
Stranica 117Broj 8/2007. »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

BROJ: 8 Sisak, 7. svibnja 2007. GODINA XV

2007.

ISSN 1332-5655

S A D R Ž A J
AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

87. Odluka o donošenju Projekta »Poduzet-
nički krediti«

88. Odluka o provođenju Projekta »Poduzet-
nički krediti« u 2007. godini

89. Odluka o objavi Javnog natječaja za 
dodjelu poduzetničkih kredita temeljem 
Projekta »Poduzetnički krediti« u 2007. 
godini

90. Rješenje o imenovanju predsjednika i 
članova Povjerenstva za provođenje 
Projekta »Poduzetnički krediti« u 2007. 
godini

91. Zaključak o prihvaćanju Izvješća o 
radu Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima 
Sisačko-moslavačke županije tijekom 
2006. godine

92. Zaključak o davanju suglasnosti na Program 
zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja 
i korištenja zaštićenih prirodnih vrijedno-
sti i Financijski plan Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijed-
nostima Sisačko-moslavačke županije 
za 2007. godinu

93. Odluka o davanju suglasnosti na Odluku 
o izmjeni Statuta Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijed-
nostima Sisačko-moslavačke županije

94. Pravilnik o dopuni Pravilnika o unutarnjem 
redu Stručne službe za poslove Skupšti-
ne i Poglavarstva Sisačko-moslavačke 
županije

95. Rješenje o imenovanju privremenog rav-
natelja Doma zdravlja Sisak

96. Rješenje o imenovanju privremenog rav-
natelja Doma zdravlja Petrinja

97. Rješenje o imenovanju privremenog rav-
natelja Doma zdravlja Kutina

117

118

119

119

120

120

120

121

121

122

122

AKTI ŽUPANIJSKOG POGLAVARSTVA

87.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke žu-
panije«, broj 10/01, 4/03 i 4/06) i Operativnog plana 
poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-
moslavačkoj županiji tijekom 2007. godine (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 4/07), 
Županijsko poglavarstvo na 38. sjednici održanoj 4. 
svibnja 2007. godine, donijelo je

 

O D L U K U
o donošenju Projekta »Poduzetnički krediti« 

I.
Donosi se Projekt »Poduzetnički krediti«. 

II.
Projekt »Poduzetnički krediti« sastavni je dio ove 

Odluke.
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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: 403-01/07-01/11
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 4. svibnja 2007.

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

88.
Na temelju članka 43. Statuta Sisačko-moslavačke 

županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, 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 točke 1. Operativnog plana poticanja malog 
gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji 
tijekom 2007. godine (»Službeni glasnik Sisačko-
moslavačke županije«, broj 4/07), Županijsko pogla-
varstvo Sisačko-moslavačke županije na 38. sjednici 
održanoj 4. svibnja 2007. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o provođenju Projekta »Poduzetnički krediti« u 
2007. godini

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje postupak provođenja 

Projekta »Poduzetnički krediti« u 2007. godini (u 
daljnjem tekstu: Projekt). 

     
Članak 2.

Partneri u provođenju Projekta iz članka 1. ove 
Odluke su zainteresirane poslovne banke koje djeluju 
na području Sisačko-moslavačke županije.

Članak 3.
Poslovnim bankama iz članka 2. ove Odluke 

upućuje se Pozivni natječaj za uključivanje u provedbu 
Projekta. 

Uz Pozivni natječaj prilaže se sadržaj Projekta i 
Ugovor o načinu provedbe Projekta »Poduzetnički 
krediti«, koji je sastavni dio ove Odluke.

Rok za odgovor poslovnih banaka na Pozivni natječaj 
je 14 dana od dana zaprimanja Pozivnog natječaja.

S bankama koje prihvate uvjete iz Pozivnog natječaja 
sklapaju se ugovori o načinu provedbe Projekta 
»Poduzetnički krediti«.

Članak 4.
Nakon sklapanja ugovora iz članka 3. ove Odluke 

raspisuje se Javni natječaj za dodjelu poduzetničkih 
kredita temeljem Projekta. 

