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Na temelju članka 85. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, broj
85/2010 – pročišćeni tekst) i članaka 129. i 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora, Vlada
Republike Hrvatske podnosi Prijedlog zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi, s
Konačnim prijedlogom zakona za hitni postupak.
Za svoje predstavnike, koji će u njezino ime sudjelovati u radu Hrvatskoga
sabora i njegovih radnih tijela, Vlada je odredila Tihomira Jakovinu, ministra poljoprivrede,
Snježanu Španjol, zamjenicu ministra poljoprivrede i mr. sc. Luku Čuljka, pomoćnika ministra
poljoprivrede.

PREDSJEDNIK
Zoran Milanović

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE

PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI,
S KONAČNIM PRIJEDLOGOM ZAKONA

Zagreb, ožujak 2012.

PRIJEDLOG ZAKONA O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI

I. USTAVNA OSNOVA ZA DONOŠENJE ZAKONA
Ustavna osnova za donošenje Zakona o Poljoprivrednoj savjetodavnoj službi sadržana
je u odredbama članka 2. stavka 4. podstavka 1. Ustava Republike Hrvatske.

II. OCJENA STANJA I OSNOVNA PITANJA KOJA SE MORAJU UREDITI
ZAKONOM TE POSLJEDICE KOJE ĆE DONOŠENJEM ZAKONA PROISTEĆI
Sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske (KLASA: 022-03/10-03/05; URBROJ:
5030109-10-1) od 23. srpnja 2010. godine, kojim je prihvaćen Prijedlog reorganizacije
agencija, zavoda, fondova i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima, te donošenjem Zakona
o hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Narodne novine, br. 30/2009 i 127/2010) propisano je
preuzimanje poslova, zaposlenih, opreme, prava i obveza te financijskih sredstava za
obavljanje preuzetih poslova Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu u
Hrvatsku poljoprivrednu komoru.
Glavni razlog za donošenje ovoga Zakona jest usklađivanje s praksom u Europskoj
uniji u području primjene Uredbe Vijeća (EZ-a) 73/2009 kojom se utvrđuju zajednička pravila
za programe izravne potpore za poljoprivrednike u okviru Zajedničke poljoprivredne politike
i određeni programi potpore za poljoprivrednike. U poglavlju III. navedene Uredbe, u članku
12. navedeno je da su države članice dužne uspostaviti sustav za savjetovanje
poljoprivrednika u pogledu upravljanja zemljištem i gospodarstvom ("poljoprivredna
savjetodavna služba"). Poljoprivredna savjetodavna služba mora obuhvatiti barem zakonom
propisane zahtjeve o upravljanju i dobre poljoprivredne i okolišne uvjete na način da
poljoprivrednici mogu dobrovoljno sudjelovati u sustavu poljoprivredne savjetodavne službe.
Osim toga, u skladu sa strateškim odrednicama Vlade Republike Hrvatske i
cjelokupne poljoprivredne politike u razdoblju do pristupanja Republike Hrvatske u
punopravno članstvo Europske unije 1. srpnja 2013. godine, Poljoprivredna savjetodavna
služba ima osobito važnu ulogu u informiranju i savjetovanju poljoprivrednika vezano za
njihovo restrukturiranje i prilagodbu uvjetima Zajedničke poljoprivredne politike i Zajedničke
organizacije tržišta poljoprivrednih proizvoda.
Sljedeća važna uloga Poljoprivredne savjetodavne službe jest pružanje pomoći
potencijalnim korisnicima za korištenje sredstava predpristupnog programa za poljoprivredu i
ruralni razvoj – IPARD, osobito u jačanju apsorpcijskih kapaciteta poljoprivrednih
gospodarstava za korištenje sredstava ovog programa koja Republici Hrvatskoj stoje na
raspolaganju do pristupanja u članstvo Europske unije. Time se mora ujedno osigurati i
pripremiti dobra podloga kako bi se poljoprivrednici što bolje pripremili i educirali za
korištenje fondova Europske unije za potporu dohotku u okviru izravnih plaćanja (EAGF) i
mjere potpore ruralnom razvoju (EAFRD) nakon pristupanja.
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Svojim djelovanjem u sastavu Hrvatske poljoprivredne komore, Javna poljoprivredna
savjetodavna služba izgubila je samostalnost u smislu provođenja zadaća koje su definirane
nacionalnim zakonodavstvom. Pored toga, Komora koristi cjelokupnu infrastrukturu Javne
poljoprivredne savjetodavne službe koja obavlja sve opće, financijske, računovodstvene,
pravne i kadrovske te informatičke poslove za Ured Komore, tijela komore (Skupštinu,
Upravni odbor, sektorske odbore i novoosnovane Županijsko-regionalne komore), a time
dijelom i proračunska sredstva JPSS. Djelatnici stručnih odjela i područnih odjela JPSS u
županijama obavljaju i poslove koji nisu u njihovom djelokrugu rada (tajnici su u pojedinim
sektorskim odborima i u većini slučajeva Županijsko-regionalnih komora, organizatori
sastanaka i skupova tijela Komore i drugo), čime se umanjuje njihova raspoloživost za
obavljanje stručnih poslova i savjetodavne pomoći poljoprivrednicima, kao primarne zadaće.
Od 1. siječnja 2011. godine kada je Komora preuzela 246 djelatnika JPSS, danas je
oko 240 djelatnika. U 2011. godini proračunska sredstva za rad JPSS iznosila su
38.700.000,00 kuna, dok je za 2012. godinu na poziciji Ministarstva poljoprivrede, na
aktivnosti A 401136 Javna poljoprivredna savjetodavna služba, usvojen iznos od
39.050.000,00 kuna.
Potrebno je naglasiti da su djelatnici JPSS javni službenici upisani u Registar javnih
službenika i namještenika kojeg vodi Financijska agencija (FINA).

