
         REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

        Odbor za izbor i imenovanja 

KLASA: 080-09/18-01/59 

URBROJ: 2176/01-01-18-2 

Sisak, 22. studenoga 2018.   

 

 Na temelju članka 46. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije 
(«Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), 

Odbor za izbor i imenovanja na 8. sjednici održanoj 22. studenoga 2018. godine, razmatrao je 

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu potpora 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od  

2016.-2020. godine u 2018. godini i donio sljedeći  
 

 

 

Z A K L J U Č A K 
 

 

I. 
 

 Utvrđuje se Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za 
dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije 

za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini. 

 

II. 
 

U Povjerenstvo za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini imenuju se: 
 

           - za predsjednika: 

             1. Roman Rosavec 
 

           - za članove:   

               2. Marijan Belošević 

               3. Vladimir Gregurek 

               4. Blaženka Karakaš 

    5. Mihael Jurić 
 

III. 
 

 Predlaže se Županijskoj skupštini da donese Rješenje o imenovanju predsjednika i 

članova Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 
Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini. 
  

 

PREDSJEDNIK ODBORA 

 

 

mr. Mijo Šepak, v.r. 



          

                                                                                                                                PRIJEDLOG 

 

Na temelju članka 30. Odluke o potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na 

području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 2016.-2020. godine u 2018. godini, 

KLASA: ____________, URBROJ: _____________, od  __________ 2018. godine, 

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na ____. sjednici održanoj ____________ 

2018. godine, donijela je 

 

 

R J E Š E NJ E 

o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi  

i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za  

razdoblje od 2016. -2020. godine u 2018. godini 

 

 

Članak 1. 
        Ovim Rješenjem imenuju se predsjednik i članovi Povjerenstva za dodjelu potpora 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 
2016. -2020. godine u 2018. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

Članak 2. 
U Povjerenstvo se imenuju: 

- za predsjednika: 

1. Roman Rosavec 

 -     za članove: 
       2. Marijan Belošević 

       3. Vladimir Gregurek 

       4. Blaženka Karakaš 

       5. Mihael Jurić 

 

Članak 3. 
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za 

gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije. 
 

Članak 4. 
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije“. 
 

KLASA: 

URBROJ: 

Sisak, 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

PREDSJEDNICA 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

  Ivanka Roksandić, prof. 



  

OBRAZLOŽENJE 

 

uz Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za dodjelu 
potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 

razdoblje od 2016. – 2020. godine u 2018. godini 

 

 

     I.      PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE RJEŠENJA 

 

Pravni temelj za donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za dodjelu potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-

moslavačke županije za razdoblje od 2016. – 2020. godine u 2018. godini je Odluka o 

potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za 
razdoblje od 2016. – 2020. godine u 2018. godini. 

Temeljem članka 30. prethodne Odluke imenuje se Povjerenstvo za dodjelu potpora 
poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Sisačko-moslavačke županije za razdoblje od 
2016. – 2020. godine u 2018. godini. 

 

 

II. PRILOG 

 

 Prijedlog Rješenja. 
 

 

 


