
POVJERENSTVO ZA PROVOĐENJE IZBORA ZA SKUPŠTINU HRVATSKE 
POLJOPRIVREDNE KOMORE 

 

Na temelju članka 26. stavka 2. podstavka drugog Zakona o Hrvatskoj poljoprivrednoj 
komori („Narodne novine“, broj 30/09) te članka 8. Izbornih pravila za  provedbu prvih izbora 
za  Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore od 02. rujna 2009. godine, Povjerenstvo za 
provođenje izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore, imenovano Rješenjem Vlade 
Republike Hrvatske Klasa: 080-02/09-01/65, Urbroj: 50304/2-09-01 od 07. svibnja 2009. godine; 
Klasa: 080-02/09-02/237, Urbroj: 50304/2-09-01 10. rujna 2009. godine te Klasa: 080-02/09-
01/65, Urbroj: 50304/2-09-03 od 10. rujna 2009. godine , na sjednici održanoj 19. listopada 2009. 
godine donosi 
 

ODLUKU 
  

I. 
 

 Prihvaćaju se prijedlozi kandidatura podneseni u skladu s odredbama Izbornih pravila 
za  provedbu prvih izbora za  Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore od 02. rujna 2009. 
godine te Odluke o raspisivanju prvih izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore od 
16. rujna 2009. godine, navedeni po izbornim jedinicama i izbornim skupinama  u prilozima 
ove Odluke, koji su njezin sastavni dio. 

II. 
 

1) U skladu s točkom VII. stavkom 3. Odluke o raspisivanju prvih izbora za Skupštinu 
Hrvatske poljoprivredne komore od 16. rujna 2009. godine, kandidati navedeni u prilozima 
ove Odluke mogu odustati od prijedloga kandidature najkasnije do 21. listopada 2009. godine 
do 16:00 h. 

 
 2) U slučaju iz stavka 1. ove točke  Povjerenstvu za provođenje izbora za Skupštinu 

Hrvatske poljoprivredne komore mora se dostaviti pisana obavijest o odustanku ovjerena od 
javnog bilježnika, na adresu Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja, Ulica 
grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb, s naznakom na zatvorenoj koverti: „za Povjerenstvo za 
provođenje izbora za Skupštinu Hrvatske poljoprivredne komore – odustanak od kandidature - 
ne otvarati“. 

III. 
 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se na internetskoj stranici 

Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja www.mps.hr, te na internetskim 
stranicama i u prostorijama ureda Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu 
(www.hzpss.hr) i Hrvatske poljoprivredne agencije ( www.hpa.hr).                                                                    
 
 
 U Zagrebu, 19. listopada 2009. godine 
 
 

   PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 
 
           mr. sc. Josip Kraljičković, v.r. 
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