
 Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09) i članka 5. Pravilnika o uvjetima i načinu 

korištenja sredstava za  kreditiranje razvitka i obnove poljoprivrede(„Narodne novine“, broj 

85/01,7/02,147/02, 140/03,108/04 i 64/06), župan Splitsko-dalmatinske županije 14. listopada 

2009. donio je  

 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva  

za odabir programa kreditiranja poljoprivrede 

 

 

I. 

 

 Osniva se  Županijsko povjerenstvo za odabir programa kreditiranja poljoprivrede( u 

daljnjem tekstu :Povjerenstvo). 

 

II. 

 

 U Povjerenstvo iz točke I. ove  Odluke imenuje se : 

 

Za predsjednika 

1. mr.Ivan  Udovičić,dipl.ing.-v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo,razvitak i 

obnovu  

 

Za  zamjenika 

2. Anđelko Katavić, dipl.oec.-rukovoditelj Odsjeka za poticanje razvoja i kreditiranje 

      malog gospodarstva u Splitsko-dalmatinskoj županiji  

 

Za članove 

    3.  Stjepan Kolovrat, dipl.oec.- vijećnik županijske skupštine 

    4.  Danica Tadin ,dipl.ing.– rukovoditelj odsjeka HZPSS, predstavnik Ministarstva 

          poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja 

    5.  mr.sc. Joško Gugić, dipl.ing. – Veleučilište u Kninu  

    6.  Zorica Rako, dipl.ing.-stručni savjetnik  za  poljoprivredu 

    7.  Dinko Franchini ,oec. -viši stručni referent za programe međunarodne gospodarske 

         suradnje 

 

III. 

 

 Povjerenstvo potiče, usmjerava i usklađuje aktivnosti u prikupljanju i korištenju 

sredstava namijenjenih razvitku poljoprivrede i agroturizma Splitsko-dalmatinske županije, a 

osobito: 

 Utvrđuje program aktivnosti usmjerenih prikupljanju sredstava, uz zaštitu 

vrijednosti  akumuliranih sredstava, te za  župana Splitsko-dalmatinske županije  

izrađuje godišnji prijedlog programa korištenja sredstava, 

 Odlučuje o odobravanju odnosno kreditiranju iz sredstava Fonda, 

 Nadzire namjensko trošenje odobrenih sredstava, 

 Utvrđuje prijedlog financijskih izvještaja o prikupljenim  i utrošenim sredstvima 

Fonda, 
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 Valorizirati projekte iz domene poljoprivrede te dostaviti županu prijedlog za 

odabir projekata za kreditiranje, 

 Obavlja i druge poslove u cilju pospješivanja ostvarenja programa razvitka 

poljoprivrede i agroturizma Splitsko-dalmatinske županije. 

 

 

IV. 

Sastanak sjednica  Povjerenstva saziva predsjednik  Povjerenstva. 

Predsjednik Povjerenstva predsjedava radu Povjerenstva. 

U slučaju njegove spriječenosti, zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. 

Sastanak Povjerenstva održat će se ako je sastanku nazočna većina članova 

Povjerenstva. 

Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova Povjerenstva. 

O svakom sastanku Povjerenstva vodi se zapisnik. 

Povjerenstvo podnosi izvješće o ostvarivanju i korištenju sredstava svim subjektima 

koji izdvajaju namjenska sredstva te županu Splitsko-dalmatinske županije  najmanje 

jednom godišnje. 

 

 

V. 

 Stručne i administrativne poslove za rad Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za 

gospodarstvo,razvitak i obnovu. 

 Povjerenstvo može predložiti županu  sklapanje ugovora o poslovnoj suradnji s nekom 

od poslovnih banaka kojoj može povjeriti administrativno vođenje postupka dodjele kredita. 

 

 

VI. 

           Ova  Odluka  stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

 

KLASA: 020-01/09-02/274 

URBROJ: 2181/1-03-09-01 

Split, 14. listopada 2009.  

 

 

                                                                                             Ž U P A N 

 

 

                                                                              Ante  Sanader, dipl.ing.,v.r. 

 


