
Obavijest o sjednicama Upravnog vijeća  

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

 

 

1. sjednica Upravnog vijeća 

Telefonska sjednica Upravnog vijeća je održana u 4. studenog 2016. godine 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Donošenje odluke o potrebi raspisivanja javnog natječaja za imenovanje ravnatelja i 

zamjenika ravnatelja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju 

 

 

2. sjednica Upravnog vijeća 

Telefonska sjednica Upravnog vijeća je održana u 2. prosinca 2016. godine 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Donošenje odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za provedbu postupka  

javnog natječaja za imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za plaćanja 

u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

 

 

3. sjednica Upravnog vijeća 

Sjednica Upravnog vijeća održana je 23. prosinca 2016. godine u 9 sati u prostorijama 

Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Davanje suglasnosti ravnatelju Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju za sklapanje ugovora za nabavu licenci za korištenje 

Microsoftovih softverskih proizvoda i usluga na iznos od 171.809,80 eura bez 

PDV-a, odnosno 214.762,25 eura s PDV-om sa zajednicom ponuditelja KING ICT 

d.o.o., Combis d.o.o., CompING d.o.o. i SPAN d.o.o. 

2. Usvajanje Financijskog plana Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju 

3. Imenovanje ravnatelja i zamjenika ravnatelja Agencije za plaćanja u poljoprivredi, 

ribarstvu i ruralnom razvoju 

4. Razno 

 

 

 



4. sjednica Upravnog vijeća  

 

Sjednica je održana u četvrtak, 2. ožujka 2017. u 14:00 sati u Ministarstvu poljoprivrede, 

Ulica grada Vukovara 78, Zagreb. 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

 

1. Verifikacija Zapisnika s 3. sjednice Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

2. Donošenje odluke po prijavi za povredu obveze iz radnog odnosa  

3. Donošenje odluke po prijavi za povredu obveze iz radnog odnosa  

4. Donošenje Odluke o poništenju Odluke o imenovanju Povjerenstva za rješavanje o 

zahtjevu za zaštitu prava radnika od dana 27. prosinca 2012. godine 

5. Donošenje odluke o žalbi na odluku Povjerenstva za rješavanje o zahtjevu za zaštitu 

prava radnika 

6. Donošenje odluke o žalbi radnika upućenu Povjerenstvu za rješavanje o zahtjevu za 

zaštitu prava radnika 

7. Donošenje Odluke o imenovanju Povjerenstva za rješavanje o zahtjevu za zaštitu 

prava radnika 

8. Donošenje odluke o prijavi za zaštitu dostojanstva radnika  

9. Donošenje odluke o prijavi za zaštitu dostojanstva radnika  

10. Donošenje odluke o prijavi za zaštitu dostojanstva radnika  

11. Obavijest ravnateljice Matilde Copić o postojanju potencijalnog sukoba interesa 

(temeljem zahtjeva za mišljenje podnesenih na vlastiti zahtjev Povjerenstvu za 

sprječavanje sukoba interesa i temeljem mišljenja Povjerenstva za sprječavanje 

sukoba interesa) - OBRAZLOŽENJE 

12. Usvajanje Godišnjeg plana rada Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i 

ruralnom razvoju za 2017. godinu 

13. Razno 

 

 

5. sjednica Upravnog vijeća 

Sjednica Upravnog vijeća održana je 5. lipnja 2017. godine u 16 sati u prostorijama 

Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb 

 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Verifikacija Zapisnika sa 4. sjednice Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

2. Usvajanje i potpisivanje Pravilnika o unutarnjem ustroju i sistematizaciji radnih mjesta 

Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

3. Usvajanje i potpisivanje Pravilnika o izmjenama Pravilnika o radu Agencije za plaćanja 

u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju od 06. studenog 2014. godine 

http://www.apprrr.hr/Download.ashx?FileID=1e602ab5-1fa0-4b2e-af05-d22ee43580ff


4. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora za nabavu usluge korisničke podrške 

održavanja Integriranog sustava administriranja potpora Agencije (ISAP) sa 

gospodarskim subjektom KING ICT d.o.o., za nabavu usluge nadogradnje financijskog, 

računovodstvenog i izvještajnog IT sustava za provedbu i evidentiranje isplata potpora 

sa gospodarskim subjektom KING ICT d.o.o., za nabavu usluge nadogradnje ISA 

(Informacijski sustav Agencije) temeljem zahtjeva vlasnika procesa sa gospodarskim 

subjektom KING ICT d.o.o. 

5. Donošenje odluke po prijavi za povredu obveze iz radnog odnosa  

6. Razno 

 

 

6. sjednica Upravnog vijeća 

Sjednica Upravnog vijeća održana je 21. srpnja 2017. godine u 13 sati telefonskim putem. 

Na sjednici se raspravljalo o sljedećem: 

1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnog vijeća Agencije za plaćanja u 

poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju 

2. Usvajanje Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustroju i 

sistematizaciji radnih mjesta Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom 

razvoju 

3. Usvajanje Etičkog kodeksa 

4. Usvajanje Godišnjeg izvješća o radu za 2016. godinu 

5. Davanje suglasnosti za sklapanje ugovora za nabavu licenci za korištenje Microsoftovih 

softverskih proizvoda i usluga 

6. Razno 

 