III. OCJENA POTREBITIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE ZAKONA
Provođenje ovoga Zakona neće imati implikacije niti zahtijevati dodatna sredstva u
državnom proračunu Republike Hrvatske.
U Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2012. godinu na poziciji A 401136
Javna poljoprivredna savjetodavna služba, određen je iznos od 39.050.000,00 kuna, iznos koji
se odnosi na plaće i materijalne troškove Javne poljoprivredno-savjetodavne službe.

IV. RAZLOZI DONOŠENJA ZAKONA PO HITNOM POSTUPKU
Odredbama članaka 159. Poslovnika Hrvatskoga sabora predviđena je mogućnost da
zakon može biti donesen po hitnom postupku ako to, između ostalog, zahtijevaju osobito
opravdani državni razlozi.
Kako se ovim Zakonom predviđa reorganizacija u javnom sektoru u cilju usklađenja s
praksom Europske unije, predlaže se donošenje po hitnom postupku.
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KONAČNI PRIJEDLOG ZAKONA
O POLJOPRIVREDNOJ SAVJETODAVNOJ SLUŽBI

Osnivanje i naziv
Članak 1.
Ovim se Zakonom osniva Poljoprivredno savjetodavna služba (u daljnjem tekstu:
Služba), kao specijalizirana javna ustanova za obavljanje poslova poljoprivrednosavjetodavne djelatnosti u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu te uređuju odnosi u
svezi osnivanja, upravljanja i poslovanja Službe.
Članak 2.
(1) Osnivač Službe je Republika Hrvatska, a prava i dužnosti osnivača obavljat će
Ministarstvo poljoprivrede (u daljnjem tekstu: Ministarstvo).
(2) Služba ima svojstvo pravne osobe s pravima i obvezama propisanima ovim
Zakonom, Zakonom o ustanovama, posebnim zakonima i Statutom Službe.
(3) Služba se upisuje u sudski registar.

Status i sjedište
Članak 3.
(1) Služba iz članka 1. ovoga Zakona posluje pod nazivom: "Poljoprivredno
savjetodavna služba", javna ustanova za poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost u
poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu i djeluje putem središnjeg ureda i podružnica u
jedinicama regionalne (područne) samouprave koje se osnivaju Statutom.
(2) Sjedište Službe je u Zagrebu.

