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AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA
39.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavač-

ke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), članka 16. Poslov-
nika Županijskog poglavarstva Sisačko-moslavač-
ke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 16/94) i točke 5. Operativnog plana 
poticanja malog gospodarstva i turizma na području 
Sisačko-moslavačke županije tijekom 2008. godine 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
18/07), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 54. sjednici održanoj 28. ožujka 2008. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o nastavku provođenja projekta »Razvoj 
poduzetničkih zona« za 2008. godinu

I. OPĆI UVJETI

Članak 1.
Ovom Odlukom utvrđuju se opći uvjeti, postupak 

dodjele, te obveze korisnika bespovratnih novčanih 
sredstava (u daljnjem tekstu: Kapitalne pomoći za su-
financiranje poduzetničkih zona provođenjem projekta 
»Razvoj poduzetničkih zona« za 2008. 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 2008. 
godinu na poziciji 238 – Kapitalne pomoći za sufinan-
ciranje poduzetničkih zona u iznosu od 1.500.000,00 
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 okoliš
- 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 komu-

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

trafostanice)
- 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 
slijedećem:
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- 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 obaveza, doprinosa i sl.

- planiranim novim ulaganjima,
- pružanju dodatnih pogodnosti poduzetnicima 

glede ustupanja zemljišta, djelomično osloba-
đanje poreznih obaveza, 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 

podnose
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 kraja 2008. godine. 

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

Članak 8.
Ukoliko je korisnik kapitalne pomoći priložio neistinitu 

dokumentaciju, nije utrošio sredstva ili je nenamjen-
ski potrošio dobivena novčana sredstava, dobivena 
sredstva mora vratiti u Proračun Sisačko-moslavačke 
županije u roku od 15 dana od zaprimanja obavijesti 
o povratu sredstava.

Članak 9.
Sastavni dio ove Odluke je propisani obrazac 

zahtjeva PZ/08.

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: 311-01/08-01/05
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

40.
Na temelju članka 5. Odluke o nastavku provođenja 

Projekta »Razvoj poduzetničkih zona« za 2008. 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 54. sjednici održanoj 
28. ožujka 2008. godine, donijelo je

 
O D L U K U

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

poduzetničkih zona« za 2008. godinu

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

djelu kapitalnih pomoći u provođenju Projekta »Razvoj 
poduzetničkih zona« za 2008. godinu.

II.
Javni poziv iz točke I. ove Odluke objavit će se u 

dnevnom tisku. 
Tekst Javnog poziva nalazi se u prilogu i sastavni 

je dio ove Odluke. 

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mosla-
vačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/08-01/02
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

41.
Na temelju članka 6. Odluke o nastavku Projekta 

»Razvoj poduzetničkih zona« za 2008. godinu i članka 
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije, broj 10/01, 4/03 
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 54. sjednici održanoj 28. ožujka 2008. 
godine, donijelo je

 
R J E Š E N J E

o imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva za provođenje Projekta »Razvoj 

poduzetničkih zona« za 2008. godinu

I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi 

Povjerenstva za provođenje Projekta »Razvoj podu-
zetničkih zona« za 2008. 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: 080-09/08-01/28
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

42.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke žu-
panije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Programa poticanja 
razvoja turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji (»Služ-
beni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 4/06) 
i Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i 
turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2007. 
godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, 
broj 18/07), Županijsko poglavarstvo na 54. sjednici 
održanoj 28. ožujka 2008. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o donošenju Projekta »Turistički projekti u 
Sisačko-moslavačkoj županiji« za 2008. godinu

 
I.

Donosi se Projekt »Turistički projekti u Sisačko-
moslavačkoj županiji« za 2008. godinu.

II.
Projekt »Turistički projekti u Sisačko-moslavačkoj žu-

paniji« za 2008. godinu sastavni je dio ove Odluke.

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: 334-05/08-01/04
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

43.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke žu-
panije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i Odluke o donošenju 
Projekta »Turistički projekti u Sisačko-moslavačkoj 
županiji«, Županijsko poglavarstvo Sisačko-mosla-
vačke županije na 54. sjednici održanoj 28. ožujka 
2008. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o objavi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih 
potpora u turizmu u 2008. godini

I.
Sisačko-moslavačka županija, u skladu sa Projektom 

»Turistički projekti u Sisačko-moslavačkoj županiji« 
dodijelit će bespovratne potpore za poticanje i razvoj 
turizma u 2008. godini.
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II.
Bespovratne potpore dodjeljivat će se temeljem 

Javnog poziva za dodjelu bespovratnih potpora u 
turizmu u 2008 godini. 

Tekst Javnog poziva nalazi se u prilogu i sastavni 
je dio ove Odluke. 

Javni poziv objavit će se u jednim dnevnim novinama, 
te na web-stranici Sisačko-moslavačke županije.

III.
Za provedbu Javnog poziva Županijsko poglavarstvo 

osniva Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za 
dodjelu bespovratnih potpora u turizmu. 

