljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
- za članove:
2. Tihana Kovačević, viši stručni referent za po-

ljoprivrednu proizvodnju i ekološku proizvodnju 
poljoprivrednih proizvoda u Upravnom odjelu 
za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodar-
stvo

3. Zdravko Has, unutarnji revizor u Stručnoj službi 
za poslove Skupštine i Poglavarstva

4. Željka Marković, stručni savjetnik za pravne 
poslove u Stručnoj službi za poslove Skupštine 
i Poglavarstva

5. Zoran Vasić, predstojnik Kabineta županice.
 

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-09/07-01/15
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

74.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika 
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 37. sjednici održanoj 19. travnja 2007. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o subvencijama u poljoprivredi u  
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. godinu

I.  OPĆI UVJETI

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju vrste proizvodnji u po-

ljoprivredi za koje se u 2007. godini dodjeljuju bespo-
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vratna novčana sredstva (u daljem tekstu: županijska 
subvencija), opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele, te 
prava i obveze korisnika županijske subvencije.

Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će poljoprivrednim 

gospodarstvima subvencionirati sljedeće vrste pro-
izvodnji:

1. U biljnoj proizvodnji
 1.1. nabavu loznih cijepova,
 1.2. nabavu voćnih sadnica,
 1.3. nabavu sadnica jagoda,
 1.4. nabavu i postavljanje mreža za žaštitu 

višegodišnjih nasada od tuče

2. U ekološkoj proizvodnji
 2.1.  biljnu i pčelarsku ekološku proizvodnju
 2.2.  troškove nadzora i sustava ocjenjivanja 

sukladnosti

3. Stočarstvo
 3.1.  uzgoj i držanje krava u sustavu krava 

- tele
 3.2.  uzgoj i držanje autohtonih pasmina konja 

upisanih u središnji popis kojega vodi 
Središnji savez uzgajivača konja hrvatski 
posavac i Središnji savez udruga uzgaji-
vača hrvatskog hladnokrvnjaka

 3.3.  nabava laktofriza

4. Plastenička i staklenička proizvodnja
 4.1. izgradnja plastenika i staklenika.

Članak 3.
Korisnici županijske subvencije iz članka 2. ove 

Odluke jesu isključivo nositelji ili članovi poljoprivrednih 
gospodarstava koja su upisana u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava u Uredu državne uprave u Sisačko-
moslavačkoj županiji (u daljnjem tekstu: Upisnik), i 
imaju prebivalište odnosno sjedište na području Si-
sačko-moslavačke županije, te imaju poljoprivredne 
površine i poljoprivrednu proizvodnju za koju traže 
županijsku subvenciju na području Sisačko-mosla-
vačke županije.

Članak 4.
Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gos-

podarska jedinica koja se bavi poljoprivredom, a 
djeluje kao trgovačko društvo, obrt ili zadruga ako je 
registrirano za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, te 
kao seljačko gospodarstvo ili obiteljsko poljoprivredno 
gospodarstvo i upisano je u Upisnik.

Članak 5.
Sredstva za županijske subvencije iz članka 2. ove 

Odluke osiguravaju se u Proračunu Sisačko-mosla-
vačke županije za 2007. godinu. 

Članak 6.
Najviši ukupni godišnji iznos županijske subven-

cije iz članka 2. ove Odluke koju jedan korisnik može 
ostvariti iznosi 100.000,00 kuna.

Najviši iznos pojedinačne županijske subvencije 
iz članka 2. ove Odluke za tekuću godinu po jednom 
korisniku iznosi 30.000,00 kuna, osim za nabavu loznih 
cijepova i za nabavu voćnih sadnica.

Članak 7.
Pojedina županijska subvencija korisnicima se 

isplaćuje jednokratno, jednom godišnje i to nakon 
obavljene sadnje i/ili proizvodnje, odnosno izgradnje, 
a najkasnije do konca tekuće godine odnosno do 31. 
prosinca.

Zahtjevi za subvenciju zaprimljeni do 31. svibnja 
obrađuju se u lipnju, zahtjevi zaprimljeni do 31. kolo-
voza obrađuju se u rujnu, te zahtjevi zaprimljeni do 31. 
listopada obrađuju se po završetku natječaja.

Županijska subvencija za istu površinu ili istu 
jedinicu proizvodnje može se ostvariti samo jednom 
godišnje.

1. U biljnoj proizvodnji

Članak 8.
Županijska subvencija nabave loznih cijepova odo-

brit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je 
u tekućoj godini u vinogradu posadilo najmanje 400 
visokokvalitetnih loznih cijepova preporučenih sorti 
za područje podregija Moslavina i Pokuplje (članak 5. 
Pravilnika o nacionalnoj listi priznatih kultivara vinove 
loze, »Narodne novine« broj 159/04), a za sortu škrlet 
najmanje 100 loznih cijepova. Poljoprivredno gospodar-
stvo mora biti upisano u Upisnik proizvođača grožđa 
i vina, osim ako sadi vinograd prvi put.

Županijska subvencija se dodjeljuje u iznosu od 
5,00 kuna po posađenom loznom cijepu, a za sortu 
škrlet 7,00 kuna po posađenom loznom cijepu. Zahtjevi 
za subvenciju se mogu podnositi do 31. listopada na 
Obrascu SMŽ 1.1.

Članak 9.
Županijska subvencija nabave voćnih sadnica odo-

brit će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje 
je u tekućoj godini u voćnjaku posadilo najmanje 500 
visokokvalitetnih voćnih sadnica jabuke na podlozi  
M 9, najmanje 250 visokokvalitetnih sadnica jabuke na 
podlozi MM 106, najmanje 500 visokokvalitetnih sadnica 
kruške na dunji, najmanje150 visokokvalitetnih sadnica 
kruške na sjemenjaku, najmanje 150 sadnica šljive, 
marelice, višnje, trešnje, breskve ili lijeske, najmanje 
100 sadnica nektarine ili dunje, najmanje 50 sadnica 
oraha ili pitomog kestena, te najmanje 2.000 sadnica 
maline i najmanje 1.250 sadnica kupine.

Županijska subvencija se dodjeljuje u iznosu od 5,00 
kuna po voćnoj sadnici, odnosno 7,00 kuna po sadnici 
šljive, 40,00 kuna po sadnici oraha, te 3,00 kune po 
sadnici maline i kupine. Zahtjevi za subvenciju mogu 
se podnositi do 31. listopada na Obrascu SMŽ 1.2.
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Članak 10.
Županijska subvencija nabave sadnica jagoda odobrit 

će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje je u 
tekućoj godini posadilo najmanje 5.000 visokokvalitetnih 
sadnica jagoda, najmanje A kvalitete. 

Županijska subvencija dodjeljuje se u iznosu od 0,60 
kuna po posađenoj sadnici, a zahtjevi za subvenciju 
mogu se podnositi do 31. listopada za tekuću godinu 
na Obrascu SMŽ 1.3.

Članak 11.
Subvencija za nabavu i postavljanje mreže za za-

štitu višegodišnjih nasada od tuče odobrit će se onom 
poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini 
nabavi i postavi mreže za zaštitu od tuče na površini 
od najmanje 0,5 ha višegodišnjeg nasada. Subvencija 
se dodjeljuje u iznosu od 20.000,00 kn/ha nasada na 
kojem je postavljena mreža.

Zahtjevi za subvenciju se podnose do 31. listopada 
za tekuću godinu na Obrascu SMŽ 1.4.