Djelatnost Službe
Članak 4.
(1) Služba obavlja poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost u poljoprivredi, ruralnom
razvoju i ribarstvu kao javnu službu.
(2) Poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost iz stavka 1. ovoga članka čine sljedeći
poslovi i zadaci:
1. tehnološko-tehničko unapređenje poljoprivrednih gospodarstava i pružanje stručne pomoći
poljoprivrednicima s ciljem povećanja dobiti od poljoprivredne djelatnosti i dopunskih
djelatnosti na gospodarstvu,
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2. davanje stručnih savjeta, instrukcija i praktičnih predočenja iz područja poljoprivrede i
ribarstva radi prikaza novih tehnologija i tehnika te načina gospodarenja i prijenosa svih
znanja i vještina potrebnih razvitku i očuvanju vrijednosti seoskog prostora i održivog razvoja
poljoprivrede i ribarstva,
3. sudjelovanje i izrada razvojnih planova za poljoprivredna gospodarstva (investicijski
programi, poslovni planovi, programi razvoja seoskog prostora i dr.),
4. sudjelovanje u oblikovanju i provođenju mjera poljoprivredne i ribarstvene politike u
skladu s propisima i aktima Vlade Republike Hrvatske,
5. sudjelovanje u provođenju programa razvoja poljoprivrede, ribarstva i seoskog prostora, te
otoka,
6. sudjelovanje u provedbi IPARD programa i mjera ruralnog razvoja,
7. promicanje znanja u poljoprivredi i ribarstvu radi očuvanja biološke i krajobrazne
raznolikosti u interesu sela i seoskog prostora, te otoka,
8. poticanje i pomoć u osnivanju i radu različitih oblika udruživanja poljoprivrednika i
subjekata u ribarstvu,
9. pružanje usluga savjetovanja korisnicima potpora u ribarstvu u pogledu provedbe mjera
strukturne politike, mjera uređenja tržišta i posebnih potpora,
10. provođenje sustava poljoprivrednih knjigovodstvenih podataka putem godišnjih
istraživanja (FADN Sustav),
11. informiranje i izdavačka djelatnost za potrebe razvoja poljoprivrede, ribarstva i sela, te
otoka,
12. obavljanje osnovnih laboratorijskih ispitivanja,
13. provođenje stručnog nadzora u integriranoj proizvodnji,
14. organiziranje i praćenje te prikupljanje podataka o pojavi štetnih organizama u biljnoj
proizvodnji,
15. organiziranje, provođenje i sudjelovanje u međunarodnim i domaćim znanstvenim i
stručnim projektima,
16. planiranje i usklađivanje savjetodavnog rada sa stručnim službama u poljoprivredi i
ribarstvu,
17. organiziranje i izvođenje obrazovanja i osposobljavanja iz područja poljoprivrede,
ribarstva i ruralnog razvoja,
18. suradnja i povezivanje stručnih institucija u zemlji i inozemstvu,
19. suradnja s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,
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20. organiziranje, sudjelovanje i izvođenje stručnih skupova, manifestacija i konferencija i
izložbi,
21. obavljanje i drugih poslova po ovlaštenju institucija nadležnih za obavljanje djelatnosti u
poljoprivredi i ribarstvu,
22. obavljanje i drugih poslova u okviru poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti u skladu s
posebnim zakonima, Statutom i općim aktima Službe.
(3) Poslovi i zadaci iz stavka 2. točke 13. i 17. ovoga članka Služba obavlja kao javnu
ovlast.

Tijela Službe
Članak 5.
Tijela Službe su Upravno vijeće i ravnatelj.

Upravno vijeće
Članak 6.
(1) Službom upravlja Upravno vijeće, kojeg čini predsjednik i četiri člana.
(2) Predsjednika i tri člana Upravnog vijeća imenuje i razrješava Vlada Republike
Hrvatske, na prijedlog ministra nadležnog za poljoprivredu (u daljnjem tekstu: ministar), od
kojih su predsjednik i jedan član predstavnici Ministarstva, a dva člana predstavnici stručnih
organizacija iz područja poljoprivrede i ruralnog razvoja.
(3) Jednog člana Upravnog vijeća biraju zaposlenici sukladno propisima o radu.
(4) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća imenuju se na razdoblje od četiri godine.
(5) Upravno vijeće donosi odluke većinom glasova ukupnog broja članova Upravnog
vijeća.
(6) Predsjednik i članovi Upravnog vijeća mogu biti razriješeni i prije isteka mandata,
na prijedlog ministra.

Nadležnosti Upravnog vijeća
Članak 7.
(1) Upravno vijeće:
– donosi Statut i opće akte Službe;
– utvrđuje poslovnu politiku Službe;
– donosi godišnji program rada i financijski plan Službe, te nadzire njihovo izvršavanje;
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– donosi smjernice o ustroju Službe;
– imenuje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Službe;
– donosi odluke iz djelokruga rada Službe;
– donosi Poslovnik o radu;
– donosi odluke o kupnji i prodaji nekretnina i o zaduživanju Službe;
– donosi druge odluke značajne za rad Službe;
– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim Statutom i drugim općim aktima Službe.
(2) Upravno vijeće utvrđuje godišnje izvješće o poslovanju i završni račun.
(3) Završni račun i izvješće o poslovanju Službe potvrđuje Vlada Republike Hrvatske.

