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Krapina, 13. listopad 2009.

Ž U P A N
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Nacrt prijedloga Odluke o  izmjenama Odluke
o subvencijama u poljoprivredi i lovstvu
Krapinsko-zagorske županije

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na 13. sjednici održanoj
dana 4. lipnja 2007. donijela je Odluku o subvencijama u poljoprivredi i lovstvu Krapinsko-
zagorske županije, te 27. rujna 2007. i 20. ožujka 2009. izmjene i dopune iste  («Službeni
glasnik Krapinsko- zagorske županije» broj 11/07., 16/07. i 05/09., dalje u  tekstu: Odluka).
Navedenom Odlukom, u  članku 6. propisano je da se županijske subvencije (osim za umjetno
osjemenjivanje u govedarstvu, umjetno osjemenjivanje u svinjogojstvu, junice, omice i tov
teladi)  ostvaruju sukladno odredbama te Odluke, na način utvrđen pojedinačnim Programima
koje donosi Županijsko poglavarstvo. Člankom 26. Odluke propisano je da, u svrhu provedbe
Programa iz članka 6. Odluke i utvrđivanja Prijedloga listi za dodjelu županijskih subvencija,
Županijsko poglavarstvo osniva i imenuje Povjerenstvo za odobravanje subvencija u
poljoprivredi i lovstvu u sastavu: zamjenik župana za gospodarstvo, za predsjednika;
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, za zamjenika predsjednika; službenik Službe za
poljoprivredu, za člana; član Županijskog poglavarstva zadužen za poljoprivredu za člana;
predsjednik Odbora za poljoprivredu Županijske skupštine za člana; voditelj Podružnice
HZPSS-a za Krapinsko-zagorsku županiju, za člana i voditelj Stočarske službe HSC za
Krapinsko-zagorsku županiju, za člana.

Nadležnost Županijskog poglavarstva temeljila se na članku 39. Zakona o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 33/01.) kojim je bilo propisano
da su izvršna tijela u županiji: Župan i Županijsko poglavarstvo i članku 48. toč. 2. istog
Zakona kojim je bilo propisano da Poglavarstvo, između ostalog, izvršava ili osigurava
izvršavanje općih akata predstavničkog tijela.

Dana 24. listopada 2007. godine Hrvatski sabor donio je Zakon o izmjenama i
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj
109/07.) – dalje u tekstu ZID Zakona. Najveća i najznačajnija novina ZID Zakona su izmjene
vezane uz izvršna tijela: ukinuta su poglavarstva, a izvršno tijelo postaju općinski načelnik,
gradonačelnik i župan. ZID Zakona stupio je na snagu 15. travnja 2009 godine.

Sukladno navedenome, potrebno je promijeniti i odredbe čl. 6. i 26. predmetne
Odluke na način da se riječi «Županijsko poglavarstvo» zamijene riječju «župan».



Nadalje, člankom  26. predmetne Odluke utvrđen je sastav Povjerenstva  na način da
su u isti ulazili član Županijskog poglavarstva, te čelnik i  službenik upravnog tijela u čijem su
djelokrugu bili poslovi poljoprivrede. Zbog ukidanja Županijskog poglavarstva i novog
ustroja upravnih tijela Županije odnosno osnivanja posebnog upravnog odjela za
poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, te preimenovanja Hrvatskog stočarskog centra u
Hrvatsku poljoprivrednu agenciju predlaže se i izmjena sastava Povjerenstva, na način da se
za predsjednika Povjerenstva odredi pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni
razvitak i šumarstvo, za zamjenika predsjednika zamjenik župana, te za članove: službenik
Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo,  član Savjeta župana za
poljoprivredu, rukovoditelj Odsjeka HZPSS-a za KZŽ i  pročelnik županijskog ureda
Hrvatske poljoprivredne agencije za KZŽ.