Zadatak Povjerenstva je provesti Javni poziv iz točke 
II. ove Odluke i Poglavarstvu Sisačko-moslavačke žu-
panije predložiti korisnike i iznos bespovratne potpore, 
te vršiti nadzor namjenskog korištenja dodijeljenih 
sredstava bespovratne potpore. 

Povjerenstvo je dužno u obavljanju svojih poslova 
poštivati odredbe Projekta »Turistički projekti u Sisač-
ko-moslavačkoj županiji«.

IV.
Sredstva za bespovratne potpore osigurana su u 

Proračunu Sisačko-moslavačke županije na poziciji 
352 – Subvencije projekata vezano za razvoj turizma, 
u iznosu od 2.000.000,00 kuna. 

V.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni 

odjel za obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam 
Sisačko-moslavačke županije.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/08-01/03
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

44.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke žu-
panije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Odluke o donošenju 
Projekta »Turistički projekti u Sisačko-moslavačkoj 
županiji« i Odluke o objavi Javnog poziva za dodjelu 
bespovratnih potpora u turizmu u 2008. godini, Žu-
panijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije 
na 54. sjednici održanoj 28. ožujka 2008. godine, 
donijelo je

 

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

Povjerenstva za provođenje Javnog poziva za 
dodjelu bespovratnih potpora u turizmu za  

2008. godinu

I.

Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi 
Povjerenstva za provođenje Javnog poziva za dodjelu 
bespovratnih potpora u turizmu za 2008. godinu (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo)

II.

U Povjerenstvo se imenuju:

- za predsjednika
1. Rajko Mladenović, zamjenik županice Sisačko-

moslavačke županije

- za članove
2. Milena Pavković-Novotni, član Županijskog 

poglavarstva

3. Marijan Belošević, pročelnik Upravnog odjela za 
obrt, malo i srednje poduzetništvo i turizam

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

5. Ivor Stanivuković, direktor Turističkog ureda 
Turističke zajednice Sisačko-moslavačke žu-
panije. 

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: 080-09/08-01/29
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

45.
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 54. sjednici održanoj 28. ožujka 2008. 
godine, donijelo je
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O D L U K U
o prihvaćanju Deklaracije u ruralnom turizmu

I.
Polazeći od strateških opredjeljenja Sisačko-mo-

slavačke županije da svojim djelovanjem pridonosi 
razvoju ruralnog prostora i razvoju turizma na tom 
prostoru na području Sisačko-moslavačke županije, 
Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke županije 
prihvaća Deklaraciju o ruralnom turizmu (u daljnjem 
tekstu: Deklaracija).

Tekst Deklaracije sastavni je dio ove Odluke.

II.
Ovlašćuje se županica Sisačko-moslavačke županije 

za potpisivanje Deklaracije.

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: 334-04/08-01/02
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

46.
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 54. sjednici održanoj 28. ožujka 2008. 
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 2008. 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 2008. 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. Sudjelovanje na predavanjima, okruglim stolo-
vima, savjetovanjima, radionicama, tečajevima 
i seminarima iz područja menagmenta, marke-
tinga, ekološke poljoprivrede, ruralnog razvitka, 
uvođenje novih tehnologija i novih proizvodnji, 
organiziranim od strane trećih osoba, za koje 
se plača kotizacija.

2. Stručna putovanja i posjete izložbama, sajmovima, 
stručnim, znanstvenim i upravnim institucijama, 
oglednim tvrtkama i gospodarstvima u zemlji i 
inozemstvu.

B) PROVEDBA VLASTITIH PROJEKATA
1. Novčana donacija poljoprivrednim udrugama 

za provođenje vlastitih projekata, a koji će se 
provesti u tekućoj godini.

2. Novčana pomoć poljoprivrednim zadrugama 
za provođenje vlastitih projekata, a koji će se 
provesti u tekućoj godini.

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

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

2. Nabava uredskog namještaja i inventara za 
potrebe rada udruge ili zadruge.

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.
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II. KRITERIJI ZA DODJELU NOVČANIH DONACIJA 
I POMOĆI

Članak 6.
Kriteriji za dodjelu novčanih donacija i pomoći 

ocjenjuju se bodovanjem i utvrđuju se kako slijedi:
1. Kvaliteta organizacijskog i financijskog plana 

projekta.
- planovi su kvalitetni 9  bodova
- planovi su dobri  6  bodova
- planovi su zadovoljavajući 3 boda
- planovi ne zadovoljavaju  0  bodova

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

- projekt je u cijelosti sukladan  
 mjerama  9  bodova

- projekt je većim dijelom  
 sukladan mjerama 6  bodova

- projekt je dijelom sukladan  
 mjerama  3  boda

- projekt nije sukladan mjerama  0  bodova

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

- projekt ima tri i više pisama  
 namjere/potpore  9  bodova

- projekt ima dva pisma  
 namjere/potpore   6  bodova

- projekt ima jedno pismo  
 namjere/potpore   3  boda

- projekt nema pisma potpore  0  bodova

4. Uključenost u provedbu projekta Hrvatskog 
zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu služ-
bu (HZPSS) i/ili Hrvatskog stočarskog centra 
(HSC).

