
 
Temeljem članka 29. stavak 3. Zakona o lovstvu («Narodne novine» broj 140/05., 75/09., 
153/09. i 14/14.) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10., 4/13. i 6/13. – pročišćeni tekst)  Skupština Međimurske županije na 
____sjednici održanoj dana _________________2015. godine,  d o n o s i 
 

 

ODLUKU  

o osnivanju i imenovanju članova Komisije za provedbu javnog natječaja 

za davanje u zakup zajedničkih otvorenih lovišta u 

Međimurskoj županiji 
 

Članak 1. 
Osniva se Komisija za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih otvorenih 
lovišta na području Međimurske županije. 
 

Članak 2. 
U Komisiju se imenuju: 

1. Zoran Vidović iz  Čakovca, Tina Ujevića 23 – za predsjednika, 
2. Josipa Carović iz Totovca, dr. Vladimira Bakarića 15 – za člana, 
3. Zvonimir Siladi iz Kotoribe, A.Stepinca 3 – za člana. 

 
Za zamjenike članova Komisije imenuju se: 

1. Petar Novak iz Preloga, Dravska 21, 
2. Mladen Čonka iz Donjeg Pustakovca 124, 
3. Kobal Josip iz Draškovca, Prvomajska 11. 

Zamjenici članova sudjeluju u radu Komisije u slučaju spriječenosti pojedinog člana 
Komisije. 
 

Članak 3. 
Zadaci Komisije su: 

- raspisivanje i provođenje javnog natječaja za davanje zajedničkih otvorenih lovišta u 
zakup, 

- Skupštini Međimurske županije daje izvješće o svom radu i predlaže odluku o izboru 
najpovoljnije ponude za zakup pojedinog zajedničkog otvorenog lovišta. 

Komisija provodi postupak sukladno Odluci o provedbi javnog natječaja za davanje u zakup 
zajedničkih otvorenih lovišta na području Međimurske županije. 
 

Članak 4. 
Sjednice Komisije saziva predsjednik Komisije. 
Komisija donosi odluke većinom glasova svih članova. 
O svakoj održanoj sjednici vodi se zapisnik koji potpisuju svi nazočni članovi, odnosno 
zamjenici članova. 
 

Članak 5. 
Članu Komisije za nazočnost na sjednici pripada neto naknada u visini dnevnice za službena 
putovanja koja se priznaje zaposlenicima u upravnim tijelima Međimurske županije. 
Iznimno pravo na naknadu ne pripada članovima Komisije ako su zaposlenici upravnih tijela 
Međimurske županije, kao ni članovima Komisije koji nemaju pravo na naknadu temeljem 
posebnog zakona. 



 
Članak 6. 

Stručne i administrativne poslove za Komisiju obavlja Upravni odjel za gospodarske 
djelatnosti. 
 
 

Članak 7. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske 
županije“. 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 

 
KLASA: 323-01/15-03/8                                                                   PREDSJEDNIK 
URBROJ:2109/1-02-15-01 
Čakovec, __________2015.                                                                 Mladen Novak, dipl. ing. 
 
 
  



O b r a z l o ž e n j e 

 

Člankom 29. stavak 3. Zakona o lovstvu («Narodne novine» broj 140/05., 75/09., 153/09. i 
14/14.) propisano je da javni natječaj za davanje zajedničkih otvorenih lovišta provodi 
Komisija za provedbu javnog natječaja, koju osniva i njene članove imenuje nadležno tijelo, 
odnosno Županijska skupština. 

Komisija nakon provedenog javnog natječaja daje nadležnom tijelu prijedlog Odluke o izboru 
najpovoljnije ponude za zakup zajedničkih lovišta. 

Županijska skupština donosi Odluku o davanju zajedničkih lovišta u zakup. 

 

                                                                                    Upravni odjel za gospodarske djelatnosti 

 
 
 
 