Javni natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita 
raspisuje Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije i objavljuje se u dnevnom tisku. Javni natječaj 
otvoren je do utroška sredstava.

Javni natječaj sadrži:
- naziv tijela koje objavljuje natječaj
- predmet natječaja
- opće uvjete i kriterije za izbor poduzetničkih 

projekata
- popis potrebne dokumentacije
- naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podno-

se
- vrijeme trajanja natječaja
- podatke o informacijama.

Članak 5.
Zahtjev za poduzetnički kredit treba dostaviti na 

propisanom obrascu PK/07 s popratnom dokumentaci-
jom, poštom ili osobno na adresu Sisačko-moslavačke 
županije, Stjepana i Antuna Radića 36, s naznakom 
»Poduzetnički krediti« – ne otvaraj. 

Uz zahtjev PK/07 potrebno je dostaviti sljedeću 
dokumentaciju:

- preslik obrtnice ili rješenja o upisu u sudski 
registar ili drugi odgovarajući registar

- izvadak iz obrtnog ili sudskog registra ili drugog 
odgovarajućeg registra (ne stariji od 30 dana)

- karton deponiranih potpisa
- vlasnički list
- lokacijsku ili građevinsku dozvolu (ili potvrdu 

da su u postupku)
- poslovni plan za kredite do 400.000,00 kuna
- investicijski program za kredite veće od 400.000,00 

kuna
- ovjerenu Izjavu o korištenim državnim potporama 

s popunjenim obrascem SMŽ-SP 07
- dokumentaciju o uspješnosti poslovanja BON-

1 i BON-2 (BON-2 ne smije biti stariji od 30 
dana)

- financijske izvještaje za posljednje 2 (dvije) 
godine

- potvrdu Porezne uprave o stanju duga.
Zahtjeve zaprima Upravni odjel za obrt, malo i 

srednje poduzetništvo i turizam i priprema ih za obradu 
i razmatranje od strane Povjerenstva za provođenje 
projekta »Poduzetnički krediti«.

   
Članak 6.

Sredstva za realizaciju Projekta osigurana se u 
Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2007. 
godine na poziciji 231 – Subvencije obrtnicima, 
malim i srednjim poduzetnicima – sred.za poticanje 
poduzet. Navedenim sredstvima omogućuje se formi-
ranje kreditnog fonda za 2007. godinu u iznosu od 
100.000.000,00 kuna.

Članak 7.
Sastavni dio ove Odluke je propisani obrazac za-

htjeva »PODUZETNIČKI KREDITI« s oznakom PK/07, 



Stranica 119Broj 8/2007. »SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

obrazac Izvješće o državnim potporama za 2004., 
2005. i 2006. godinu i Izjava o korištenim državnim 
potporama.

Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 403-01/07-01/10
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 4. svibnja 2007.

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

89.
Na temelju članka 5. Odluke o provođenju Pro-

jekta »Poduzetnički krediti« u 2007. godini i članka 
43. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 
4/03 i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-mo-
slavačke županije na 38. sjednici održanoj 4. svibnja 
2007. godine, donijelo je

 
O D L U K U

o objavi Javnog natječaja za dodjelu 
poduzetničkih kredita temeljem Projekta 

»Poduzetnički krediti« u 2007. godini

I.
Donosi se Odluka o objavi Javnog natječaja za 

dodjelu poduzetničkih kredita temeljem projekta »Po-
duzetnički krediti« u 2007. godini.

II.
Javni poziv iz članka 1. 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.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 403-01/07-01/09
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 4. svibnja 2007.

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

90.
Na temelju članka 6. Odluke o realizaciji Projekta 

»Poduzetnički krediti« u 2007. godini i članka 43. 
Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni gla-
snik Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 
i 4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 38. sjednici održanoj 4. svibnja 2007. 
godine, donijelo je

 
R J E Š E NJ E

o imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva za provođenje Projekta 
»Poduzetnički krediti« u 2007. godini 

Članak 1.
Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi 

Povjerenstva za provođenje Projekta »Poduzetnički 
krediti« u 2007. godini (u daljnjem tekstu: Povjeren-
stvo).