- u projekt je uključen  
 HZPSS i HSC 6  bodova

- u projekt je uključen samo  
 HZPSS ili HSC  3 boda

- u projekt nije uključen ni  
 HZPSS ni HSC  0  bodova

5. Dosadašnji rad na takvim i sličnim projekti-
ma.

- podnositelj zahtjeva je do sada  
 radio na dva i više takvih ili  
 sličnih projekata  9  bodova

- podnositelj zahtjeva je do sada  
 radio na jednom takvom ili sličnom  
 projektu 6  bodova

- podnositelj zahtjeva prvi puta  
 radi na takvom projektu 3  boda

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

 područje Sisačko-moslavačke  
 županije 9  bodova

- rezultati projekta su korisni za  
 područje jedinice lokalne  
 samouprave na kojem podnositelj  
 zahtjeva djeluje 6  bodova

- rezultati projekta su korisni samo  
 za članove podnositelja zahtjeva 3  boda

 -  nije moguće utvrditi koristi  
 od projekta  0  bodova

7. Za zadruge, broj zadrugara.
- 30 i više zadrugara  15  bodova
- od 11 do 29 zadrugara  10  bodova
- od 8 do 10 5  bodova
- od 4 do 7 zadrugara  3  boda
- 3 zadrugara  1  bod

8. Za udruge, broj redovnih članova udruge.
- 100 i više članova 15  bodova
- od 51 do 99 članova  10  bodova
- od 20 do 50 članova 5  bodova
- od 4 do 19 članova  3  boda
- 3 člana 1  bod

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

- 9 i više članica 15  bodova
- od 7do 8 članica  10  bodova
- 6 članica  5  bodova
- od 4 do 5 članica  3  boda
- 3 članice  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 66 bodova.

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.
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.
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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 dodijeljene tije-

kom 2007. godine koji nije u propisanom roku dostavio 
izvješće o utrošku sredstava se isključuje iz dodjele 
novčane donacije ili pomoći za 2008. godinu.

Korisnik kojem se odobri novčana donacija ili pomoć 
za 2008. 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 uvjetima za dodjelu novčanih donacija i 
pomoći u provođenju projekata iz područja poljoprivrede 
i ruralnog razvitka u Sisačko-moslavačkoj županiji za 
2007. godinu (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 6/07).

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: 320-01/08-01/02
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

47.
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 2008. godinu, Županijsko po-
glavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 54. sjednici 
održanoj 28. ožujka 2008. 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  

2008. 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 2008. godinu.

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

Večernjem listu i na web stranici Sisačko-moslavačke 
županije.

Tekst javnog natječaja sastavni je dio ove 
Odluke. 

III.
Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu novčanih do-

nacija i pomoći u poljoprivredi za provedbu postupka 
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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 2008. 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: 421-03/08-01/04
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

48.
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 2008. godinu, Županijsko po-
glavarstvo Sisačko-moslavačke županije na 54. sjednici 
održanoj 28. ožujka 2008. 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 2008. godini

I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi 

Povjerenstva za dodjelu novčanih donacija i pomoći 
u poljoprivredi u 2008. godini (u daljnjem tekstu: 
Povjerenstvo).

II.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Mihovil Žarinčić
 
- za članove:
1. Željko Lenart
2. Zoran Vasić
3. Franjo Glušac
4.  Željka Marković.

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: 080-09/08-01/32
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

49.
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 54. sjednici održanoj 28. ožujka 2008. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o subvencijama u poljoprivredi u  
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008. godinu

I.  OPĆI UVJETI

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

ljoprivredi za koje se u 2008. godini dodjeljuju bespo-
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:
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 više-

godišnjih nasada od tuče
1.5.  izradu sustava navodnjavanja
1.6. sređivanje i okrupnjavanje poljoprivrednog 

zemljišta
1.7.  osiguranje poljoprivrednih usjeva i višegodiš-

njih nasada

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

kladnosti

3.  Plastenička i staklenička proizvodnja
3.1.  izgradnja plastenika i staklenika
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4. Trošak projektne dokumentacije
4.1.  trošak izrade poslovnog plana i/ili investicijske 

studije
4.2.  trošak rada projektanta
4.3.  trošak projekta i projektne dokumentacije
4.4.  trošak projektne dokumentacije za ishođenje 

građevinske i/ili lokacijske dozvole.

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-

gospodarska 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 2008. 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, za nabavu voćnih sadnica, i trošak projektne 
dokumentacije.

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 100 visokokvalitetnih 
sadnica jabuke na podlozi sjemenjak, najmanje 500 
visokokvalitetnih sadnica kruške na dunji, najmanje 
150 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, 2,00 kuna 
po sadnici lijeske i maline, te 3,00 kune po sadnici 
kupine. Zahtjevi za subvenciju mogu se podnositi do 
31. listopada na Obrascu SMŽ 1.2.

