
Temeljem članka 55a. stavak 1. i stavak 2. točka 16. 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.) i 
članka 8. stavak 1. ugovora o provedbi Programa "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do 
konkurentnosti", zaključenih 1. travnja 2015. godine između Ministarstva poduzetništva i obrta, 
Osječko-baranjske županije i poslovnih banaka uključenih u provedbu Programa "Kreditom do 
uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti", Župan Osječko-baranjske županije donio je 
23. travnja 2015. godine 

 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o osnivanju Povjerenstva za provedbu 
postupka javnog natječaja za kreditiranje 
poduzetnika iz Programa "Kreditom do 

uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom 
do konkurentnosti" 

 
 

I. 
 

 Radi provedbe postupka javnog natječaja za kreditiranje poduzetnika iz Programa "Kreditom 
do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti", ovim se Rješenjem osniva Povjerenstvo za 
provedbu postupka javnog natječaja za kreditiranje poduzetnika iz Programa "Kreditom do uspjeha 
2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 
 
 

II. 
 

 U provođenju javnog natječaja 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. 
 

III. 
 

 Povjerenstvo ima pet članova. 
 
 U Povjerenstvo po jednog predstavnika imenuju: 
- Osječko-baranjska županija, 
- Ministarstvo poduzetništva i obrta, 
- Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije - HAMAG BICRO, 
- poslovne banke i 
- komore (HGK Županijska komora Osijek i HOK Obrtnička komora Osječko-baranjske 
 županije). 
 
 Poslovne banke imenuju po jednog predstavnika u Povjerenstvo koji je promjenjiv, ovisno o 
poslovnoj banci koju je podnositelj zahtjeva izabrao. 
 

HGK Županijska komora Osijek i HOK Obrtnička komora Osječko-baranjske županije 
imenuju po jednog predstavnika u Povjerenstvo koji je promjenjiv, ovisno o pravnom obliku  
podnositelja zahtjeva. 
 

Sjednicama Povjerenstva predsjeda predstavnik Osječko-baranjske županije. 



IV. 
 

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

 
 

V. 
 

 Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku", a stupa na snagu danom donošenja. 
 
 
 
Klasa: 403-01/15-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-02-15-4 
 
Osijek, 23. travnja 2015. 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 


