
Na temelju članka 27. Zakon o lovstvu („Narodne novine“ broj 140/05, 75/09. i 153/09), članka 
48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi „Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12. i 19/13 – pročišćeni tekst), članka 9. stavka 2. Odluke 
o upravnim tijelima Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 17/13) i članka 55. Statuta Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije” broj 7/13. i 14/13), Župan Koprivničko-križevačke županije 17. 
siječnja 2014. donosi 
 
 

ODLUKU  
o izmjeni Odluke 

o načinu raspodjele sredstava vlasnicima zemljišta 
 bez prava lova na području Koprivničko-križevačke županije 

 
 

Članak 1.  

 U Odluci o načinu raspodijele sredstava vlasnicima zemljišta bez prava lova na području 
Koprivničko-križevačke županije („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 13/12.) u 
članku 4., članku 5. stavku 1., članku 7., članku 9. stavku 1. i 2., članku 10., članku 11. stavku 1. i 
članku 12. riječi „Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvoj i turizam“ zamjenjuju se riječima 
„Upravni odjel za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i meĎunarodnu suradnju“, te se u 
članku 11. stavku 1. i 2. i članku 12. riječi „Upravni odjel za financije i proračun“ zamjenjuju riječima 
„Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu“ u odgovarajućem padežu. 

Članak 2. 

 U članku 4. riječi „Razdjel 006“ zamjenjuju se riječima „Razdjel 004“. 

Članak 3. 

Članak 6. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 

„Postupak dodjele naknade provodi se temeljem javnog poziva koji se objavljuje u Glasu Podravine i 
Prigorja, na oglasnoj ploči Upravnog odjela za gospodarstvo, komunalne djelatnosti, poljoprivredu i 
meĎunarodnu suradnju, te na web stranici Koprivničko-križevačke županije, najkasnije do kraja 
veljače tekuće godine, za tekuću godinu. 
 

U stavku 2. riječi „minimalni i maksimalni iznos naknade“ zamjenjuju se riječima „informacija o 
minimalnom i maksimalnom iznosu naknade“. 
 

Članak 4. 
 

 Članak 8. mijenja se i glasi: 
 
„Rok za podnošenje zahtjeva je zaključno do 30. listopada tekuće godine. 
 

Članak 5. 
 
 Članak 10. mijenja se i glasi: 
 
„Župan Koprivničko-križevačke županije na temelju prijedloga Upravnog odjela za gospodarstvo, 
komunalne djelatnosti, poljoprivredu i meĎunarodnu suradnju donosi Rješenje o raspodijeli sredstava 
vlasnicima zemljišta bez prava lova.“ 

 
Članak 6. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u “Službenom glasniku Koprivničko-križevačke 

županije”. 
 
 
 



ŽUPAN  
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKE ŽUPANIJE 
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