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.
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Članak 12.
Subvencija za nabavu i postavljanje sustava za 

navodnjavanje u biljnoj proizvodnji odobrit će se onom 
poljoprivrednom gospodarstvu koje u tekućoj godini 
nabavi i postavi sustav za navodnjavanje na površini 
od najmanje 1.000 m2 za proizvodnju na otvorenom 
i najmanje 250 m2 za proizvodnju u zaštićenom pro-
storu.

Subvencija se dodjeljuje u iznosu od 50% nabavne 
cijene (sa PDV-om), a najviše u iznosu do 10.000,00 
kuna.

Zahtjevi za subvenciju se podnose do 31. listopada 
za tekuću godinu na Obrascu SMŽ 1.5.

Članak 13.
Subvencija sređivanja i okrupnjavanja poljoprivrednog 

zemljišnog posjeda može se dodijeliti poljoprivrednom 
gospodarstvu koje je u cilju sređivanja i okrupnjavanja 
vlastitog zemljišta u tekućoj godini imalo troškove sre-
đivanja imovinskopravnih odnosa radi stjecanja prava 
vlasništva nad nekretninom (zemljištem).

Subvencija iz ovog članka se dodjeljuje poljopri-
vrednom gospodarstvu u iznosu od 1.500,00 kuna po 
hektaru imovinsko-pravno sređenog poljoprivrednog 
zemljišta, za kupovinu susjedne parcele (privatnog 
poljoprivrednog zemljišta) u cilju okrupnjavanja po-
sjeda, te za pokrivanje troškova prijenosa za zamjenu 
zemljišta u cilju okrupnjavanja postojećih poljoprivrednih 
zemljišta. Subvencija se dodjeljuje najviše u iznosu do 
7.500,00 kuna po poljoprivrednom gospodarstvu.

Zahtjevi za subvenciju se podnose do 31. listopada 
za tekuću godinu na Obrascu SMŽ 1.6.

Članak 14.
Subvencija premije osiguranja usjeva i višego-

dišnjih nasada, odobrit će se onom poljoprivrednom 
gospodarstvu koje ima zaključenu policu osiguranja 
za tekuću godinu od rizika mraza, tuče, požara, udara 
groma, oluje, poplave, te gubitka kvalitete ploda, i 
platilo je premiju osiguranja za tekuću godinu prema 
zaključenoj polici osiguranja.

Subvencija se odobrava u visini do 25%-tnog iznosa 
od uplaćene premije za tekuću godinu. Minimalna visina 
premije koja se prizna po jednom gospodarstvu iznosi 
500,00 kuna, a maksimalna 40.000,00 kuna. Zahtjevi 
za subvenciju se podnose do 31. kolovoza za tekuću 
godinu na Obrascu SMŽ 1.7.

2.  U ekološkoj proizvodnji

Članak 15.
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 voć-
njake, vinograde i povrće, te 50,00 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.  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 3.1.

4. Trošak projektne dokumentacije

Članak 17.
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 izgradnju i adaptaciju svinjogojskih farmi.

Članak 18.
Subvencije za trošak projektne dokumentacije 

iznose 40% od ukupne vrijednosti troškova izrade 
projektne dokumentacije.

Članak 19.
Pojedina subvencija troška projektne dokumentacije 

korisnicima se isplačuje jednom godišnje i to najkasnije 
do kraja tekuće godine do 31. prosinca, a zahtjevi se 
podnose do 31. listopada na Obrascu SMŽ 4.

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

II.  POSTUPAK DODJELE SUBVENCIJE

Članak 20.
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 2008. 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 21.
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 22.
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 20. ove Odluke.

Povjerenstvo iz članka 20. ove Odluke izrađuje pri-
jedlog lista o subvencioniranju, te upućuje Županijskom 
poglavarstvu radi donošenja odluke o utvrđivanju lista 
o dodjeli subvencija.

Članak 23.
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 24.
Korisnik županijske subvencije odnosno podno-

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

Članak 25.
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 26.
Sastavni dio ove Odluke su propisani obrasci SMŽ 

1.1., SMŽ 1.2., SMŽ 1.3., SMŽ 1.4., SMŽ 1.5., SMŽ 1.6., 
SMŽ 1.7., SMŽ 2.1., SMŽ 2.2., SMŽ 3.1. i SMŽ 4.

Članak 27.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 320-01/08-01/03
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

50.
Na temelju članka 20. Odluke o subvencijama u 

poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008. 
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 54. sjednici održanoj 28. ožujka 2008. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o raspisivanju javnog natječaja za  
dodjelu subvencija u poljoprivredi u  

Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008. godinu

I.
Donosi se Odluka o raspisivanju javnog natječaja 

za dodjelu subvencija u poljoprivredi u Sisačko-mo-
slavačkoj županiji za 2008. godinu.

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

Večernjem listu i na web stranici Sisačko-moslavačke 
županije.