Članak 2.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika:
1. Marijan Belošević, pročelnik Upravnog odjela za 

obrt, malo i srednje poduzentištvo i turizam

- za članove:
2. Zoran Vasić, predstojnik Kabineta županice
3. Dragoslav Krnjaić, HGK – Županijska komora 

Sisak
4. Damir Horžić, HOK – Obrtnička komora Sisač-

ko-moslavačke županije 
5. predstavnici poslovnih banaka uključenih u ovaj 

projekt.

Članak 3.
Povjerenstvo je dužno u postupku odobravanja 

kredita provoditi odredbe i raditi na način kako je to 
utvrđeno u Projektu »Poduzetnički krediti« u 2007. 
godini.

Povjerenstvo donosi Odluku o zaprimljenim zahtje-
vima s najviše 5 glasova (prva 4 člana i predstavnik 
banke na koju se odnosi zahtjev za kredit).

Članak 4.
Odluku o davanju suglasnosti na zaprimljen za-

htjev za kredit Povjerenstvo dostavlja banci na koju 
se zahtjev odnosi.

Članak 5.
Sjednice Povjerenstva vode se zapisnički.

Članak 6.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, 

a objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-mo-
slavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-09/07-01/18
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 4. svibnja 2007.

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

91.
Na temelju članka 76. Zakona o zaštiti prirode 

(»Narodne novine«, broj 70/05) 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 38. sjednici održanoj 4. svibnja 2007. 
godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o prihvaćanju Izvješća o radu Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 

Sisačko-moslavačke županije tijekom  
2006. godine

 

I.

Prihvaća se Izvješće o radu Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-
moslavačke županije tijekom 2006. godine.

 

II.

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 350-01/07-01/01
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 4. svibnja 2007.

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

92.
Na temelju članka 76. Zakona o zaštiti prirode 

(»Narodne novine«, broj 70/05) 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 38. sjednici održanoj 4. svibnja 2007. 
godine, donijelo je

Z A K L J U Č A K
o davanju suglasnosti na Program zaštite, 

održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja 
zaštićenih prirodnih vrijednosti i Financijski 

plan Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke 

županije za 2007. godinu 

I.
Daje se suglasnost na Program zaštite, održavanja, 

očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih 
vrijednosti i Financijski plan Javne ustanove za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-
moslavačke županije za 2007. godinu, koje je donijelo 
Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke županije 
na 7. sjednici održanoj 5. travnja 2007. godine.

II.
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, 

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

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 350-01/07-01/02
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 4. svibnja 2007.

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

93.
Na temelju članka 76. stavak 4. Zakona o zaštiti 

prirode (»Narodne novine«, broj 70/05) i članka 19. 
Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke 
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke 
županije«, broj 1/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-
moslavačke županije na 38. sjednici održanoj 4. svibnja 
2007. godine, donijelo je

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni 

Statuta Javne ustanove za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima  

Sisačko-moslavačke županije

I.
Daje se suglasnost na Odluku o izmjeni Statuta 

Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima Sisačko-moslavačke županije, koju je 
Upravno vijeće Javne ustanove za upravljanje zašti-
ćenim prirodnim vrijednostima Sisačko-moslavačke 
županije donijelo na 9. sjednici održanoj 27. travnja 
2007. godine.
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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: 012-03/07-01/09
URBROJ: 2176/01-02-07-2
Sisak, 4. svibnja 2007.

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

94.
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 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 38. sjednici održanoj 
4. svibnja 2007. godine, donijelo je

 
P R A V I L N I K

o dopuni Pravilnika o unutarnjem redu Stručne 
službe za poslove Skupštine i Poglavarstva 

Sisačko-moslavačke županije

Članak 1.
U Pravilniku o unutarnjem redu Stručne službe za 

poslove Skupštine i Poglavarstva Sisačko-moslavačke 
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke župa-
nije«, broj 7/05 i 13/06 i 18/06), u članku 5. iza rednog 
broja 5. dodaje se redni broj »5a.« koji glasi:

»Red.
broj

Naziv radnog 
mjesta Stručni uvjeti Broj

izvršitelja Opis poslova

1 2 3 4 5

5a.

