
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

Na temelju članaka 65. i 85. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" 
broj 10/09, 4/13, 16/16, 1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša 
dužnost Župana Istarske županije dana 30. travnja 2020. godine donosi 
 

O D L U K U 
o osnivanju Povjerenstva za poljoprivredu Istarske županije u 2020. godini 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za poljoprivredu Istarske županije u 2020. godini (u 
daljnjem tekstu: Županijsko povjerenstvo za poljoprivredu). 
 
 

Članak 2. 
Županijsko povjerenstvo za poljoprivredu je stručno i savjetodavno tijelo Župana Istarske 
županije koje obavlja slijedeće poslove:  
• aktivno prati i analizira epidemiološku situaciju uzrokovanu pojavom koronavirusa COVID 

– 19 na području Istarske županije i Republike Hrvatske te njene implikacije na 
poljoprivredu na području Istarske županije,  

• komunicira i koordinira aktivnosti sa Stožerom civilne zaštite Istarske županije vezane uz 
poljoprivredni sektor na području Istarske županije,  

• predlaže mjere Vladi Republike Hrvatske za potporu poljoprivrednom sektoru u svim 
segmentima i rješavanju problema,  

• predlaže mjere jedinicama lokalne samouprave s područja Istarske županije za potporu 
poljoprivrednicima s područja Istarske županije s ciljem održavanja djelatnosti i 
zadržavanja postojećih radnih mjesta,  

• osmišljava mjere, aktivnosti i projekte u sektoru poljoprivrede Istarske županije,  
• analizira aktualnu situaciju, te daje mišljenje o aktualnim pitanjima vezanih uz poljoprivredu 

u 2020. godini,  
• prati operativnu provedbu predloženih mjera i aktivnosti,  
• koordinira javni i privatni sektor u poduzimanju mjera i aktivnosti koje imaju za cilj polučiti 

maksimalne rezultate u spašavanju sektora poljoprivrede,  
• informira Župana o pozitivnim propisima i drugim pitanjima koja utječu na provedbu 

aktivnosti vezanih uz poljoprivredni sektor,  
• obavlja i druge poslove koje mu povjeri Župan 
 
 

Članak 3. 
Županijsko povjerenstvo za poljoprivredu imenuje se u slijedećem sastavu:  
• Fabrizio Radin, zamjenik župana koji obnaša dužnost župana Istarske županije, 

predsjednik Povjerenstva,  
• Ezio Pinzan, Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i 

vodno gospodarstvo Istarske županije, zamjenik predsjednika Povjerenstva,  
• Emil Daus, saborski zastupnik, član Saborskog odbora za poljoprivredu RH , član  
• Renato Krulčić, gradonačelnik Grada Pazina, član,  
• Dean Ban, ravnatelj Instituta za poljoprivredu i turizam u Poreču, član,  
• Igor Merlić, direktor Agencije za ruralni razvoj Istre - AZRRI, član,  
• Dorian Siljan, predsjednik Udruge Registriranih ekoloških proizvođača IŽ - IEP, član,  
• Dean Matić, predsjednik ceha poljoprivrednika, Obrtničke komore Istarske županije HOK-

e, član,  
• Nikola Benvenuti, predsjednik Udruge vinara i vinogradara IŽ - Vinistra, član  
• Klaudio Ipša, maslinar, član  
• Robert Momić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije i predsjednik Ceha ribara 

RH i IŽ pri HOK - i, član.  
• Sandi Orbanić, Udruga Hrvatske male mljekare, član. 



 

Članak 4. 
Mandat Županijskog povjerenstva za poljoprivredu traje do 31. prosinca 2020. godine.  
Zamjenik župana koji obnaša dužnost župana može članove Županijskog povjerenstva za 
poljoprivredu razriješiti i prije isteka mandata.  
 

 
Članak 5. 

Sjednice Županijskog povjerenstva za poljoprivredu saziva zamjenik župana koji obnaša 
dužnost župana koji je ujedno i predsjednik Povjerenstva.  
 
 

Članak 6.  
Predsjednik i članovi Županijskog povjerenstva za poljoprivredu ne primaju naknadu za svoj 
rad. 

 
Članak 7. 

Stručne i administrativne poslove za Županijsko povjerenstvo za poljoprivredu obavlja Upravni 
odjel za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo Istarske županije.  
 

 
Članak 8. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 
Istarske županije“  
 
 
KLASA: 023-01/20-06/16 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pula, 30. travnja 2020. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 

Zamjenik župana koji  
obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 
 
 

Dostaviti: 
1. Imenovanim članovima Povjerenstva – putem UO 
2. UO za poljoprivredu, šumarstvo, lovstvo, ribarstvo i vodno gospodarstvo IŽ, 
3. Pismohrana, ovdje 
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