PRIJEDLOG

Na temelju članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i 123/17) i članka 28.
točka 16. Statuta Sisačko – moslavačke županije („Službeni glasnik Sisačko – moslavačke
županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština Sisačko – moslavačke
županije na ___. sjednici održanoj _____________ 2018. godine, donijela je
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela
Sisačko-moslavačke županije

Članak 1.
U Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko-moslavačke županije
(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 30/15) u članku 4. stavku 1. točka 3.
mijenja se i glasi: „Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj“.
Točka 4. briše se.
Dosadašnje točke 5., 6., 7. i 8. postaju točke 4., 5., 6. i 7.
U dosadašnjoj točki 6. koja postaje točka 5. iza riječi: „i“ dodaju se riječi: „hrvatske“.
Članak 2.
Naslov iznad članka 7. koji glasi: „3. Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj
i fondove Europske unije“ mijenja se i glasi: „3. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu
i ruralni razvoj“.
Članak 7. mijenja se i glasi:
„Članak 7.
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja upravne i
stručne poslove iz područja gospodarstva (obrt, malo i srednje poduzetništvo), energetike,
komunalnog gospodarstva, prometa, turizma, poljoprivrede, šumarstva, lovstva i vodnog
gospodarstva, koji se odnose na:
-

-

-

-

praćenje stanja u gospodarstvu i to kroz izradu analiza gospodarskih kretanja, izradu
prijedloga održivog gospodarskog razvoja u suradnji s općinama i gradovima te
predlaganje mjera za poticanje razvoja,
provedbu programa kreditnih linija za poticanje poduzetništva,
organizaciju i pružanje stručne podrške organizaciji gospodarskih manifestacija,
promocija i izložbi,
obavljanje poslova radi unaprjeđenja razvoja kontinentalne turističke ponude na
području Županije, te s tim u vezi pronalaženje izvora novih načina financiranja
turističke ponude,
suradnju u ostvarivanju prometne povezanosti gradova i općina na području
Županije, te obavljanje poslova za linijski i posebni linijski prijevoz putnika u
javnom cestovnom prijevozu,
upravne i stručne poslove iz područja komunalnog gospodarstva i energetike,
pripremu postupaka za dodjelu koncesija iz djelokruga Upravnog odjela,

