
Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinska županije,  ("Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije", broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13.) i točke 12. Programa poticanja malog i 

srednjeg poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije", broj 8/97, 3/01, 5/02, 5/03 i 6/04) i Odluke o provedbi Projekta "Lokalni projekti razvoja 

– mikrokreditiranje" za 2009., ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 15/09),  

Župan Splitsko-dalmatinske županije 12. veljače 2014., donio je  

 

O D L U K U 

 o imenovanju Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata za  

Projekt "Lokalni projekti razvoja – mikrokrediranje" za 2009., 

 
Članak 1. 

 
 Imenuje se Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata za Projekt "Lokalni projekti 

razvoja – mikrokreditiranje" za 2009. u slijedećem sastavu: 

 

Anđelko Katavić, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske integracije – 

predsjednik Povjerenstva 

Damir Čarić, savjetnik za malo gospodarstvo – zamjenik predsjednika 

Tatjana Kovač Klemar, načelnica Sektora u Ministarstvu poduzetništva i obrta – član Povjerenstva 

Brankica Novosel, viši stručni savjetnik u Ministarstvu poduzetništva i obrta – zamjena člana 

Povjerenstva  

Mladen Buljan, Hrvatska gospodarska komora, Županijska komora Split- član Povjerenstva 

Ivan Gotovac, Hrvatska obrtnička komora, Obrtnička komora SDŽ – član Povjerenstva 

 
Članak 2. 

 
 U radu Povjerenstva kao promjenjivi član sudjeluje ovlašteni predstavnik banke s kojom je 

Splitsko-dalmatinska županija potpisla ugovor o poslovnoj suradnji za realizaciju navedenog 

Projekta. 

Članak 3. 

 
 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za odabir 

poduzetničkih projekata za Projekt "Lokalni projekti razvoja – mikrokrediranje" za 2009., Klasa: 

020-01/10-02/42, Urbroj: 2181/1-02-10-01 od 08. veljače 2010., te Odluka o izmjeni Odluke o 

imenovanju Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata za Projekt "Lokalni projekti razvoja – 

mikrokrediranje" za 2009., Klasa: 020-01/10-02/0040, Urbroj: 2181/1-05/05-13-0003 od 16. 

prosinca 2013. 

Članak 4. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u "Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije". 

 
KLASA: 080-01/14-03/62 

URBROJ: 2181/1-05/05-14-01 

Split, 12. veljače 2014. 

                                                                                                Ž U P A N 

 
 
                                                                                  Zlatko Ževrnja, dipl.oec., v.r. 