2. U ekološkoj proizvodnji

Članak 12.
Županijska subvencija za ekološku proizvodnju 

po jedinici proizvodne površine ili košnici i subvenci-
ja troškova stručnog nadzora i sustava ocjenjivanja 
sukladnosti u ekološkoj proizvodnji odobrit će se 
onom poljoprivrednom gospodarstvu koje ima zapisnik 
stručnog nadzora i potvrdnicu o sukladnosti s temelj-
nim zahtjevima za ekološku proizvodnju i upisano je 
u Upisnik ekoloških proizvođača, a u tekućoj godini 
bavi se ekološkom proizvodnjom na najmanje 0,1 ha 
površine ili 1 košnici.

Županijska subvencija dodjeljuje se u iznosu od 
1.000,00 kuna po hektaru za ratarsku proizvodnju, 
2.000,00 kuna po hektaru za proizvodnju ljekovitog i 
industrijskog bilja, 4.000,00 kuna po hektaru za voćnjake, 
vinograde i povrće, te 100,00 kuna po košnici. 

Županijska subvencija troškova stručnog nadzo-
ra i sustava ocjenjivanja sukladnosti dodjeljuje se u 
visini stvarnih troškova koje je imalo poljoprivredno 
gospodarstvo u tekućoj godini.

Zahtjevi za subvenciju podnose se do 31. listopada 
za tekuću godinu na Obrascu SMŽ 2.1. i SMŽ 2.2.

3. Stočarstvo

Članak 13.
Sisačko-moslavačka županija će poljoprivrednim 

gospodarstvima subvencionirati u stočarskoj proizvodnji 
sustav krava – tele, na temelju podataka iz evidencije 
Hrvatskog stočarskog centra za 2006. godinu.

Najmanji broj životinja koji se subvencionira je 25 
krava u sustavu krava – tele. 

Iznos subvencije po kravi je 250,00 kuna.
Zahtjevi za subvenciju podnose se do 31. listopada 

za tekuću godinu na Obrascu SMŽ 3.1.

Članak 14.
Županijska subvencija za uzgoj i držanje autohtonih 

pasmina konja upisanih u središnji popis kojega vodi 
Središnji savez uzgajivača konja hrvatski posavac i 
Središnji savez udruga uzgajivača hrvatskog hladno-
krvnjaka, odobrit će se poljoprivrednom gospodarstvu 
u tekućoj godini za svako uzgojno valjano žensko 
ždrijebe odabrano za dalji uzgoj, autohtonih pasmina 
konja hrvatski posavac i hrvatski hladnokrvnjak. Vje-
rodostojnost podataka o uzgojnoj valjanosti ženskog 
ždrebeta za koje se podnosi zahtjev potvrđuje se pisa-
nom potvrdom krovne uzgojne organizacije; Središnji 
savez uzgajivača konja hrvatski posavac i Središnji 
savez udruga uzgajivača hrvatskog hladnokrvnjaka ili 
potvrdom Hrvatskog stočarskog centra.

Potvrda o uzgojnoj valjanosti mora sadržavati ime i 
prezime uzgajivača, odnosno vlasnika kobile u trenutku 
rođenja ždrebeta, ime i životni broj ždrebeta.

Isti korisnik subvencije može podnositi zahtjeve 
višekratno sve do zatvaranja natječaja, ovisno o datumu 
rođenja ždrebeta i periodici provedbe uzgojno-selek-
cijskih mjera od strane krovne uzgojne organizacije. 
Zahtjev može podnijeti isključivo uzgajivač, odnosno 
vlasnik kobile majke u trenutku oždrebljenja ždrebeta 
za koje se podnosi zahtjev.

Županijska subvencija se dodjeljuje u iznosu od 
300,00 kuna po odabranom ženskom ždrebetu za 
dalji uzgoj. Zahtjevi za subvenciju se podnose do 31. 
listopada na Obrascu SMŽ 3.2.

Članak 15.
Županijska subvencija za nabavu laktofriza odobrit 

će se onom poljoprivrednom gospodarstvu koje u te-
kućoj godini nabavi laktofriz za mlijeko. Subvencija se 
dodjeljuje u iznosu 30% nabavne vrijednosti laktofriza, 
a maksimalno 10.000,00 kn.

Zahtjevi za subvenciju se podnose do 31. listopada 
za tekuću godinu na Obrascu SMŽ 3.3.

4.  Plastenička i staklenička proizvodnja

Članak 16. 
Županijska subvencija izgradnje plastenika i stakle-

nika će se odobriti onom poljoprivrednom gospodarstvu 
koje je u tekućoj godini izgradilo najmanje 100 m2 
novog plastenika ili staklenika. 

Županijska subvencija se dodjeljuje u iznosu od 10 
kuna po m2 natkrivenog prostora plastenika ili stakleni-
ka, a zahtjevi za subvenciju se mogu podnositi do 31. 
listopada za tekuću godinu na Obrascu SMŽ 4.1.

II. POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJE

Članak 17.
Županijska subvencija se dodjeljuju na temelju 

javnog natječaja. Javni natječaj raspisuje Županijsko 
poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije, a provodi 
ga Povjerenstvo za dodjelu subvencija u poljoprivredi 
u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. godinu, koje 
imenuje Županijsko poglavarstvo.
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Povjerenstvo iz stavka 1. ovog članka se sastoji 
od predsjednika i četiri člana.

Natječaj sadrži: 
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- predmet natječaja,
- opće uvjete,
- obveze korisnika,
- popis potrebne dokumentacije,
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi za sub-

venciju podnose,
- vrijeme trajanja natječaja,
- podatke o informacijama.

Članak 18.
Županijska subvencija dodjeljuje se na temelju 

provedenog postupka i kriterija propisanih ovom 
Odlukom. 

Zahtjevi za županijsku subvenciju se dostavljaju na 
propisanom Obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a 
rješavaju se prema redoslijedu prispijeća kompletiranih 
zahtjeva i do utroška sredstava.

Članak 19.
Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno 

gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije, nakon 
provjere dostavljene dokumentacije, izrađuje nacrte 
lista o subvencioniranju koje dostavlja Povjerenstvu 
iz članka 17. ove Odluke.

Povjerenstvo iz članka 17. ove Odluke izrađuje pri-
jedlog lista o subvencioniranju, te upućuje Županijskom 
poglavarstvu radi donošenja odluke o utvrđivanju lista 
o dodjeli subvencija.

Članak 20.
Stručne i administrativne poslove vezane za proved-

bu ove Odluke obavlja Upravni odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo Sisačko-moslavačke 
županije.

 Odobrena novčana sredstva doznačuju se na 
žiro račun korisnika županijske subvencije.

III. OBVEZE KORISNIKA 

Članak 21.
Korisnik županijske subvencije odnosno podno-

sitelj zahtjeva je podložan inspekcijskom i stručnom 
nadzoru (metodom slučajnog uzorka) u cilju provjere 
istinitosti podataka.

Članak 22.
Ukoliko je korisnik županijske subvencije odnosno 

podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju 
ili prijavljeno stanje u Zahtjevu i dokumentaciji ne od-
govara njegovom stvarnom stanju dobivena sredstva 
za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun, te će 
podnositelj zahtjeva biti isključen iz svih županijskih 
subvencija u poljoprivredi u narednih pet (5) godina.

Članak 23.
Sastavni dio ove Odluke su propisani obrasci SMŽ 

1.1., SMŽ 1.2., SMŽ 1.3., SMŽ 1.4., SMŽ 2.1., SMŽ 
3.1., SMŽ 3.2., SMŽ 3.3. i SMŽ 4.1.

