
Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 17. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a u svezi sa 
člankom 8. stavak 3. ugovora o provedbi Programa "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom 
do konkurentnosti" od 1. travnja 2015. godine, Župan Osječko-baranjske županije donio je 8. svibnja 
2015. godine 
 
 

P O S L O V N I K 
 

o radu Povjerenstva za provedbu postupka 
javnog natječaja za kreditiranje poduzetnika 
iz Programa "Kreditom do uspjeha 2014.", 

Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" 
 
 

Članak 1. 
 

Ovim Poslovnikom uređuje se način rada Povjerenstva za provedbu postupka javnog natječaja 
za kreditiranje poduzetnika iz Programa "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do 
konkurentnosti" (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 

Povjerenstvo proučava, vrednuje i ocjenjuje zahtjeve za poduzetničke kredite, izrađuje 
prijedlog poduzetničkih projekata za poduzetničke kredite radi provedbe javnog natječaja za 
kreditiranje poduzetnika iz Programa "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do 
konkurentnosti" i s pripadajućom dokumentacijom dostavlja ih poslovnoj banci. 
 
 

Članak 2. 
 
 Predstavnik Osječko-baranjske županije, kao predsjedavajući Povjerenstva: 
- saziva sjednice i predlaže dnevni red sjednice Povjerenstva, 
- predsjedava sjednicom Povjerenstva, 
- potpisuje zapisnike i druga pismena Povjerenstva, 
- obavlja ostale dužnosti koje mu povjeri Povjerenstvo. 
 
 

Članak 3. 
 

Sjednice Povjerenstva sazivaju se prema potrebi do završetka Programa "Kreditom do uspjeha 
2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti". 
 
 

Članak 4. 
 

Poziv za sjednicu s prijedlogom dnevnog reda i materijali dostavljaju se institucijama koje su 
imenovale svoje predstavnike u Povjerenstvo u roku od 7 (sedam) dana prije održavanja sjednice 
Povjerenstva. 
 

Iznimno, poziv za sjednicu i pripadajući materijal o kojem će se raspravljati mogu biti iz 
opravdanih razloga dostavljeni i u vremenu kraćem od roka utvrđenog prethodnim stavkom. 
 
 

Članak 5. 
 

Odluke se donose većinom glasova članova Povjerenstva. 



Odluke se donose na sjednici javnim glasovanjem. Iznimno u rezultat glasovanja se ubraja i 
pisano očitovanje članova koji iz opravdanih razloga sjednici nisu mogli nazočiti. 
 
 

Članak 6. 
 

Promjenjivi članovi poslovnih banaka imaju pravo odlučivati samo o onim zahtjevima za 
kredit na kojima je naznačeno da se upućuju u poslovnu banku čiji je promjenjivi član predstavnik, a 
promjenjivi članovi komora imaju pravo odlučivati o zahtjevima za kredit ovisno o pravnom obliku 
podnositelja zahtjeva. 
 
 

Članak 7. 
 

Na sjednici se o svakom pojedinom zahtjevu za poduzetnički kredit prije odlučivanja provodi 
rasprava. 
 

Predsjedavajući zaključuje raspravu po pojedinom predmetu kada utvrdi da više nema 
prijavljenih sudionika u raspravi. 
 

Po zaključenju rasprave pristupa se glasovanju o uvrštavanju zahtjeva u prijedlog 
poduzetničkih projekata. 
 

Sjednica Povjerenstva traje dok se ne iscrpi utvrđeni dnevni red. 
 
 

Članak 8. 
 

O radu na sjednici Povjerenstva vodi se zapisnik. 
 

U zapisniku se navodi tijek sjednice Povjerenstva, sudionici u raspravi, kratak opis 
razmatranih zahtjeva za poduzetnički kredit, rezultat glasovanja i odluke. 
 
 

Članak 9. 
 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za 
gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije. 
 
 

Članak 10. 
 

Ovaj Poslovnik bit će objavljen u "Županijskom glasniku", a stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
Klasa: 403-01/15-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-02-15-3 
 
Osijek, 8. svibnja 2015. 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 