Ravnatelj i zamjenik ravnatelja
Članak 8.
(1) Službu vodi, predstavlja i zastupa ravnatelj.
(2) Ravnatelj organizira i vodi rad i poslovanje Službe, poduzima sve pravne radnje u
ime i za račun Službe, zastupa Službu u postupcima pred sudovima, upravnim i drugim
državnim tijelima te pravnim osobama s javnim ovlastima, a u granicama svojih ovlasti može
dati punomoć drugoj osobi za zastupanje Službe u pravnom prometu.
(3) Služba ima i zamjenika ravnatelja.
(4) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja imenuje i razrješava Upravno vijeće na temelju
javnog natječaja.
(5) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja moraju imati visoku stručnu spremu agronomske
struke i najmanje pet godina rada u struci.
(6) Ravnatelj i zamjenik ravnatelja imenuju se na vrijeme od četiri godine, a ista osoba
može biti ponovno imenovana.
(7) Ravnatelja i zamjenika ravnatelja Upravno vijeće može razriješiti i prije isteka
mandata pod uvjetima propisanim Zakonom o ustanovama.
(8) Zamjenik ravnatelja Službe zamjenjuje ravnatelja u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti i obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima Službe.
(9) Način i postupak, kao i uvjeti za imenovanje i razrješenje ravnatelja i zamjenika
ravnatelja uređuju se Statutom Službe.
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Stručno vijeće
Članak 9.
(1) Služba može imati Stručno vijeće.
(2) Članovi Stručnog vijeća ne mogu biti članovi Upravnog vijeća.
(3) Stručno vijeće raspravlja i odlučuje o stručnim pitanjima iz nadležnosti Službe, te
daje Upravnom vijeću i ravnatelju mišljenja i prijedloge o organizaciji rada i razvoja
djelatnosti Službe.
(4) Imenovanje i razrješenje, zadaće i način rada Stručnog vijeća utvrđuje se Statutom
Službe.

Stručna i savjetodavna tijela
Članak 10.
Služba može imati i druga stručna i savjetodavna tijela čiji se djelokrug i nadležnosti
utvrđuju Statutom.

Statut Službe
Članak 11.
(1) Statutom Službe pobliže se uređuje unutarnji ustroj, ovlasti, način odlučivanja,
kriteriji rada i rad stručnih službi, te druga pitanja od značenja za obavljanje djelatnosti i
poslovanje Službe.
(2) Statut Službe donosi Upravno vijeće.
(3) Ministarstvo daje suglasnost na Statut Službe.

Sredstva za rad Službe
Članak 12.
(1) Sredstva za osnivanje i početak rada Službe osigurana su u Državnom proračunu
Republike Hrvatske za 2012. godinu.
(2) Služba ostvaruje sredstva za rad iz državnog proračuna Republike Hrvatske,
obavljanjem svoje djelatnosti i iz drugih izvora na način i pod uvjetima propisanim ovim
Zakonom i Statutom Službe.
(3) Služba može stjecati sredstva i iz drugih izvora, donacijom i na drugi način,
sukladno zakonu i općim aktima Službe.
(4) Godišnja sredstva za redovitu djelatnost Službe osiguravaju se temeljem programa
rada i financijskog plana Službe.
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(5) Služba vodi računovodstvo i sastavlja financijska izvješća, sukladno propisima za
proračunsko računovodstvo.

Imovina i obveze Službe
Članak 13.
Služba ne može bez suglasnosti osnivača steći, opteretiti ili otuđiti nekretnine i drugu
imovinu u svom vlasništvu ili sklapati pravne poslove čija je vrijednost veća od vrijednosti
utvrđene Statutom Službe.

Odgovornosti Službe
Članak 14.
(1) Služba odgovara za svoje obveze cijelom svojom imovinom.
(2) Republika Hrvatska solidarno i neograničeno odgovara za obveze Službe.

Nadzor
Članak 15.
Nadzor nad zakonitošću rada Službe obavlja Ministarstvo.