Članak 24.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-04/07-01/05
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

75.
Na temelju članka 17. Odluke o subvencijama u 

poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. 
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 37. sjednici održanoj 19. travnja 2007. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu 
subvencija u poljoprivredi u Sisačko-
moslavačkoj županiji za 2007. godinu

I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja 

za dodjelu subvencija u poljoprivredi u Sisačko-mo-
slavačkoj županiji za 2007. godinu

II.
Javni natječaj iz točke 1. ove Odluke objavit će se 

u dnevnom tisku i na web stranici Sisačko-moslavačke 
županije.

Tekst javnog natječaja sastavni je dio ove Odlu-
ke. 

III.
Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu subvencija u 

poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. 
godinu za provedbu postupka javnog natječaja sukladno 
odredbama Odluke o subvencijama u poljoprivredi u 
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. godini.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Po-
vjerenstva obavljat će Upravni odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.



Stranica 99Broj 6/2007. »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/07-01/06
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

76.
Na temelju članka 17. Odluke o subvencijama u 

poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. 
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 37. sjednici održanoj 19. travnja 2007. 
godine, donijelo je

R J E Š E N J E 
o imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva za dodjelu subvencija u 

poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji  
za 2007. godinu

I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi 

Povjerenstva za dodjelu subvencija u poljoprivredi 
u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. godinu (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.
U povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Željko Lenart, pročelnik Upravnog odjela za po-

ljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
- za članove:
2. Franjo Glušac, pročelnik Upravnog odjela za 

proračun i financije 
3. Zdravko Has, unutarnji revizor
4. Željka Marković, stručni savjetnik za pravne 

poslove u Stručnoj službi za poslove Skupštine 
i Poglavarstva

5. Mihovil Žarinčić, stručni suradnik za poljopri-
vredne zadruge, zemljište i ruralni prostor u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo 
i vodno gospodarstvo.

 
III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-09/07-01/14
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

77.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika 
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 37. sjednici održanoj 19. travnja 2007. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o uvjetima za dodjelu novčanih donacija i 
pomoći u provođenju projekata iz područja 
poljoprivrede i ruralnog razvitka u Sisačko-

moslavačkoj županiji za 2007. godinu

I.  OPĆI UVJETI

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, kriteriji i 

postupak dodjele novčanih donacija i pomoći, te obveze 
korisnika bespovratnih novčanih sredstava – novčanih 
donacija i pomoći dobivenih za provođenje projekata 
iz područja poljoprivrede i ruralnog razvitka u Sisačko-
moslavačkoj županiji za 2007. godinu.

Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će dodjeljivati nov-

čane donacije i pomoći korisnicima za organizaciju, 
provođenje i sudjelovanje u sljedećim projektima:

A) EDUKACIJA I STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE 
ZA RAD U POLJOPRIVREDI I KUĆANSTVU, 
UVOĐENJE NOVIH TEHNOLOGIJA, RURALNI 
RAZVITAK

 1.  Predavanja, okrugli stolovi, savjetovanja, 
radionice, tečajevi i seminari iz područja 
menagmenta, marketinga, ekološke poljo-
privrede, ruralnog razvitka, uvođenje novih 
tehnologija i novih proizvodnji. 

 2.  Stručna putovanja i posjete izložbama, saj-
movima, stručnim, znanstvenim i upravnim 
institucijama, oglednim tvrtkama i gospo-
darstvima u zemlji i inozemstvu.

B) ORGANIZIRANJE POLJOPRIVREDNIKA
 1.  Novčana donacija poljoprivrednim udrugama 

za provođenje projekata u kojima je nositelj 
ili sudionik udruga, a koji će se provesti u 
tekućoj godini.

 2.  Novčana pomoć postojećim i novoosnovanim 
poljoprivrednim zadrugama za provođenje 
projekata u kojima je nositelj ili sudionik 
zadruga, a koji će se provesti u tekućoj 
godini.

C) NABAVA OPREME I INVENTARA
 1.  Nabava računalne, komunikacijske i druge 

opreme, te računalnih softvera za potrebe 
rada udruge ili zadruge.

 2.  Nabava uredskog namještaja i inventara za 
potrebe rada udruge ili zadruge.
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Članak 3.
Korisnici novčanih donacija i pomoći iz članka 2. 

ove Odluke jesu organizatori i suorganizatori provedbe 
projekata iz članka 2. ove Odluke, a mogu biti poljo-
privredne udruge sa sjedištem na području Sisačko-
moslavačke županije, upisane u Registar udruga, te 
poljoprivredne zadruge sa sjedištem i djelatnošću na 
području Sisačko-moslavačke županije, evidentirane 
pri Hrvatskom savezu zadruga.

Članak 4.
Sredstva za novčane donacije i pomoći iz članka 

2. ove Odluke osiguravaju se u Proračunu Sisačko-
moslavačke županije.

Članak 5.
Najviši ukupni iznos novčane donacije ili pomoći 

iz članka 2. ove Odluke za tekuću godinu koju jedan 
korisnik može ostvariti iznosi 30.000,00 kuna.

Novčane donacije i pomoći iz stavka 1. ovog članka 
korisnicima se dodjeljuju jednokratno.

II. KRITERIJI ZA DODJELU NOVČANIH DONA-
CIJA I POMOĆI

Članak 6.
Kriteriji za dodjelu novčanih donacija i pomoći 

ocijenjuju se bodovanjem od 1 do 3 i utvrđuju se 
kako slijedi:

 1. Kvaliteta organizacijskog i financijskog plana 
projekta.

 - planovi su kvalitetni 3  boda
 - planovi su dobri 2  boda
 - planovi su zadovoljavajući  1  bod

 2. Sukladnost projekta mjerama u poljoprivredi 
koje provodi Sisačko-moslavačka županija.

 - projekt u cijelosti udovoljava  
  mjerama  3  boda

 - projekt većim dijelom  
  udovoljava mjerama 2  boda

 - projekt dijelom udovoljava  
  mjerama  1  bod

 3. Podrška i uključenost drugih u provedbu pro-
jekta (države, jedinica lokalne samouprave, 
komore, udruga, pravnih ili fizičkih osoba, 
agencija, nevladinih organizacija).

 - projekt ima tri pisma  
  namjere/potpore  3  boda

 - projekt ima dva pisma  
  namjere/potpore  2  boda

 - projekt ima jedno pismo  
  namjere/potpore  1  bod

 4. Uključenost u provedbu projekta Hrvatskog za-
voda za poljoprivrednu savjetodavnu službu 
(HZPSS), i/ili Hrvatskog stočarskog centra 
(HSC).

 - u projekt je uključen  
  HZPSS i HSC  3  boda

 - u projekt je uključen samo  
  HZPSS ili HSC 2  boda

 5. Dosadašnji rad na takvim i sličnim projektima.
 - podnositelj zahtjeva je do sada  

  radio na dva i više takvih ili  
  sličnih projekata  3  boda

 - podnositelj zahtjeva je do sada  
  radio na jednom takvom ili  
  sličnom projektu 2  boda

-  podnositelj zahtjeva prvi puta 
  radi na takvom projektu  1  bod

 6. Broj fizičkih i pravnih osoba uključenih u pro-
jekt.

 - u projekt je uključeno 10 i više  
  fizičkih ili pravnih osoba 3  boda

 - u projekt je uključeno do 9  
  fizičkih ili pravnih osoba  2 boda

 - u projekt je uključeno do 3 fizičke 
  ili pravne osobe  1 bod

 7. Koristi od projekta.
 - rezultati projekta su korisni za  

  područje Sisačko-moslavačke  
  županije 3  boda

 - rezultati projekta su korisni za  
  područje jedinica lokalne  
  samouprave na kojem podnositelj  
  zahtjeva djeluje  2  boda

 - rezultati projekta su korisni samo  
  za članove podnositelja zahtjeva  1  bod

 8. Za zadruge, broj zadrugara.
 - 10 i više zadrugara 3  boda
 - do 9 zadrugara  2  boda
 - 3 zadrugara  1  bod
 9. Za udruge, broj redovnih članova udruge.
 - 10 i više članova 3  boda
 - do 9 članova  2  boda
 - 3 člana  1  bod

 10. Za zajednice i saveze udruga, te saveze zadruga 
broj članova zajednice ili saveza.

 - 6 i više članova  3  boda
 - do 5 članova  2  boda
 - 3 člana  1  bod
Prednost pri dodjeli imati će korisnik s većom 

zastupljenošću navedenih kriterija, tj. prema broju 
ostvarenih bodova. Maximalan broj bodova po osnovu 
svih kriterija iznosi 24 boda.