Tekst javnog natječaja sastavni je dio ove 
Odluke. 

III.
Zadužuje se Povjerenstvo za dodjelu subvencija u 

poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008. 
godinu za provedbu postupka javnog natječaja sukladno 
odredbama Odluke o subvencijama u poljoprivredi u 
Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008. godinu.

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«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 421-03/08-01/05
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

51.
Na temelju članka 20. Odluke o subvencijama u 

poljoprivredi u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008. 
godinu, Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 54. sjednici održanoj 28. ožujka 2008. 
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 2008. godinu

I.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi 

Povjerenstva za dodjelu subvencija u poljoprivredi 
u Sisačko-moslavačkoj županiji za 2008. godinu (u 
daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.
U povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Mihovil Žarinčić

- za članove:
2. Željko Lenart
3. Zoran Vasić
4. Franjo Glušac
5. Tihana Kovačević.
 

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: 080-09/08-01/31
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

52.
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 54. sjednici održanoj 28. ožujka 2008. 
godine, donijelo je

 
P R A V I L N I K

o vinskim cestama Sisačko-moslavačke županije 

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.
Pravilnikom o vinskim cestama Sisačko-mosla-

vačke županije (u daljnjem tekstu: Pravilnik) uređuju 
se značenje vinske ceste, minimalni uvjeti koje mora 
ispunjavati vinska cesta na području Sisačko-mosla-
vačke županije (u daljnjem tekstu: Županija), postupak 
proglašenja vinske ceste i minimalni uvjeti za pružanje 
ugostiteljskih usluga na vinskoj cesti.

Članak 2.
Vinska cesta je poseban oblik prodaje poljopri-

vrednih, ugostiteljskih i turističkih proizvoda jednog 
vinorodnog područja na kojem seljačka domaćinstva 
(seljačka gospodarstva ili obiteljska poljoprivredna 
gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gos-
podarstava) i ostale pravne i fizičke osobe, udruženi 
pod zajedničkim nazivom vinska cesta, nude svoje 
proizvode, posebice vino i rakiju iz vlastite proizvodnje 
te ostale seljačke specijalitete svoga kraja.

Vinsku cestu osim definicije iz stavka 1. ovog član-
ka čini prirodna ljepota i posebnost okoliša kroz koji 
prolazi, kulturne i povijesne znamenitosti, tradicija i 
posebnosti vinorodnog područja.

Vinorodno područje je postojeće i potencijalno 
vinogradarsko područje na kojem se veći broj seljač-
kih domaćinstva bavi vinogradarstvom i vinarstvom, 
proizvodi i prodaje svoja vina, rakije i druge proizvode 
od grožđa i vina. 

Vinorodno područje obuhvaća i bliža mjesta odnosno 
naselja ako povećavaju etnoturističku ponudu kraja.

Seljački specijaliteti su jela koja su poznata u vi-
norodnom području, a pripremljena su na tradicijski 
način od sirovina proizvedenih pretežno na seljačkim 
domaćinstvima s vinorodnog područja.

II.  MINIMALNI UVJETI KOJA MORA ISPUNJAVATI 
VINSKA CESTA

Članak 3.
Vinska cesta mora ispunjavati slijedeće minimalne 

uvjete:
- mora prolaziti vinorodnim područjem,
- mora se prostirati na području najmanje jednog 

vinogorja,
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- mora imati proizvodnju i ponudu vina, te ponudu 
drugih proizvoda od grožđa i vina,

- mora imati najmanje tri (3) seljačka domaćin-
stva koja nude usluge kušanja vlastitog vina 
i drugih proizvoda od grožđa i vina iz vlastite 
proizvodnje, 

- mora imati najmanje dva (2) seljačka domaćin-
stva ili ugostiteljska objekta koji uz vino nude i 
usluge prehrane iz pretežno vlastite proizvodnje 
karakteristične za vinorodno područje,

- mora postojati pravna osoba za zastupanje 
vinske ceste. 

Članak 4.
Vinska cesta mora ispunjavati i slijedeće uvjete:
- mora prolaziti kroz prirodno lijep i očuvan oko-

liš,
- mora imati cestovnu mrežu koja omogućuje 

prohodnost i dostupnost (obilazak) svih točaka 
turističke ponude na vinskoj cesti, te mogućnost 
povezivanja s prometnicama višeg ranga,

- mora biti odgovarajuće označena,
- mora imati informativni materijal o vinskoj cesti 

koji će biti dostupan posjetiteljima.

Članak 5.
Označavanjem iz članka 4. točke 3. obvezne su 

slijedeće vrste oznaka:
- poseban znak za vinsku cestu (logotip),
- informacijske i putokazne table koje vode do 

područja vinske ceste,
- putokazi koji vode unutar područja vinske ce-

ste,
- oznake pojedinih točaka ponude,
- oznaku pravne osobe koja zastupa vinsku ce-

stu.

Članak 6.
Na područjima svake pojedine vinske ceste mora 

se označiti i ostala ugostiteljska i turistička ponuda 
i atrakcije.