Stručni savjetnik  za prava 
branitelja iz Domovinskog 
rata i članova njihovih 
obitelji

- visoka stručna sprema 
 društvenog smjera
- položen državni stručni 
ispit
- najmanje 5 godina radnog 
staža u struci

1

proučava i stručno obrađuje najsloženija 
pitanja u ostvarivanju prava branitelja, 
obavlja poslove praćenja i proučavanja 
stanja na području ostvarivanja prava 
hrvatskih branitelja, HRVI-a i članova 
njihovih obitelji, poslove izrade nacrta 
općih akata, izvješća iz područja 
ostvarivanja prava hrvatskih bran-
itelja i HRVI-a iz Domovinskog rata 
i članova njihovih obitelji, poslove 
u svezi financiranja i praćenja pro-
grama i projekata udruga proisteklih 
iz Domovinskog rata, surađuje sa 
zdravstvenim, socijalnim i drugim 
subjektima zbog socijalne integracije 
hrvatskih branitelja i članova njihovih 
obitelji, obavlja i druge poslove po 
nalogu župana i predstojnika Kabi-
neta župana«

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: 022-01/07-01/03
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 4. svibnja 2007.

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

95.
Na temelju članka 15. Zakona o ustanovama (»Na-

rodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 14. 
Odluke o podjeli Doma zdravlja Sisačko-moslavačke 
županije, Klasa: 510-03/07-01/03, Urbroj: 2176/01-
01-07-2 od 9. ožujka 2007. godine i članka 43. Sta-
tuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 38. sjednici održanoj 4. svibnja 2007. 
godine, donijelo je

 
R J E Š E N J E

o imenovanju privremenog ravnatelja Doma 
zdravlja Sisak
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I.
Dr. ZDENKO MATIJAŠEC, imenuje se za privre-

menog ravnatelja Doma zdravlja Sisak.

II.
Privremeni ravnatelj ovlašten je pod nadzorom osni-

vača obaviti pripreme za početak rada ustanove. 

III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-09/07-01/19
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 4. svibnja 2007.

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

96.
Na temelju članka 15. Zakona o ustanovama (»Na-

rodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 14. 
Odluke o podjeli Doma zdravlja Sisačko-moslavačke 
županije, Klasa: 510-03/07-01/03, Urbroj: 2176/01-
01-07-2 od 9. ožujka 2007. godine i članka 43. Sta-
tuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 38. sjednici održanoj 4. svibnja 2007. 
godine, donijelo je

 
R J E Š E N J E

o imenovanju privremenog ravnatelja Doma 
zdravlja Petrinja

I.
MOMIR GAĆEŠA, dipl. pravnik, imenuje se za 

privremenog ravnatelja Doma zdravlja Petrinja.

II.
Privremeni ravnatelj ovlašten je pod nadzorom osni-

vača obaviti pripreme za početak rada ustanove. 

III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-09/07-01/20
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 4. svibnja 2007.

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

97.
Na temelju članka 15. Zakona o ustanovama (»Na-

rodne novine«, broj 76/93, 29/97 i 47/99), članka 14. 
Odluke o podjeli Doma zdravlja Sisačko-moslavačke 
županije, Klasa: 510-03/07-01/03, Urbroj: 2176/01-
01-07-2 od 9. ožujka 2007. godine i članka 43. Sta-
tuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije«, broj 10/01, 4/03 i 
4/06), Županijsko poglavarstvo Sisačko-moslavačke 
županije na 38. sjednici održanoj 4. svibnja 2007. 
godine, donijelo je

R J E Š E N J E
o imenovanju privremenog ravnatelja Doma 

zdravlja Kutina

I.
SANJA HABEK, dipl. pravnik, imenuje se za 

privremenog ravnatelja Doma zdravlja Kutina.

II.
Privremeni ravnatelj ovlašten je pod nadzorom osni-

vača obaviti pripreme za početak rada ustanove. 

III.
Ovo Rješenje objavit će se u »Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije«.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKO POGLAVARSTVO

KLASA: 080-09/07-01/21
URBROJ: 2176/01-02-07-1
Sisak, 4. svibnja 2007.

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 
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.


