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 Urednički pročišćeni tekst Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za gospodarski 
razvitak sela obuhvaća odredbe Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za gospodarski razvitak 
sela ("Županijski glasnik" broj 1/96.), Odluke o izmjenama općih akata koji sadrže naziv Županije 
("Županijski glasnik" broj 2/97.) i članka 15. Odluke o odreñivanju plaća i drugih primanja dužnosnika 
i naknada vijećnicima Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 12/01.), u 
kojima je naznačeno vrijeme njihova stupanja na snagu. 
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 O D L U K A 
 
 o osnivanju Županijskog povjerenstva 
  za gospodarski razvitak sela 
 
 (Urednički pročišćeni tekst) 
 
 
 Članak 1. 
 
 Radi osiguranja kontinuiranog poticanja, povezivanja i usklañivanja djelatnosti stručnih i drugih 
ustanova i tijela koja se na području Županije bave pitanjima od značenja za gospodarski razvitak sela 
kao i poduzimanja mjera kojima se pridonosi stvaranju materijalnih i drugih uvjeta kojima se taj 
razvitak osigurava, osniva se Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela Osječko-baranjske 
županije (u daljnjem tekstu: Županija). 
 
 
 Članak 2. 
 
 Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo): 
- prati i razmatra stanje i pojave od značenja za obnovu i gospodarski razvitak sela i njegov 

položaj u ekonomskom sustavu zemlje te predlaže programe, mjere i aktivnosti kojima se 
pridonosi stvaranju materijalnih i drugih uvjeta kojima se osigurava taj razvitak, 

- osigurava pripremu znanstvenih i stručnih podloga za donošenje strateških odluka o obnovi i 
gospodarskom razvitku sela, 

- razmatra prijedloge razvojnih programa i projekata obnove i razvitka sela te daje mišljenje o 
programima obnove kandidiranim za korištenje sredstava ostvarenim prema propisima o 
financiranju obnove, 

- proučava te predlaže uvjete poticanja i pospješivanja razvitka obiteljskih gospodarstava,  
- prati i proučava provoñenje politike racionalnog iskorištenja poljoprivrednog zemljišta na 

području Županije te potiče i razmatra prijedloge mjera njenog unapreñenja, 
- razmatra prostorne uvjete gospodarskog razvitka sela i programe razvitka gospodarske i 

komunalne infrastrukture od značaja za gospodarski razvitak sela, te predlaže mjere i aktivnosti 
kojima se osiguravaju optimalni uvjeti gospodarskog razvitka, 

- potiče, povezuje i usklañuje djelatnost svih stručnih i drugih ustanova i tijela koja se na 
području Županije bave pitanjima od značaja za planiranje obnove i razvitka sela osobito na 
ratom razorenom području, kao i izradu programa i projekata kojima se doneseni planovi 
operacionaliziraju te usklañuje aktivnosti njihova ostvarivanja, 

- prati, proučava, razmatra i potiče stvaranje uvjeta i utvrñivanje i provoñenje i drugih mjera 
pospješivanja obnove i gospodarskog razvitka sela na području Županije. 
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 Članak 3. 
 
 U ostvarivanju svojih zadaća Povjerenstvo uspostavlja i ostvaruje suradnju sa Savezom seljaka, 
Županijskom komorom, Županijskom poljoprivrednom savjetodavnom službom za selo, Županijskom 
stočarsko-selekcijskom službom, županijskom udrugom agronoma, Turističkom zajednicom Županije, 
tijelima državne uprave i upravnim tijelima Županije i drugim organizacijama čije je djelovanje od 
značaja za gospodarski razvitak sela. 
 
 
 Članak 4. 
 
 Povjerenstvo čine predsjednik i 14 članova. 
 
 Predsjednika i članove Povjerenstva imenuje Skupština Županije iz reda predstavnika seljaka u 
broju koji osigurava teritorijalnu zastupljenost seoskih područja Županije te predstavnika upravnih 
tijela, stručnih institucija i drugih istaknutih stručnjaka u područjima obuhvaćenim djelokrugom rada 
Povjerenstva. 
 
 
 Članak 5. 
 
 Za pripremu ili obavljanje pojedinih poslova iz svog djelokruga Povjerenstvo može osnivati 
stručne timove kao privremena ili stalna radna tijela. 
 
 
 Članak 6. 
 
 (Prestao važiti temeljem članka 15. Odluke o odreñivanju plaća i drugih primanja dužnosnika i 
naknada vijećnicima Skupštine Osječko-baranjske županije - "Županijski glasnik" broj 12/01.) 
 
 
 Članak 7. 
 
 Stručne i administrativno-tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavljat će upravno tijelo 
Županije nadležno za poslove poljoprivrede. 
 
 