Članak 7.
Svaka vinska cesta na području Županije mora imati 

najmanje jedan turistički prospekt koji sadrži:
- informacije o točkama vinske, ugostiteljske i 

turističke ponude
- kartu područja s ucrtanim točkama ponude.
Informativni materijal o vinskoj cesti mora se 

obavezno staviti na raspolaganje gostima na svim 
mjestima turističke ponude na vinskoj cesti i to na 
dobro vidljivom mjestu, kod ulaza ili u prostoriji za 
primanje gostiju.

Članak 8.
Vinska cesta mora imati i neke od turističkih atrak-

cija kraja kao što su:

- spomenici kulture (crkvice, dvorci, perivoji i 
dr.)

- muzeji i galerije,

- spomenici prirode (spilje, slapovi, zaštićena 
stabla)

- vidikovci i dr.

- priredbe u naseljima vinorodnog područja koje 
su vezane uz narodne običaje vezane uz berbu 
grožđa, vino i sl. 

Vinska cesta može imati i dodatnu turističku po-
nudu: pješačke staze, planinarenje, biciklizam, jaha-
nja, zmajarenje, lov i ribolov i druge oblike turističke 
ponude.

III. PROGLAŠENJE VINSKE CESTE

Članak 9.

Vinske ceste na području Županije proglašava 
Županijsko poglavarstvo na prijedlog Povjerenstva 
za vinske ceste. 

Članove Povjerenstva imenuje Županijsko pogla-
varstvo. 

Povjerenstvo utvrđuje da li određena vinska cesta 
ispunjava uvjete propisane ovim Pravilnikom. 

Zahtjev za proglašenje određene vinske ceste 
Povjerenstvu podnosi Upravni odjel za poljoprivredu, 
šumarstvo i vodno gospodarstvo ili udruge vinogradara, 
vinara i voćara s područja Županije.

IV. MINIMALNI UVJETI ZA PRUŽANJE 
UGOSTITELJSKIH USLUGA NA VINSKOJ 
CESTI

Članak 10.

Na vinskoj cesti ugostiteljske usluge mogu pružati 
fizičke i pravne osobe koje obavljaju djelatnost sukladno 
Zakonu i ovom Pravilniku:

- proizvođači grožđa i vina i drugih proizvoda 
od grožđa i vina upisani u Upisnik proizvođača 
grožđa i vina, a koji imaju najmanje jedno vino 
s oznakom kontrolirano porijeklo,

- seljačka domaćinstva upisana u Upisnik po-
ljoprivrednih gospodarstava i registrirana za 
pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom 
domaćinstvu,

- ostali ugostiteljski objekti (hoteli, restorani, 
gostionice, krčme, vinoteke, kleti i drugi ugo-
stiteljski objekti) koji žele obavljati ugostiteljsku 
uslugu na vinskoj cesti.

Ponuditelji iz stavka 1. ovog članka u svoje jelov-
nike moraju uključiti pretežito autohtona jela lokalnog 
područja.

Zahtjev za upis u Upisnik proizvođača grožđa i vina 
i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, proizvođači 
grožđa i vina, seljačka domaćinstva podnose Uredu 
državne uprave u Sisačko-moslavačkoj županiji.
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Članak 11.
Proizvođači grožđa i vina i drugih proizvoda od 

grožđa i vina upisani u Upisnik proizvođača grožđa i 
vina mogu sukladno Zakonu o vinu pružati samo usluge 
kušanja vina i rakije isključivo iz vlastite proizvodnje 
u uređenom prostoru za kušanje vina.

Članak 12.
Seljačko domaćinstvo može pružati slijedeće ugo-

stiteljske usluge:
- usluge kušanja vina i rakije iz vlastite proizvodnje 

u kušaonicama ili vinotočju,
- usluge prehrane, pića i napitaka pretežito iz 

vlastite proizvodnje,
- usluge smještaja u sobama, apartmanima i 

kampovima.

Članak 13.
Kušaonicom ili vinotočjem, prema važećim zakon-

skim propisima, smatra se prostor u kome se pružaju 
usluge kušanja vlastitog vina ili rakije u uređenom dijelu 
stambenog ili gospodarskog objekta, u zatvorenom, 
natkrivenom ili na otvorenom prostoru.

Članak 14.
Ostali ugostiteljski objekti iz članka 10. stavka 1. 

točke 3. ovog Pravilnika koji žele imati ponudu na vin-
skoj cesti i žele da ih zastupa pravna osoba za vinske 
ceste Županje moraju ispuniti slijedeće uvijete:

- moraju imati pretežitu ponudu vina iz područja 
vinske ceste (min. 80% vina na vinskoj karti),

- moraju imati oznaku vinske ceste odnosno oznaku 
pravne osobe koja zastupa vinsku cestu,

- moraju imati pretežitu ponudu lokalnih speci-
jaliteta (min. 51% jela u karti hrane),

- moraju se pridržavati svih ostalih pravila koja 
vrijede za članove vinske ceste i koji su propi-
sani statutom pravne osobe iz članka 3. točke 
6. ovog Pravilnika. 