Članak 7. 
Novčane donacije ili pomoći dodjeljuju se za pro-

jekte iz članka 2. ove Odluke koji će biti obavljeni u 
tekućoj godini. 

III. POSTUPAK DODJELE DONACIJE, ODNOSNO 
POMOĆI

Članak 8.
Novčana donacija, odnosno pomoć, dodjeljuje se 

putem javnog natječaja.
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Javni natječaj raspisuje Županijsko poglavar-
stvo Sisačko-moslavačke županije. Javni natječaj se 
objavljuje u dnevnom tisku i na web stranici Sisačko-
moslavačke županije. 

Natječaj je otvoren 45 (kalendarskih) dana od 
dana objave.

Natječaj sadrži: 
- naziv tijela koje objavljuje natječaj,
- predmet natječaja,
- opće uvjete za dodjelu sredstava,
- obveze korisnika,
- popis potrebne dokumentacije,
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi za dona-

ciju, odnosno pomoć podnose,
- vrijeme trajanja natječaja,
- podatke o informacijama.

Članak 9.
Javni natječaj provodi Povjerenstvo za dodjelu 

novčanih donacija i pomoći u poljoprivredi (u daljnjem 
tekstu Povjerenstvo). Povjerenstvo sastoji se od 
predsjednika i četiri (4) člana koje imenuje Županijsko 
poglavarstvo.

Povjerenstvo nakon provjere dostavljene dokumen-
tacije izrađuje listu s predloženim iznosom novčane 
donacije i listu s predloženim iznosom novčane pomoći, 
te prijedloge lista daje Županijskom poglavarstvu na 
utvrđivanje.

IV. OBVEZE KORISNIKA 

Članak 10.
Korisnik novčane donacije ili pomoći dužan je u 

roku od 30 dana po završetku obavljenog projekta i 
utrošku dobivenih sredstava, a najkasnije do konca 
kalendarske godine, podnijeti izvješće Upravnom odje-
lu za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 
Sisačko-moslavačke županije, o obavljenom projektu 
i utrošenim sredstvima.

Ukoliko korisnik novčane donacije ili pomoći ne 
podnese izvješće o obavljenom projektu i utrošenim 
sredstvima u rokovima iz stavka 1. ovog članka, neće 
se moći natjecati za novčane donacije ili pomoći u 
narednoj godini.

Članak 11.
Korisnik novčane donacije ili pomoći dodjeljene tije-

kom 2006. godine koji nije u propisanom roku dostavio 
izvješće o utrošku sredstava se isključuje iz dodjele 
novčane donacije ili pomoći za 2007. godinu.

Korisnik kojem se odobri novčana donacija ili pomoć 
za 2007. godinu je obvezan sudjelovati na najmanje 
dvije manifestacije po pozivu Sisačko-moslavačke 
županije.

Članak 12.
Ukoliko je korisnik novčane donacije ili pomoći 

priložio neistinitu dokumentaciju ili se utvrdi da je 

nenamjenski potrošio dobivenu novčanu donaciju ili 
pomoć, dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti 
u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih žu-
panijskih donacija i pomoći u poljoprivredi u narednih 
pet (5) godina.

Članak 13.
Sastavni dio ove Odluke je propisani obrazac 

SMŽ ND 1. 

Članak 14.
Stupanjem na snagu ove Odluke stavlja se izvan 

snage Odluka o o uvjetima za dodjelu novčanih do-
nacija i pomoći u provođenju projekata iz područja 
poljoprivrede i ruralnog razvitka u Sisačko-moslavač-
koj županiji (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 1/06).

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-02/07-01/02
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

78.
Na temelju članka 8. Odluke o uvjetima za dodjelu 

novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata iz 
područja poljoprivrede i ruralnog razvitka u Sisačko-
moslavačkoj županiji za 2007. godinu, Županijsko po-
glavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 37. sjednici 
održanoj 19. travnja 2007. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za dodjelu 
novčanih donacija i pomoći u provođenju 

projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog 
razvitka u Sisačko-moslavačkoj županiji za  

2007. godinu

I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja 

za dodjelu novčanih donacija i pomoći u provođenju 
projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvitka 
u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. godinu

II.
Javni natječaj iz točke I. ove Odluke objavit će se 

u dnevnom tisku i na web stranici Sisačko-moslavačke 
županije.

Tekst javnog natječaja sastavni je dio ove Odlu-
ke. 
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III.
Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu novčanih do-

nacija i pomoći u poljoprivredi za provedbu postupka 
javnog natječaja, sukladno odredbama Odluke o uvjetima 
za dodjelu novčanih donacija i pomoći u provođenju 
projekata iz područja poljoprivrede i ruralnog razvitka 
u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2007. godinu.

Stručne i administrativne poslove za potrebe Po-
vjerenstva obavljat će Upravni odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo Sisačko-moslavačke 
županije.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-02/07-01/01
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

79.
Na temelju članka 9. Odluke o uvjetima za dodjelu 

novčanih donacija i pomoći u provođenju projekata iz 
područja poljoprivrede i ruralnog razvitka u Sisačko-
moslavačkoj županiji za 2007. godinu, Županijsko po-
glavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 37. sjednici 
održanoj 19. travnja 2007. godine, donijelo je

 
R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva za dodjelu novčanih donacija i 

pomoći u poljoprivredi u 2007. godini

I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi 

Povjerenstva za dodjelu novčanih donacija i pomoći 
u poljoprivredi u 2007. godini (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo).

II.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Željko Lenart, pročelnik Upravnog odjela za po-

ljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
 - za članove:
2. Franjo Glušac, pročelnik Upravnog odjela za 

proračun i financije 
3. Zdravko Has, unutarnji revizor

4. Željka Marković, stručni savjetnik za pravne 
poslove u Stručnoj službi za poslove Skupštine 
i Poglavarstva

5. Mihovil Žarinčić, stručni suradnik za poljopri-
vredne zadruge, zemljište i ruralni prostor u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu, šumarstvo 
i vodno gospodarstvo.

III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-09/07-01/13
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

80.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika 
Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 37. sjednici održanoj 19. travnja 2007. 
godine, donijelo je:

O D L U K U
o uvjetima i kriterijima za odabir najkvalitetnijeg 

projekta eko-udruge, školske i predškolske 
eko-udruge/sekcije koji će se sufinancirati iz 
sredstava Sisačko-moslavačke županije za  

2007. godinu

I.  OPĆI UVJETI

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuju opći uvjeti, kriteriji i 

postupak dodjele, te obveze korisnika bespovratnih 
novčanih sredstava dobivenih za provođenje projekata 
na zadane teme.

Sredstva se dodjeljuju za projekte koje kandidiraju 
eko-udruge, školske i predškolske eko-udruge/sek-
cije.