Prema članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i članku 32.
Statuta Krapinsko-zagorske županije župan je nadležan za predlaganje općih i drugih akata.

Slijedom navedenog, predlaže se županu na utvrdi  Prijedlog odluke o izmjenama
Odluke u subvencijama u poljoprivredi i lovstvu Krapinsko-zagorske županije, te isti uputi
Županijskoj skupštini na usvajanje

P R O Č E L N I K
mr. sc. Luka Čuljak

Prilog:
1. Odluka o subvencijama u poljoprivredi i lovstvu („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 11/07.,16/07. i 05/09.),
2.  Nacrt prijedlog Odluke o izmjenama Odluke u subvencijama

u poljoprivredi i lovstvu  KZŽ,
3.  Prijedlog zaključka.



KLASA: 320-01/09-01/40
URBROJ: 2140/01-09-09-2
Krapina, 23. studeni 2009.

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o subvencijama
u poljoprivredi  i lovstvu Krapinsko-zagorske županije

Na temelju čl. 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/09.)
župan Krapinsko-zagorske županije d o n o s i

Z A K LJ U Č A K

1. Utvrđuje se  Prijedlog  odluke o izmjenama Odluke o subvencijama u
poljoprivredi i lovstvu Krapinsko-zagorske županije.

2. Prijedlog odluke iz toč. 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog, te se podnosi
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.

3. Za izvjestitelja po toč. 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se
mr. sc. Luka Čuljak, - pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu ruralni razvitak i
šumarstvo.

Ž U P A N

Mr. sc. Siniša Hajdaš Dončić
Dostaviti:
1. Županijska skupština,
2. Za zbirku isprava,
3. Pismohrana.



KLASA: 320-01/09-01/40

URBROJ: 2140/01-01-09-3

Krapina, ___. prosinca 2009.

Na temelju članka 17. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik
Krapinsko-zagorske županije», broj 13/01., 5/06., 11/06.-pročišćeni tekst i 14/9.) Županijska
skupština Krapinsko-zagorske županije na 4. sjednici održanoj dana ___.  prosinca 2009.
godine donijela je

O D L U K U
O IZMJENAMA ODLUKE O SUBVENCIJAMA U POLJOPRIVREDI

I LOVSTVU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Članak 1.
U članku 6. Odluke o subvencijama u poljoprivredi i lovstvu Krapinsko – zagorske

županije («Službeni glasnik Krapinsko- zagorske županije», broj  11/07.,16/07 i 05/09.) riječi
«Županijsko poglavarstvo» zamjenjuju se riječju «župan».

Članak 2.
Članak 26. Odluke mijenja se i glasi:

«U svrhu provedbe Programa iz čl. 6. ove Odluke i utvrđivanja Prijedloga listi za dodjelu
županijskih subvencija, župan osniva i imenuje Povjerenstvo za odobravanje subvencija u
poljoprivredi i lovstvu (dalje u tekstu: Povjerenstvo) u sastavu:

1.   pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo,
za predsjednika,

2. zamjenik župana, za zamjenika predsjednika,
3. službenik Upravnog odjela za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, za člana,
4. član  Savjeta župana za poljoprivredu, za člana,
5. predsjednik Odbora za poljoprivredu Županijske skupštine, za člana,
6. rukovoditelj Odsjeka HZPSS-a za Krapinsko-zagorsku županiju, za člana,
7. pročelnik županijskog ureda Hrvatske poljoprivredne agencije za Krapinsko-zagorsku

županiju, za člana.»
Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  «Službenom glasniku Krapinsko –
zagorske županije».

PREDSJEDNIK

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Višeslav Ćuk, dr. med.



Dostaviti:

1. Ured državne uprave u KZŽ,
n/p predstojnice gđe. Đurđe Barić Dakić,
2. «Službeni glasnik KZŽ», za objavu,
3. Za zbirku isprava,
4. Za prilog zapisniku,
5. Pismohrana.


