Članak 15.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 334-04/08-01/03
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

53.
Na temelju članka 9. Pravilnika o vinskim cestama 

Sisačko-moslavačke županije, Županijsko poglavarstvo 

Sisačko-moslavačke županije na 54. sjednici održanoj 
28. ožujka 2008. godine, donijelo je

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

Povjerenstva za vinske ceste

I.

Ovim Rješenjem osniva se Povjerenstvo za vinske 
ceste (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).

II.

Povjerenstvo ima predsjednika i 6 (šest) člano-
va.

U povjerenstvo se imenuju:

- za predsjednika:
1. Ivor Stanivuković 

- za članove:
2. Željko Lenart

3. Andrija Rudić

4. Marko Miklaužić

5. Mirjana Vdović

6. Tihana Kovačević 

7. Vladimir Ilijaš.

III.

Zadaća Povjerenstva je utvrditi da li određena 
vinska cesta ispunjava uvjete propisane Pravilnikom 
o vinskim cestama Sisačko-moslavačke županije, te 
predložiti Županijskom poglavarstvu proglašavanje 
vinske ceste.

IV.

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

V.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-09/08-01/30
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., v.r.
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54.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama 

(»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 
43. i članka 58. 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 54. sjednici održanoj 28. ožujka 2008. 
godine, donijelo je

 
O D L U K U

o davanju suglasnosti na Odluku Školskog 
odbora Osnovne škole »Braća Radić« Martinska 

Ves o darovanju nekretnine bez naknade

I.
Daje se suglasnost na Odluku Školskog odbora 

Osnovne škole »Braća Radić« Martinska Ves o da-
rovanju nekretnine bez naknade Općini Martinska 
Ves koja se nalazi na k.č.br. 228/2, z.k.ul. 1288, k.o. 
Martinska Ves, koja u naravi čini kuću površine 327 
m2 i dvorište površine 503 m2, koju je Školski odbor 
Osnovne škole »Braća Radić« Martinska Ves donio 
na sjednici održanoj 16. svibnja 2007. godine. 

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: 602-02/08-01/09
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

55.
Na temelju članka 38. Zakona o prostornom uređe-

nju i gradnji (»Narodne novine«, broj 76/07) i članka 
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 54. sjednici održanoj 28. ožujka 2008. 
godine, donijelo je

O D L U K U
o povjeravanju izrade Prostorno-planske 

dokumentacije Općine Topusko

I.
Županijskom zavodu za prostorno uređenje i gra-

diteljstvo Sisačko-moslavačke županije povjerava 

se izrada Prostorno-planske dokumentacije Općine 
Topusko i to:

- Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja 
Općine Topusko.

 

II.

Međusobna prava i obveze između Županijskog 
zavoda za prostorno uređenje i graditeljstvo i Općine 
Topusko u vezi izrade Prostorno-planske dokumentacije 
Općine Topusko utvrdit će se posebnim ugovorom.

III.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 350-01/08-01/11
URBROJ: 2176/01-02-08-2
Sisak, 28. ožujka 2008.

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

56.
Na temelju članka 3. stavak 1. i stavak 2. Zakona 

o državnim službenicima i namještenicima (»Narodne 
novine«, broj 27/01), a u svezi s člankom 96. Zakona o 
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne 
novine«, broj 33/01, 60/01 i 129/05), članka 15. Odlu-
ke o upravnim tijelima Sisačko-moslavačke županije 
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 
6/05 i 18/07) i članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo 
Sisačko-moslavačke županije na 54. sjednici održanoj 
28. ožujka 2008. godine, donijelo je

 

P R A V I L N I K
o izmjeni Pravilnika o unutarnjem redu Upravnog 

odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno 
gospodarstvo Sisačko-moslavačke županije 
 

Članak 1.

U Pravilniku o unutarnjem redu Upravnog odjela 
za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo 
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Si-
sačko-moslavačke županije«, broj 7/05), članak 4. 
mijenja se i glasi:

»Članak 4.

Naziv radnih mjesta, stručni uvjeti, broj izvršitelja 
i opis poslova koji se obavljaju na radnim mjestima 
utvrđuju se kako slijedi:
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»Red.
broj

Naziv radnog
mjesta Stručni uvjeti Broj

izvršitelja Opis poslova

1 2 3 4 5

1. Pročelnik Upravnog 
odjela 

- visoka stručna 
 sprema agronomske
 struke
- položen državni
 stručni ispit
- najmanje 5 godina 
 radnog staža u struci

1 upravlja radom Upravnog odjela, odgovara za 
zakonito i pravovremeno obavljanje poslova, 
sudjeluje u rješavanju najsloženijih pitanja 
iz djelokruga Upravnog odjela, sudjeluje u 
izradi stručnih analiza i programa razvoja 
poljoprivrede, obavlja i druge poslove po 
nalogu župana