Članak 2.
Sisačko-moslavačka županija će dodjeljivati novčana 

sredstva za sufinanciranje projekata, koji pridonose 
podizanju svijesti o potrebi zaštite okoliša i prostora, 
odgoja i obrazovanja o okolišu i održivom razvoju, 
edukaciji u području gospodarenja otpadom i drugo. 
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Među prioritete ističu se projekti kojima se promiče 
pravilno postupanje s otpadom, projekti edukacije lokal-
nog stanovništva radi prevladavanja »Nimby« efekta, 
projekti koji pridonose racionalnom korištenju prirodnih 
resursa i drugo. Teme koje se mogu prijaviti:

A) ZA ŠKOLSKE I PREDŠKOLSKE  
EKO-UDRUGE/SEKCIJE:

A1 - Samostalno uređenje škole/vrtića i dvorišta s 
naglaskom na zaštitu okoliša i primjenu autohtonih 
biljnih vrsta (uređenje igrališta/okoliša škole/vrtića 
mora biti završeno do kraja 2007. godine, a prijavljeni 
projekt mora obuhvatiti svrhu/cilj, financijska sredstva, 
faznost izrade).

A2 - Izrada i provođenje ankete s temom: zaštita 
okoliša u Županiji za sljedeće desetljeće (izrada 
ankete koja treba pokazati što građani misle o zaštiti 
voda, zraka, tla, gospodarenju s otpadom, te što žele 
da se promijeni odnosno planira kao investicija za 
desetogodišnje razdoblje u Županiji). Rezultati ankete 
moraju obuhvaćati najmanje jednu jedinicu lokalne 
samouprave. Prijedlog anketnog listića s prijedlogom 
načina provedbe ankete, predviđenim brojem anketiranih 
sudionika, vremenskim rokovima i načinom obrade i 
prezentiranja podataka, moraju biti sastavni dio na-
tječajne dokumentacije koja se dostavlja u tiskanom 
obliku i na CD mediju. Za ankete za koje budu odobrena 
sredstva, završno izvješće s obrađenim rezultatima 
provedene ankete treba dostaviti Sisačko-moslavačkoj 
županiji do 31. prosinca 2007. godine.

A3 - Izrada i provođenje ankete s temom: gos-
podarenje otpadom u Županiji (izrada ankete koja 
treba pokazati na koji način građani žele da se postupa 
s otpadom). Rezultati ankete moraju obuhvaćati naj-
manje jednu jedinicu lokalne samouprave. Prijedlog 
anketnog listića s prijedlogom načina provedbe ankete, 
predviđenim brojem anketiranih sudionika, vremenskim 
rokovima i načinom obrade i prezentiranja podataka, 
moraju biti sastavni dio natječajne dokumentacije 
koja se dostavlja u tiskanom obliku i na CD mediju. 
Za ankete za koje budu odobrena sredstva, završno 
izvješće s obrađenim rezultatima provedene ankete 
treba dostaviti Sisačko-moslavačkoj županiji do 31. 
prosinca 2007. godine.

A4 - Izrada letka s temom zaštite okoliša
1. obilježavanje dana voda
2. obilježavanje dana planeta Zemlje
3. obilježavanje dana zaštite ozonskog omotača
4. obilježavanje dana zaštite okoliša
5. obilježavanje dana biološke raznolikosti
6. postupanje s otpadom
A5 - Izrada plakata s temom zaštite okoliša
1. obilježavanje dana voda
2. obilježavanje dana planeta Zemlje
3. obilježavanje dana zaštite ozonskog omotača
4. obilježavanje dana zaštite okoliša
5. obilježavanje dana biološke raznolikosti
6. postupanje s otpadom
A6 – Izrada promidžbenog filma s temom za-

štita okoliša, prirode ili gospodarenje otpadom u 
Sisačko-moslavačkoj županiji 

A7 – Drugi kvalitetni projekti i programi koji 
imaju jasnu poruku i cilj zaštitu okoliša i prirode 
u Sisačko-moslavačkoj županiji (prednost će imati 
oni koji prijave programe i projekte usklađene s Pro-
gramom zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije 
»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 
15/03, a koji su osmišljeni tako da zadovoljavaju opće 
potrebe i služe općem dobru).

B) ZA EKO-UDRUGE:

B1 - Izrada i provođenje ankete s temom: zaštita 
okoliša u Županiji za sljedeće desetljeće (izrada 
ankete koja treba pokazati što građani misle o zaštiti 
voda, zraka, tla, gospodarenju s otpadom, te što žele 
da se promijeni odnosno planira kao investicija za 
desetogodišnje razdoblje u Županiji). Rezultati ankete 
moraju obuhvaćati najmanje jednu jedinicu lokalne 
samouprave. Prijedlog anketnog listića s prijedlogom 
načina provedbe ankete, predviđenim brojem anketiranih 
sudionika, vremenskim rokovima i načinom obrade i 
prezentiranja podataka, moraju biti sastavni dio na-
tječajne dokumentacije koja se dostavlja u tiskanom 
obliku i na CD mediju. Za ankete za koje budu odobrena 
sredstva, završno izvješće s obrađenim rezultatima 
provedene ankete treba dostaviti Sisačko-moslavačkoj 
županiji do 31. prosinca 2007. godine.

B2 - Izrada i provođenje ankete s temom: gos-
podarenje otpadom u Županiji (izrada ankete koja 
treba pokazati na koji način građani žele da se postupa 
s otpadom). Rezultati ankete moraju obuhvaćati naj-
manje jednu jedinicu lokalne samouprave. Prijedlog 
anketnog listića s prijedlogom načina provedbe ankete, 
predviđenim brojem anketiranih sudionika, vremenskim 
rokovima i načinom obrade i prezentiranja podataka, 
moraju biti sastavni dio natječajne dokumentacije 
koja se dostavlja u tiskanom obliku i na CD mediju. 
Za ankete za koje budu odobrena sredstva, završno 
izvješće s obrađenim rezultatima provedene ankete 
treba dostaviti Sisačko-moslavačkoj županiji do 31. 
prosinca 2007. godine.

B3 - Projekti koji doprinose ocjeni i poboljšanju 
kakvoće zraka, voda, tla, a nisu do sada obrađeni 
od strane nadležnih institucija (Hrvatskih voda, Za-
voda za javno zdravstvo, gradova, općina i Županije). 
Projekt treba sadržavati sljedeće sastavnice: naslov 
projekta, cilj/svrha projekta, opis projekta, faze izrade, 
financijske pokazatelje, korist za širu društvenu zajed-
nicu. Projekt treba biti završen do kraja kalendarske 
godine i dostavljen u tiskanom obliku i na CD mediju u 
dva primjerka Sisačko-moslavačkoj županiji, Upravnom 
odjelu za zaštitu okoliša i prirode. 

B4 – Izrada promidžbenog filma s temom za-
štita okoliša, prirode ili gospodarenje otpadom u 
Sisačko-moslavačkoj županiji 

B5 – drugi kvalitetni projekti i programi koji 
imaju jasnu poruku i cilj zaštitu okoliša i prirode 
u Sisačko-moslavačkoj županiji (prednost će imati 
oni koji prijave programe i projekte usklađene s Pro-
gramom zaštite okoliša Sisačko-moslavačke županije 
»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 
15/03, a koji su osmišljeni tako da zadovoljavaju opće 
potrebe i služe općem dobru).
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Članak 3.
Korisnici čiji će se projekti sufinancirati, mogu biti 

eko-udruge, školske i predškolske eko-udruge/sekcije, 
koji se bave promicanjem ideja zaštite okoliša i priro-
de, a imaju projekte koji će se provoditi na području 
Sisačko-moslavačke županije i iste kandidiraju za 
natječajna sredstva.

Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve školske i 
predškolske eko-udruge/sekcije koje imaju sjedište na 
području Sisačko-moslavačke županije, odnosno eko-
udruge registrirane na području Sisačko-moslavačke 
županije i upisane u Registar Udruga.

Članak 4.
Svi projekti za koje se odobre financijska sredstva 

ostaju vlasništvo autora, koji daje pravo Sisačko-mo-
slavačkoj županiji za neograničeno korištenje istih 
bez daljnje naknade.

Članak 5.
Sredstva za sufinanciranje projekata iz članka 2. 

ove Odluke osigurana su u Proračunu Sisačko-mo-
slavačke županije.

Članak 6.
Ukupan iznos koji se dodjeljuje je:
A) 75.000,00 kuna za sufinanciranje projekata 

školskih i predškolskih eko-udruga/sekcija
B) 75.000,00 kn za sufinanciranje projekata eko-

udruga.
Način raspodjele sredstava za A) i B) je sljedeći:

1. mjesto 20.000,00 kuna
2. mjesto 15.000,00 kuna
3. mjesto 10.000,00 kuna
od 4. do 9. mjesta 5.000,00 kuna

II.  KRITERIJI ZA ODABIR NAJKVALITETNIJEG 
PROJEKTA EKO-UDRUGE, ŠKOLSKE I 
PREDŠKOLSKE EKO-UDRUGE/SEKCIJE 

Članak 7.
Odabir najkvalitetnijih projekata obavljat će Povje-

renstvo, na temelju sljedećih kriterija:
- osnovni kriterij odabira:  % ocjene 
a) predloženi projekt za  

 sufinanciranje (samo jedan) 70 

- dodatni kriteriji odabira:
b) kreativnost, urednost i  

 oprema projekta  20 
c) mogućnost korištenja projekta 5
d) projekt od značaja za širu  

 društvenu zajednicu 5 
 Ukupno osnovni i dodatni kriteriji: 100
Temeljem predloženih kriterija određuje se broj 

bodova za svaku eko-udrugu, školsku i predškolsku 
eko-udrugu/sekciju na način zbrajanja bodova temeljem 
osnovnog i dodatnih kriterija.

Osnovni kriterij:
a) Eko-udruga, školska i predškolska eko-udruga/

sekcija s najboljim projektom koji je prijavljen 
isključivo temeljem obrasca prijave za natječaj, 
te izrađen temeljem članka 2. ove Odluke, a 
smatra se najboljim, dobiva 70 bodova, te se 
proporcionalno tome određuje broj bodova osta-
lim ponudama (na način da se svakoj sljedećoj 
eko-udruzi, školskoj i predškolskoj eko-udruzi/
sekciji oduzima od 70 bodova 5 bodova, npr. 
prvi: 70-5=65 bodova; drugi sljedeći 70-10=60; 
treći sljedeći: 70-15=55 bodova i tako redom, 
do 70-70=0 bodova).

Dodatni kriteriji:
b) Eko-udruzi, školskoj i predškolskoj eko-udruzi/

sekciji čiji je projekt ocjenjen kao najkreativniji 
i najuredniji pripada 20 bodova, te se propor-
cionalno tome određuje broj bodova ostalim 
eko-udrugama, školskim i predškolskim eko-
udrugama/sekcijama (na način da se oduzima 
od 20 bodova po jedan bod za svaku sljedeću 
eko-udrugu, školsku i predškolsku eko-udru-
gu/sekciju (npr. prvi: 20–1=19 bodova; drugi 
sljedeći: 20-2=18 bodova; i tako redom do 20-
20=0 bodova).

c) Eko-udruga, školska i predškolska eko-udruga/
sekcija s projektom koji se ocijeni kao najpri-
kladniji za korištenje, dobiva 5 bodova, te se 
proporcionalno tome određuje broj bodova osta-
lima (svakoj sljedećoj se od 5 bodova oduzima 
1 bod, pa tako prvi: 5-1=4 boda; drugi sljedeći 
5-2=3 boda,... do 5-5=0 bodova).

d) Eko-udruga, školska ili predškolska eko-udru-
ga/sekcija koja predlaže projekt važan za širu 
društvenu zajednicu dobiva 5 bodova, te se 
proporcionalno tome određuje broj bodova 
ostalim eko-udrugama, školskim i predškolskim 
eko-udrugama/sekcijama (svakoj sljedećoj se 
od 5 bodova oduzima 1 bod, pa tako prvi: 5-1=4 
boda;...do 5-5=0 bodova).

Članak 8.
Novčana sredstva za sufinanciranje projekata iz 

članka 6. ove Odluke biti će dodijeljena u tekućoj 
godini.

Članak 9.
Ukoliko se pri odabiru projekta temeljem kriterija 

iz članka 7. ove Odluke pojavi 2 ili više korisnika s 
istim brojem bodova, sredstva će se dodijeliti, na način 
da će prvenstvo imati projekt koji je dobio veći broj 
bodova temeljem osnovnog kriterija.

III. POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA ZA SU-
FINANCIRANJE PROJEKATA EKO-UDRUGA, 
ŠKOLSKIH I PREDŠKOLSKIH EKO-UDRUGA/
SEKCIJA

Članak 10.
Novčana sredstva za sufinanciranje projekata 

iz članka 2. ove Odluke dodjeljuju se putem javnog 
natječaja.
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Javni natječaj raspisuje Županijsko poglavar-
stvo.

Javni natječaj objavljuje se u dnevnom listu i na 
web stranici Sisačko-moslavačke županije.

Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave.

Natječaj sadrži:

- naziv tijela koje objavljuje natječaj

- predmet natječaja

- popis potrebne dokumentacije

- vrijeme trajanja natječaja

- podatke o natječajnoj dokumentaciji (obrazac 
prijave na natječaj, kriteriji za dodjelu sredstava 
i ostale informacije)

- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podno-
se

- upute za dobivanje natječajne dokumentacije.

Članak 11.

Javni natječaj provodi Povjerenstvo za provedbu 
postupka javnog natječaja za sufinanciranje projekata 
zaštite okoliša i prirode eko-udruga, školskih i predškol-
skih eko-udruga/sekcija s područja Sisačko-moslavačke 
županije (u daljnjem tekstu Povjerenstvo).

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i četiri 
člana koje imenuje Županijsko poglavarstvo.

Povjerenstvo nakon provjere dostavljene doku-
mentacije i kriterija za odabir, izrađuje listu s predlo-
ženim iznosom novčanih sredstva, te prijedlog liste 
s novčanim iznosima daje Županijskom poglavarstvu 
na utvrđivanje.

IV. OBVEZE KORISNIKA

Članak 12.

Korisnik novčanih sredstava je dužan do kraja ka-
lendarske godine Upravnom odjelu za zaštitu okoliša 
i prirode podnijeti izvješće o obavljenom projektu i 
utrošenim sredstvima.

Ukoliko korisnik novčanih sredstava ne podnese 
izvješće o obavljenom projektu i utrošenim sredstvima 
u roku navedenom u gornjem stavku, neće se moći 
natjecati za novčana sredstva u narednoj godini.

Članak 13.

Ukoliko korisnik novčanih sredstava priloži neistinitu 
dokumentaciju ili se utvrdi da je nenamjenski potrošio 
dobivena sredstva, sredstva za tu godinu mora vratiti 
u Županijski proračun, te će biti isključen iz svih na-
tječaja u narednih pet (5) godina.