Prijelazne i završne odredbe
Članak 16.
(1) Ministar nadležan za poljoprivredu imenovat će privremenog ravnatelja Službe u
roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Privremeni ravnatelj obavit će poslove u vezi s upisom Službe u sudski registar i
organizirati početak rada Službe.
(3) Mandat privremenog ravnatelja Službe traje do imenovanja ravnatelja Službe.
Članak 17.
(1) Vlada Republike Hrvatske imenovat će Upravno vijeće Službe u roku od 30 dana
od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.
(2) Upravno vijeće donijet će Statut i druge opće akte Službe u roku od 30 dana od
dana imenovanja.
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Članak 18.
(1) Služba preuzima poslove, službenike i namještenike zatečene na preuzetim
poslovima, opremu, pismohranu i drugu dokumentaciju, sredstva za rad, nekretnine,
pokretnine, prava i obveze i financijska sredstva Hrvatske poljoprivredne komore, koji se
odnose na poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost koju obavlja Stručna služba Komore –
Javna poljoprivredna savjetodavna služba.
(2) Nekretnine iz stavka 1. ovoga članka su nekretnine koje su do stupanja na snagu
Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Narodne
novine, broj 127/2010) bile u vlasništvu ili posjedu Hrvatskog zavoda za poljoprivrednusavjetodavnu službu i nekretnine koje su na dan stupanja na snagu ovoga Zakona u posjedu
Hrvatske poljoprivredne komore, a koristi ih Stručna služba Komore - Javna poljoprivredna
savjetodavna služba, za obavljanje poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti. Prenošenje
vlasništva nekretnina s njihovim pobližim određenjem uredit će se odgovarajućim aktom
sklopljenim između Službe i Hrvatske poljoprivredne komore uz suglasnost ministra
nadležnog za poljoprivredu i u skladu sa zakonom.
(3) Preuzimanje poslova, službenika i namještenika zatečenih na preuzetim poslovima,
opreme, pismohrane i druge dokumentacije, sredstava za rad, pokretnina, prava i obveza i
financijskih sredstva iz stavka 1. ovoga članka Hrvatska poljoprivredna komora i Služba
pobliže će urediti sporazumom uz suglasnost ministra nadležnog za poljoprivredu.
Članak 19.
(1) Nakon donošenja akata iz članka 17. ovoga Zakona i upisa Službe u sudski
registar, Služba će preuzetim službenicima i namještenicima ponuditi sklapanje ugovora o
radu sukladno propisima o radu, a onima kojima se ne može ponuditi sklapanje ugovora o
radu jer se ne mogu rasporediti otkazat će se radni odnos sukladno propisima o radu.
(2) Do sklapanja novih ugovora, preuzeti službenici i namještenici nastavit će obavljati
poslove utvrđene dosadašnjim ugovorima o radu i druge poslove po nalogu ravnatelja Službe.
(3) Do sklapanja novih ugovora o radu, odnosno otkazivanja ugovora o radu, preuzeti
službenici i namještenici zadržavaju pravo na plaću i druga prava iz radnog odnosa te obveze i
odgovornosti prema dosadašnjim ugovorima o radu.
Članak 20.
Hrvatska poljoprivredna komora dužna je u roku 30 dana od dana stupanja na snagu
ovoga Zakona uskladiti Statut i druge opće akte s odredbama ovoga Zakona.
Članak 21.
Danom stupanja na snagu ovoga Zakona:
– u Zakonu o poljoprivredi (Narodne novine, br. 149/2009 i 127/2010) u članku 18. stavku 3.
riječi: "Hrvatska poljoprivredna komora (u daljnjem tekstu: Komora)" zamjenjuju se riječima:
"Poljoprivredno savjetodavna služba (u daljnjem tekstu: Služba)", a u članku 19. stavku 2.
točki 3. riječ: "Komora" zamjenjuje se riječju: "Služba",
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– u Zakonu o državnoj potpori poljoprivredi i ruralnom razvoju (Narodne novine, br. 92/2010,
127/2010 i 124/2011) u članku 10. stavcima 3. i 4. riječi: "Hrvatska poljoprivredna komora"
zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredno savjetodavna služba",
– u Zakonu o morskom ribarstvu (Narodne novine, br. 56/2010, 127/2010 i 55/2011) u članku
84. stavku 2. riječi: "Hrvatska poljoprivredna komora" zamjenjuju se riječima:"Poljoprivredno
savjetodavna služba",
– u Zakonu o strukturnoj potpori i uređenju tržišta u ribarstvu (Narodne novine, br. 153/2009 i