2. Stručni savjetnik 
za poljoprivredu 
i ruralni prostor

- visoka stručna 
 sprema 
 agroekonomske ili 
 agronomske struke
- položen državni
 stručni ispit
- najmanje 5 godina
 radnog staža u struci

1 proučava i stručno obrađuje najsloženija 
pitanja i probleme u poljoprivredi, prati i 
analizira stanje ruralnog prostora i predlaže 
poduzimanje odgovarajućih mjera, izrađuje 
stručne analize i materijale unavedenim 
poslovima, obavlja i druge poslove po nalogu 
pročelnika

3. Stručni suradnik
za vodno
gospodarstvo

- visoka stručna 
 sprema ratarske, 
 melioracijske ili 
 mehanizacijske 
 struke
- položen državni
 stručni ispit
- najmanje 3 godine
 radnog staža u struci

1 proučava i stručno obrađuje pitanja iz područja 
vodnog gospodarstva, poljoprivrednog 
zemljišta i ratarske proizvodnje, obavlja i 
druge poslove po nalogu pročelnika

4. Stručni suradnik
za šumarstvo i
lovstvo

- visoka stručna 
 sprema šumarske 
 struke
- položen državni
 stručni ispit
- najmanje 3 godine
 radnog staža u struci

1 proučava i stručno obrađuje složenija 
pitanja iz područja šumarstva i lovstva, 
te brine o pravovremenom donošenju i 
izvršavanju planova iz djelatnosti šumarstva 
i lovstva, obavlja i druge poslove po nalogu 
pročelnika

5. Stručni suradnik
za stočarstvo

- visoka stručna 
 sprema veterinarske 
 ili stočarske struke
- položen državni
 stručni ispit
- najmanje 3 godine
 radnog staža u struci

1 proučava i stručno obrađuje, te prati i analizira 
stanje u području stočarske proizvodnje, 
prerade stočarskih proizvoda i predlaže 
poduzimanje mjera, izrađuje stručne 
analize i druge materijale u navedenim 
područjima, obavlja i druge poslove po 
nalogu pročelnika

6. Stručni
suradnik za
poljoprivrednu 
proizvodnju i
ekološku 
proizvodnju 
poljoprivrednih 
proizvoda

- visoka stručna 
 sprema ratarske ili 
 voćarsko – 
 vinogradarske 
 struke
- položen državni
 stručni ispit
- najmanje 3 godine
 radnog staža u struci

1 proučava i stručno obrađuje, te prati i analizira 
složenija pitanja u području poljoprivredne 
proizvodnje,  ekološke proizvodnje 
poljoprivrednih proizvoda, izrađuje stručne 
analize i druge materijale u navedenim 
područjima, te predlaže poduzimanje 
odgovarajućih mjera, obavlja i druge poslove 
po nalogu pročelnika

7. Stručni suradnik 
za voćarstvo i 
vinogradarstvo

- visoka stručna
 sprema voćarsko-
 vinogradarske 
 struke
- položen državni
 stručni ispit
- najmanje 3 godine
 radnog staža u struci

1 proučava i stručno obrađuje, te prati i analizira 
stanje u području voćarske, vinogradarske 
i povrtlarske proizvodnje poljoprivrednih 
proizvoda, izrađuje stručne analize i druge 
materijale u navedenim područjima, te 
predlaže poduzimanje odgovarajućih mjera, 
obavlja i druge poslove po nalogu
pročelnika
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»Red.
broj

Naziv radnog
mjesta Stručni uvjeti Broj

izvršitelja Opis poslova

1 2 3 4 5
8. Viši stručni

referent za
poljoprivrednu 
proizvodnju i
ekološku 
proizvodnju 
poljoprivrednih 
proizvoda

- viša stručna sprema
 ratarske struke
- položen državni
 stručni ispit
- najmanje 3 godine
 radnog staža u struci

1 proučava i stručno obrađuje, te prati i analizira 
složenija pitanja u području poljoprivredne 
proizvodnje,  ekološke proizvodnje 
poljoprivrednih proizvoda, izrađuje stručne 
analize i druge materijale u navedenim 
područjima, te predlaže poduzimanje 
odgovarajućih mjera, obavlja i druge poslove 
po nalogu pročelnika

9. Administrativni tajnik - srednja stručna 
 sprema upravne, 
 ekonomske ili druge 
 odgovarajuće struke
- poznavanje rada na
 PC računalu
- položen državni
 stručni ispit
- najmanje 1 godina
 radnog staža u struci

1 obavlja administrativno-tehničke poslove 
uredskog poslovanja, vodi propisane i druge 
evidencije, poslove prijepisa, obavlja i druge 
poslove po nalogu pročelnika«

Članak 2.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 022-04/08-01/05
URBROJ: 2176/01-02-08-1
Sisak, 28. ožujka 2008.

Predsjednica Županijskog poglavarstva
Marina Lovrić, dipl. ing., 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 2008. 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.