Članak 14.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 403-01/07-01/07
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

81.
Na temelju članka 10. Odluke o uvjetima i kriterijima 

za odabir najkvalitetnijeg projekta eko-udruge, školske i 
predškolske eko-udruge/sekcije koji će se sufinancirati 
iz sredstava Sisačko-moslavačke županije za 2007. 
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 37. sjednici održanoj 19. travnja 2007. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu 
sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke 

županije za 2007. godinu namijenjenih za 
financiranje projekata eko-udruga, školskih i 
predškolskih eko-udruga/sekcija koji se bave 

zaštitom okoliša i prirode na području Sisačko-
moslavačke županije 

I.
Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog natječaja 

za dodjelu sredstava iz Proračuna Sisačko-moslavačke 
županije za 2007. godinu namijenjenih za financiranje 
projekata eko-udruga, školskih i predškolskih eko-
udruga/sekcija koji se bave zaštitom okoliša i prirode 
na području Sisačko-moslavačke županije.

 
II.

Javni natječaj objavit će se u dnevnom tisku.
Sastavni dio ove Odluke je tekst Javnog natje-

čaja.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 403-01/07-01/06
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

82.
Na temelju članka 11. Odluke o uvjetima i kriterijima 

za odabir najkvalitetnijeg projekta eko-udruge, školske i 
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predškolske eko-udruge/sekcije koji će se sufinancirati 
iz sredstava Sisačko-moslavačke županije za 2007. 
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 37. sjednici održanoj 19. travnja 2007. 
godine, donijelo je

R J E Š E N J E
o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za provedbu postupka javnog 
natječaja za sufinanciranje projekata zaštite 

okoliša i prirode eko-udruga, školskih i 
predškolskih eko-udruga/sekcija s područja 

Sisačko-moslavačke županije za 2007. godinu 

I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi 

Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja 
za sufinanciranje projekata zaštite okoliša i prirode 
eko-udruga, školskih i predškolskih eko-udruga/sekcija 
s područja Sisačko-moslavačke županije za 2007. 
godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Anto Rajić, pročelnik Upravnog odjela za zaštitu 

okoliša i prirode Sisačko-moslavačke župani-
je

- za članove:
2. Željka Marković, stručni savjetnik za pravne 

poslove u Stručnoj službi za poslove Skupštine 
i Poglavarstva Sisačko-moslavačke županije

3. Blanka Bobetko-Majstorović, stručni savjetnik 
za zaštitu okoliša i prirode u Upravnom odjelu 
za zaštitu okoliša i prirode Sisačko-moslavačke 
županije

4. Nada Škrinjarić, stručni suradnik za strategiju 
održivog razvoja i europske integracije u Uprav-
nom odjelu za zaštitu okoliša i prirode

5. Sanja Deak-Djaković, administrativni tajnik u 
Upravnom odjelu za zaštitu okoliša i prirode 
Sisačko-moslavačke županije.

 
III.

Stupanjem na snagu ovog Rješenja stavlja se 
izvan snage Rješenje o imenovanju predsjednika i 
članova Povjerenstva za provedbu postupka javnog 
natječaja za sufinanciranje projekata zaštite okoliša i 
prirode eko-udruga, školskih i predškolskih eko-udru-
ga/sekcija s područja Sisačko-moslavačke županije za 
2007. godinu (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 3/07).

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-09/07-01/12
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

83.
Na temelju članka 13. i članka 43. Statuta Sisačko-

moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-mo-
slavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 
16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-mo-
slavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-mosla-
vačke županije«, broj 16/96), Županijsko poglavarstvo 
Sisačko-moslavačke županije na 37. sjednici održanoj 
19. travnja 2007. godine, donijelo je 

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju partnerstva na Projektnom 

prijedlogu radnog naziva »Razmjena poljskog 
iskustva iz područja europskih integracija i 

apsorbiranja strukturnih fondova namijenjenih 
za poljoprivredu i ruralni razvoj u Hrvatskoj« 

 
I.

Prihvaća se partnerstvo na Projektnom prijedlogu 
radnog naziva »Razmjena poljskog iskustva iz po-
dručja europskih integracija i apsorbiranja strukturnih 
fondova namijenjenih za poljoprivredu i ruralni razvoj 
u Hrvatskoj« između Sisačko-moslavačke županije i 
poljske Udruge Stowarzyszenie Naukowo – Techniczne 
Inzynierow i Technikow Rolnictawa (SITR). 

II.
Prihvaćanje Projektnog prijedloga iz točke I. ovog 

Zaključka financijski ne obvezuje Sisačko-moslavačku 
županiju.

III.
Ovlašćuje se županica Sisačko-moslavačke žu-

panije za potpisivanje svih dokumenata potrebnih za 
realizaciju ovog Projekta.

IV.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 910-01/07-01/09
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.
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84.

Na temelju članka 9. i članka 54. Zakona o zdrav-
stvenoj zaštiti (»Narodne novine« broj 121/03, 48/05 i 
85/06), članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, 
broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 16. Poslovnika Župa-
nijskog poglavarstva Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
16/94), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 37. sjednici održanoj 19. travnja 2007. 
godine, donijelo je 

O D L U K U
o 1. izmjenama i dopunama Odluke popisa 
prioriteta pri raspodjeli decentraliziranih 

sredstava za zdravstvene ustanove u Sisačko-
moslavačkoj županiji za 2007. godinu

I.
Daje se suglasnost na Izmjene i dopune Popisa 

prioriteta pri raspodjeli decentraliziranih sredstava za 
zdravstvene ustanove u Sisačko-moslavačkoj županiji 
za 2007. godinu zbirno, te Zavod za javno zdravstvo 
kako slijedi:

ZDRAVSTVENA USTANOVA INVESTICIJSKO 
ULAGANJE

INVESTICIJSKO I 
TEKUĆE ODRŽAVANJE UKUPNO

Opća bolnica 
»Dr. Ivo Pedišić« Sisak 7.260.366,79 2.347.036,21 9.607.403,00 

% udjela u ukupnom iznosu ustanove 75,57% 24,43% 100,00%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje  505.945,41 505.945,41 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  1.841.090,80 1.841.090,80 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine     0,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine 3.076.866,79   3.076.866,79 
Građevinski objekti 0,00  0,00 
Postrojenja i oprema 2.966.866,79  2.966.866,79 
Prijevozna sredstva 100.000,00  100.000,00 
Nematerijalna proizvedena imovina 10.000,00  10.000,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini 4.183.500,00   4.183.500,00 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.942.400,00  1.942.400,00 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi 2.241.100,00  2.241.100,00 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima 0,00  0,00 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imo-
vinu 0,00  0,00 

Neuropsihijatrijska bolnica  
»Dr. Ivan Barbot« Popovača 2.412.211,79 779.788,21 3.192.000,00 

% udjela u ukupnom iznosu ustanove 75,57% 24,43% 100,00%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje   0,00 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  779.788,21 779.788,21 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine     0,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine 2.062.211,79   2.062.211,79 
Građevinski objekti   0,00 
Postrojenja i oprema 1.462.211,79  1.462.211,79 
Prijevozna sredstva 600.000,00  600.000,00 
Nematerijalna proizvedena imovina   0,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini 350.000,00   350.000,00 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 350.000,00  350.000,00 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   0,00 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   0,00 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku 
imovinu   0,00 

Lječilište »Topusko« Topusko 3.216.282,39 1.039.717,61 4.256.000,00 
% udjela u ukupnom iznosu ustanove 75,57% 24,43% 100,00%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje  550.000,00 550.000,00 
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ZDRAVSTVENA USTANOVA INVESTICIJSKO 
ULAGANJE

