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PREDMET: Odluka o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i 

agroturizma Istre za 2016. godinu 
 

 
Na temelju članka 65.  Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br. 
10/09., 04/13, 16/16 i 1/17), Župan Istarske županije,  dana 13. ožujka 2017. godine donosi 
 
 
 

 
Z A K L J U Č A K 

 

1. Prihvaća se Nacrt i utvrđuje prijedlog Odluke o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za 
razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2016. godinu, te je sastavni dio ovog Zaključka. 

2. Akt iz točke 1. ovog Zaključka upućuje se Skupštini Istarske županije na razmatranje i 
usvajanje. 

3. Za izvjestitelja po točki 1., a vezano za točku 2. ovog Zaključka zadužuje se Milan 
Antolović-pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 
vodoprivredu Istarske županije.  

4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 

 
ŽUPAN 

            mr.sc. Valter Flego 
 

 
 
 



Na temelju članka 43. stavak 1. toč. 2. Statuta Istarske županije (Službene novine 
Istarske županije br. 10/09. i 04/13), a u vezi s člankom 10. stavak 2. Odluke o otvaranju 
Posebnog računa Županijskog Poglavarstva - Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma 
Istre (Službene novine Istarske županije br. 04/95) Skupština Istarske županije razmatrajući 
Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 2016. godinu na svojoj 
sjednici održanoj _____________ 2017. godine, donosi sljedeću  
 
 
 

O D L U K U  
o prihvaćanju Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre  

za 2016. godinu 
 
 
 

1. Prihvaća se Izvješće o radu Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 
2016. godinu, 

2. Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Istarske 
županije“.  

 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
Pazin, 
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O b r a z l o ž e n j e 
 
I. PRAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE AKATA 
 

Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članaku 65. Statuta Istarske 
županije (Službene novine Istarske županije, br. 10/09 i 04/13) kojim su propisane ovlasti  
Župana kao nositelja županijske izvršne vlasti, i u članku 43. Statuta Istarske županije 
(Službene novine Istarske županije br. 10/09 i 04/13) kojim je propisana nadležnost 
Skupštine Istarske županije za donošenje ovog akta, dok je člankom 10 stavak 2. Odluke 
o otvaranju Posebnog računa Županijskog Poglavarstva - Fonda za razvoj poljoprivrede i 
agroturizma Istre (Službene novine Istarske županije br. 04/95) propisano podnošenje 
godišnjeg financijskog Izvješća Skupštini na razmatranje i usvajanje 
 
II. OCJENA STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKATA 
 

- Sukladno navedenim propisima, a temeljem Odluka Skupštine Istarske 
županije i Programa rada Župana u dijelu koji se odnosi na djelatnosti iz 
područja poljoprivrede, šumarstva, lovstva, ribarstva i vodoprivrede, Stručna 
služba Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre izradila je Nacrt 
Izvješća o radu Fonda za razvoj poljoprivrede za 2016. godinu kojim se 
detaljno pojašnjavaju aktivnosti u 2016. godini, a kojeg je Upravni odbor 
Fonda razmatrao i usvojio Zaključkom klasa:320-01/17-03/04, urbroj:2163-1-
03/26-17-03 na sjednici dana 06. ožujka 2017. godine., 

- Prema ISO standardima u Nacrtu akta su jasno istaknuti postignuti ciljevi u 
2016. godini, odgovornosti i ovlaštenja za njihovo izvršavanje, rokovi i mjerila 
postignuća. 
Slijedom narečenog predlaže se nadležnim tijelima da predloženi Nacrt akta 
prihvate. 

 
III. SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA 
 

Sredstva za provedbu Programa rada Upravnog odjela za poljoprivredu, 
šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodoprivredu, unutar kojega se nalazi i pozicija 
Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, bila su osigurana u Proračunu 
Istarske županije za 2016. godinu, Razdjel 007. 

 
IV. TEKST NACRTA PROGRAMA 
 

- tekst Nacrta Izvješća Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre za 
2016. godinu kao i Zaključak Upravnog odbora Fonda  sastavni su dio ovog 
obrazloženja. 

 
 
 

Pročelnik Upravnog odjela 
         Milan Antolović 

 
 
 

 








