-

-

-

-

-

rješavanje u prvom stupnju u upravnom postupku iz područja linijskog i posebnog
linijskog prijevoza putnika u javnom cestovnom prijevozu,
provođenje drugostupanjskog upravnog postupka po žalbama izjavljenim na upravne
akte jedinica lokalne samouprave iz područja komunalnog gospodarstva,
praćenje stanja u poljoprivredi, predlaganje i provođenje poticajnih mjera za razvoj
poljoprivrede, stočarstva, vinogradarstva, vinarstva i proizvodnje hrane, posebno
autohtonih proizvoda,
pripremanje programa i mjera te sudjelovanje u provedbi okrupnjavanja i
navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te poslova vezanih uz melioracijsku
odvodnju,
predlaganje i provedbu mjera institucijske potpore u poljoprivrednoj proizvodnji,
poticanje na stručno i interesno povezivanje poljoprivrednika te pružanje stručne
pomoći proizvođačima,
predlaganje i provođenja mjera unaprjeđenja lovnog gospodarstva te izradu općih i
pojedinačnih akata u gospodarenju zajedničkim lovištima i divljači, praćenje
izvršavanja ugovora o zakupu lovišta i plaćanja lovozakupnine,
praćenje stanja, predlaganje mjera i provođenje programa razvoja u području
šumarstva,
proglašenje elementarnih nepogoda,
rješavanje u prvom stupnju u upravnim stvarima iz područja lovstva,
predlaganje i kandidiranje projekata od interesa za Županiju i obavljanje stručnih
poslova vezanih za programe Europske unije,
sudjelovanje u izradi strateških i ostalih dokumenata Županije,
druge upravne i stručne poslove kada je to utvrđeno posebnim zakonom, drugim
propisom, aktom Županijske skupštine ili župana“.
Članak 3.
Naslov iznad članka 8. i članak 8. brišu se.
Članak 4.
Broj „5.“ u naslovu iznad članka 9. mijenja se i glasi „4.“
Članak 5.
Naslov iznad članka 10. koji glasi: „6. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu
skrb i branitelje“ mijenja se i glasi: „5. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i
hrvatske branitelje“.
U članku 10. u prvoj rečenici iza riječi „i“ dodaju se riječi: „hrvatske“.
Članak 6.
Broj „7.“ u naslovu iznad članka 11. mijenja se i glasi „6.“
Članak 7.
Broj „8.“ u naslovu iznad članka 12. mijenja se i glasi „7.“
Članak 8.
U članku 16. riječi: „provode i nadziru provođenje općih akata“ mijenjaju se i
glase: „i provode opće akte“.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 9.
Danom stupanja na snagu ove Odluke ukidaju se Upravni odjel za
gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije i Upravni odjel za
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo.
Članak 10.
Danom stupanju na snagu ove Odluku Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu i ruralni razvoj preuzima poslove, opremu, pismohranu i drugu
dokumentaciju te sredstva za rad i financijska sredstva Upravnog odjela za
gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije i Upravnog odjela za
poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo kao i službenike zatečene na preuzetim
poslovima.
Službenici Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove
Europske unije i službenici Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno
gospodarstvo koji su na dan stupanja na snagu ove Odluke zatečeni na obavljanju
preuzetih poslova nastavljaju s radom na poslovima na kojima su zatečeni, odnosno
drugim poslovima po nalogu pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo,
poljoprivredu i ruralni razvoj i zadržavaju pravo na plaću i ostala prava iz službe
prema dosadašnjim rješenjima do donošenja rješenja o rasporedu na radna mjesta
prema Pravilniku iz članka 12. ove Odluke.
Članak 11.
Župan će imenovati službenika koji će privremeno obavljati poslove pročelnika
Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj do imenovanja
pročelnika na temelju javnog natječaja.
Članak 12.
Župan će u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ove Odluke donijeti
Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni
razvoj.
Članak 13.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije“.
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OBRAZLOŽENJE
UZ PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA
ODLUKE O USTROJSTVU I DJELOKRUGU UPRAVNIH TIJELA
SISAČKO – MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
I. PRAVNI TEMELJ
Pravni temelj sadržan je u odredbi članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje,
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15 - ispravak i
123/17) kojom je propisana nadležnost predstavničkog tijela da općim aktom uređuje
ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela jedinice lokalne (regionalne) samouprave te u
odredbi članka 28. točka 16. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18) kojom je propisano da
Županijska skupština općim aktom uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Županije.
II. OCJENA STANJA I PITANJA KOJE SE UREĐUJU
Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Sisačko – moslavačke županije
(„Službeni glasnik Sisačko – moslavačke županije“, broj 30/15) za obavljanje upravnih i
stručnih poslova iz samoupravnog djelokruga Županije ustrojeno je osam upravnih tijela i to:
1. Ured župana
2. Upravni odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu
3. Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije
4. Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo
5. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu i šport
6. Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje
7. Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
8. Stručna služba za poslove Skupštine i opće poslove
Uz navedena upravna tijela radi obavljanja poslova unutarnje revizije u Županiji je
ustrojena Jedinica za unutarnju reviziju prema posebnom zakonu ustrojstveno i funkcionalno
neovisna od drugih upravnih tijela Županije.
U cilju učinkovitijeg obavljanja upravnih i stručnih poslova iz samoupravnog
djelokruga sadašnjeg Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske
unije i sadašnjeg Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo te
racionalizacije troškova poslovanja prijedlogom Odluke predlaže se ustrojavanje jednog
upravnog odjela pod nazivom Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj.
Nadalje, Prijedlogom Odluke predlaže se izmjena sadašnjeg naziva Upravnog odjela
za zdravstvo, socijalnu skrb i branitelje tako da sada glasi Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb i hrvatske branitelje.
Vezano uz gore navedene promjene odredbama članka 3., članka 4., članka 5., članka
6. i članka 7. Prijedloga Odluke nomotehnički se uređuju odredbe važeće Odluke, a odredbom
članka 8. Prijedloga Odluke usklađuje se sa Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi odredba članka 16. važeće Odluke.
III. POTREBNA SREDSTVA
Sredstva koja su koristili Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove
Europske unije i Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i vodno gospodarstvo preuzima
novoustrojeni Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj tako da u
Proračunu Sisačko-moslavačke županije nije potrebno osigurati dodatna sredstva.
IV. PRILOG
Tekst Prijedloga Odluke.