INVESTICIJSKO I 
TEKUĆE ODRŽAVANJE UKUPNO

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  368.720,00 368.720,00 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine     0,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine 2.702.023,39   2.702.023,39 
Građevinski objekti 1.547.806,02  1.547.806,02 
Postrojenja i oprema 1.154.217,37  1.154.217,37 
Prijevozna sredstva   0,00 
Nematerijalna proizvedena imovina   0,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini 514.259,00   514.259,00 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 514.259,00  514.259,00 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   0,00 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   0,00 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imo-
vinu   0,00 

Dom zdravlja 
Sisačko-moslavačke županije 2.412.211,79 779.788,21 3.192.000,00 

% udjela u ukupnom iznosu ustanove 75,57% 24,43% 100,00%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje   0,00 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  779.788,21 779.788,21 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine     0,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine 940.000,00   940.000,00 
Građevinski objekti   0,00 
Postrojenja i oprema 400.000,00  400.000,00 
Prijevozna sredstva 540.000,00  540.000,00 
Nematerijalna proizvedena imovina   0,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini 1.472.211,79   1.472.211,79 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima 1.472.211,79  1.472.211,79 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   0,00 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   0,00 
Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imo-
vinu   0,00 

Zavod za javno zdravstvo  
Sisačko-moslavačke županije 321.628,24 103.971,76 425.600,00 

% udjela u ukupnom iznosu ustanove 75,57% 24,43% 100,00%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje   0,00 
Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  103.971,76 103.971,76 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine 3.891,80   3.891,80 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine 317.736,44   317.736,44 
Građevinski objekti   0,00 
Postrojenja i oprema 317.736,44  317.736,44 
Prijevozna sredstva   0,00 
Nematerijalna proizvedena imovina   0,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini     0,00 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   0,00 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   0,00 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   0,00 

»Gradske ljekarne – Sisak« 136.692,00 44.188,00 180.880,00 
% udjela u ukupnom iznosu ustanove 75,57% 24,43% 100,00%
Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 
održavanje   0,00 
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ZDRAVSTVENA USTANOVA INVESTICIJSKO 
ULAGANJE

INVESTICIJSKO I 
TEKUĆE ODRŽAVANJE UKUPNO

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja  44.188,00 44.188,00 
Rashodi za nabavu neproizvedene imovine     0,00 
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine 136.692,00   136.692,00 
Građevinski objekti   0,00 
Postrojenja i oprema 136.692,00  136.692,00 
Prijevozna sredstva   0,00 
Nematerijalna proizvedena imovina   0,00 
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini     0,00 
Dodatna ulaganja na građevinskim objektima   0,00 
Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi   0,00 
Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima   0,00 
U K U P N O 15.759.393,00 5.094.490,00 20.853.883,00 
% udjela u ukupnom iznosu Sisačko-moslavačke 
županije 75,57% 24,43% 100,00%

II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-08/07-01/81
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

85.
Na temelju članka 18. i članka 43. Statuta Sisačko-

moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-mo-
slavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i članka 
16. Poslovnika Županijskog poglavarstva Sisačko-mo-
slavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-mosla-
vačke županije«, broj 16/94), Županijsko poglavarstvo 
Sisačko-moslavačke županije na 37. sjednici održanoj 
19. travnja 2007. godine, donijelo je

 
Z A K L J U Č A K

o sufinanciranju nastupa fizičkih i pravnih 
osoba s područja Sisačko-moslavačke županije 
na sajmovima, manifestacijama i promocijama 

tijekom 2007. godine

I.
Ovim Zaključkom utvrđuje se lista za sufinanciranje 

nastupa fizičkih i pravnih osoba s područja Sisačko-
moslavačke županije na sajmovima, manifestacijama 
i promocijama tijekom 2007. godine, a prema popisu 
koji se nalazi u prilogu i čini njegov sastavni dio.

II.

Sredstva iz točke I. osigurana su u Proračunu 
Sisačko-moslavačke županije za 2007. godinu na 
pozicijama:

-  28 – Usluge promidžbe i informiranja

-  29 – Tekuće pomoći za gospodarske manife-
stacije i promocije

-  30 – Tekuće donacije za gospodarske manife-
stacije, promocije i pokroviteljstva.

Nositelji aktivnosti organizacije nastupa na sajmo-
vima, manifestacijama i promocijama dužni su nakon 
provedenih aktivnosti, za koje su dobili novčana sredstva 
iz Proračuna Sisačko-moslavačke županije za 2007. 
godinu, dostaviti pisano izvješće o utrošku financijskih 
sredstava, te o gospodarskim efektima nastupa.

III.

Za provedbu ovog Zaključka zadužuje se Upravni 
odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 
Sisačko-moslavačke županije.

IV.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 402-07/07-01/02
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.
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86.
Na temelju članka 10e. Zakona o tržištu plina 

(»Narodne novine«, broj 68/01 i 87/05) i točke II. Odluke 
o pokretanju postupka davanja koncesije za obavljanje 
djelatnosti distribucije plina koja obuhvaća izgradnju 
distribucijskog sustava plinovoda za području općine 
Jasenovac koji će se povezati na postojeći distribucijski 
sustav (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, 
broj 9/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 37. sjednici održanoj 19. travnja 2007. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o dodjeli koncesije za obavljanje djelatnosti 
distribucije plina koja obuhvaća izgradnju 

distribucijskog sustava plinovoda na području 
općine Jasenovac koji će se povezati na 

postojeći distribucijski sustav

I.
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke žu-

panije daje tvrtki »PLIN-PROJEKT« d.o.o. iz Nove 
Gradiške koncesiju za obavljanje djelatnosti distribucije 
plina koja obuhvaća izgradnju distribucijskog sustava 
plinovoda na području općine Jasenovac koji će se 
povezati na postojeći distribucijski sustav.

II.
Koncesija se daje na vrijeme od 30 godina počevši 

od dana sklapanja ugovora o koncesiji.

III.

Visina godišnje naknade za koncesiju i rok plaćanja 
određuju se ugovorom o koncesiji.

IV.

Temeljem ove Odluke s tvrtkom »PLIN-PROJEKT« 
d.o.o. iz Nove Gradiške sklopit će se ugovor o kon-
cesiji.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objavit će se u »Narodnim novinama«, »Večernjem 
listu«, internet stranicama Sisačko-moslavačke žu-
panije i u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke 
županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: UP/I-310-05/07-01/02
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 19. travnja 2007.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.

AKTI STRUČNE SLUŽBE ZA POSLOVE  
SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA

1.
Nakon izvršenog uspoređivanja s izvornim tekstom 

utvrđena je pogreška u Odluci o izmjenama Programa 
privatizacije trgovačkog društva Ceste Sisak d.o.o. 
Sisak, objavljenoj u »Službenom glasniku Sisačko-
moslavačke županije« broj 4. od 12. ožujka 2007. 
godine, te se daje

I S P R A V A K
Odluke o izmjenama Programa privatizacije 
trgovačkog društva Ceste Sisak d.o.o. Sisak 

U članku 2. iza riječi »9.« trebaju stajati riječi 
»stavku 1.«. 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
STRUČNA SLUŽBA ZA POSLOVE 

SKUPŠTINE I POGLAVARSTVA

KLASA: 023-01/07-01/36
URBROJ: 2176/01-13-07-2
Sisak, 21. ožujka 2007.

Tajnik Županije
Vesna Krnjaić, v.r.
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Stranica 112 »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE« Broj 6/2007.

»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 
2007. godinu iznosi 122,00 kune 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, 
fax: (044) 815-498, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.
glasila.hr.