127/2010) u članku 37. stavku 2. i članku 38. stavku 2. riječi: "Hrvatska poljoprivredna
komora" zamjenjuju se riječima: "Poljoprivredno savjetodavna služba",
- u Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori (Narodne novine, br. 30/2009 i 127/2010)
članak 4.a i članak 24. stavak 1. podstavak 1. i stavak 2. brišu se.
Članak 22.
Ovaj Zakon stupa na snagu osmoga dana od objave u Narodnim novinama.
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OBRAZLOŽENJE
Uz članak 1.
Ovim se člankom propisuje osnivanje javne ustanove Poljoprivredno savjetodavne službe,
specijalizirane ustanove za obavljanje poljoprivredno-savjetodavne djelatnost u poljoprivredi,
ruralnom razvoju i ribarstvu.
Uz članak 2.
Ovim se člankom propisuje status Službe, određuje Republika Hrvatska kao osnivač, a prava i
dužnosti osnivača obavljat će Ministarstvo poljoprivrede. Služba je pravna osoba i upisuje se
u sudski registar.
Uz članak 3.
Uređuje se naziv i sjedište Službe. Služba obavlja djelatnost putem središnjeg ureda i
podružnica u jedinicama regionalne (područne) samouprave.
Uz članak 4.
Ovim se člankom određuju poslovi i zadaci Službe koji čine poljoprivredno-savjetodavnu
djelatnost u poljoprivredi, ruralnom razvoju i ribarstvu.
Uz članak 5.
Određuju se tijela Službe, a to su: Upravno vijeće i ravnatelj.
Uz članak 6.
Ovim se člankom uređuje sastav i način imenovanja Upravnog vijeća kao i njegov mandat i
način odlučivanja.
Uz članak 7.
Određuje se nadležnost Upravnog vijeća kao tijela upravljanja Službom.
Uz članak 8.
Ovim se člankom propisuju ovlasti ravnatelja Službe, koji predstavlja i zastupa Službu.
Također se određuje da Služba ima i zamjenika ravnatelja. Propisuju se uvjeti koje mora
udovoljiti osoba koja se javlja na natječaj za ravnatelja i zamjenika ravnatelja, određuje se tko
ih imenuje i na koje vrijeme.
Uz članak 9.
Propisuje se da Služba može imati Stručno vijeće koje raspravlja i odlučuje o stručnim
pitanjima iz nadležnosti Službe.
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Uz članak 10.
Određuje se da Služba može imati i druga stručna i savjetodavna tijela.
Uz članak 11.
Ovim se člankom uređuje što se uređuje Statutom službe kao temeljnim općim aktom
ustanove.
Uz članak 12.
Propisuje se financiranje Službe, počevši od početnih sredstava za osnivanje i početak rada,
način ostvarivanja sredstava za rad, način vođenja računovodstva i sastavljanja financijskog
izvješća, u skladu s propisima o proračunskom računovodstvu.
Uz članak 13.
Uređuje se imovina i obveze službe koja ne može bez suglasnosti osnivača steći, otuđiti kao
ni opteretiti imovinu u svojemu vlasništvu ili sklapati ugovore i druge pravne poslove čija se
vrijednost uređuje Statutom.
Uz članak 14.
Uređuje se odgovornost Službe koja za svoje obveze odgovara cjelokupnom svojom
imovinom. Republika Hrvatska, kao osnivač, solidarno odgovara za obveze Službe.
Uz članak 15.
Određuje se Ministarstvo poljoprivrede kao tijelo državne uprave koje obavlja nadzor nad
radom Službe.
Uz članke 16. do 19.
Uređuju se prijelazne i završne odredbe kojima se uređuje imenovanje privremenog
ravnatelja, imenovanje Upravnog vijeća, donošenje Statuta i drugih općih akata Službe,
preuzimanje poslova, službenika i namještenika, opreme, pismohrane, sredstava za rad,
nekretnina, prava i obveza i financijskih sredstava od Hrvatske poljoprivredne komore, koji se
odnose na poljoprivredno-savjetodavnu djelatnost koju obavlja Stručna služba Komore.
Uređuje se način na koji će se preuzimanje
zaposlenih u vrijeme preuzimanja.

provesti te se uređuje radnopravni status

Uz članak 20.
Određuje se rok od 30 dana za usklađenje Statuta Hrvatske poljoprivredne komore s
odredbama ovoga Zakona.
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Uz članak 21.
Nomotehnički se uređuju posebni propisi prema kojima Poljoprivredno savjetodavna služba
obavlja određene djelatnosti te se u Zakonu o Hrvatskoj poljoprivrednoj komori brišu odredbe
kojima se uređuje obavljanje poljoprivredno-savjetodavne djelatnosti kao i njezino
financiranje iz sredstava državnog proračuna.
Uz članak 22.
Propisuje se stupanja na snagu Zakona.

