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

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

poduzetništva u Splitsko-dalmatinskoj županiji ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske", broj 

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

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

Župan Splitsko-dalmatinske županije 11. veljače 2014., donio je   

 

 

PRAVILNIK 

o radu Povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata za Projekt 

 "Lokalni projekti razvoja – mikrokreditiranje" za 2009.  

 

 

I      OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Pravilnikom utvrđuje se slijedeće: 

 

- prava i dužnosti Povjerenstva 

- sazivanje sjednica 

- poziv 

- dnevni red 

- tijek sjednice 

- zapisnici i odluke 

 

 

II    PRAVA I DUŽNOSTI POVJERENSTVA 

 

Članak 2. 

 

 Povjerenstvo imenuje Župan  na način utvrđen Programom. 

 Članstvo u Povjerenstvu može prestati ako člana Povjerenstva na prijedlog institucije koju 

predstavlja ili na drugi način razriješi nositelj Programa. 

 

Članak 3. 

 

 Povjerenstvo u svom radu obvezno je pridržavati se Programa, zaključenih ugovora za 

realizaciju Programa i kriterija, kao i ostalih odredbi koje utvrdi nositelj Programa. 

 Povjerenstvo je dužno provoditi sve potrebne radnje kako bi se Program što prije 

realizirao, kao i kontrolirati provedbu Programa. 

 Povjerenstvo je dužno o svom radu podnositi izvješća sukladno odredbama iz Programa. 

 

Članak 4. 

 

 Član Povjerenstva ima slijedeća prava i dužnosti: 

- prisustvovati sjednicama Povjerenstva, sudjelovati u raspravi i glasovati, 

- podnositi prijedloge i postavljati pitanja, 

- provoditi odluke Povjerenstva. 
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 Član Povjerenstva u slučaju spriječenosti dužan je o razlozima spriječenosti 

pravovremeno izvijestiti predsjednika Povjerenstva. 

 

Članak 5. 

 

 Predsjednik Povjerenstva organizira i vodi rad Povjerenstva, pa u tu svrhu: 

- priprema sjednicu Povjerenstva, saziva sjednicu i predlaže dnevni red te predsjedava istoj 

- utvrđuje kvorum 

- formulira odluke i stavlja ih na glasovanje, utvrđuje i objavljuje rezultate glasovanja, 

potpisuje zapisnike i druga pismena Povjerenstva vodeći računa da se u radu Povjerenstva 

poštuju ciljevi i odredbe Programa. 

 

Članak 6. 

 

 Predsjednik zastupa Povjerenstvo.  

 Povjerenstvo u slučaju odsutnosti predsjednika, može zastupati drugi član po ovlaštenju 

predsjednika. 

 

III   SAZIVANJE SJEDNICA 

Članak 7. 

 

 Sjednice Povjerenstva saziva predsjednik. 

 Svaki član Povjerenstva ima pravo inicirati savez sjednice Povjerenstva uz navođenje 

razloga i svrhe sazivanja sjednice. 

 Predsjednik će  iz prethodnog stavka odluku o sazivu sjednice donijeti u roku od 8 dana 

od dana dostavljenog prijedloga. 

 Sjednice Povjerenstva sazivaju se prema potrebi, do završetka realizacije Programa. 

 Sjednica Povjerenstva može se održati ako je nazočna većina članova Povjerenstva. 

 

 

IV   POZIV 

 

Članak 8. 

 

 Sjednice Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva u pisanom obliku, po potrebi a u 

pravilu osam dana prije održavanja sjednice. 

 U slučaju hitnosti sjednice se mogu sazvati telefonom, elektronskom poštom ili 

telefaksom, o čemu odlučuje predsjednik Povjerenstva. 

 

 

Članak 9. 

 

 Predsjednik Povjerenstva može odlučiti da sjednici Povjerenstva, osim članova, 

prisustvuju vanjski suradnici. 

 

 

Članak 10. 

  

 Poziv za sjednicu Povjerenstva sadrži: 
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- datum poziva 

- datum, sat i mjesto održavanja sjednice dnevni red 

- potpis predsjednika Povjerenstva. 

 

 

V     DNEVNI RED 

Članak 11. 

 

 Dnevni red sastavlja predsjednik Povjerenstva. 

 Prilikom sastavljanja dnevnog reda predsjednik Povjerenstva odlučuje i raspoređuje 

raspored točaka dnevnog reda. 

 

VI    TIJEK SJEDNICE 

Članak 12. 

 

 Sjednicu Povjerenstva otvara i njome rukovodi predsjednik Povjerenstva ili član 

Povjerenstva po ovlaštenju predsjednika. 

 Prije početka sjednice predsjednik Povjerenstva utvrđuje nazočnost većine članova. 

 Pravo odlučivanja imaju samo članovi Povjerenstva. 

 Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova Povjerenstva. 

 

Članak 13. 

 

 Nakon otvaranja sjednice, predsjednik Povjerenstva daje riječ izvjestiteljima po pojedinim 

točkama. 

 Ako Povjerenstvo zaključi da je pojedina točka dnevnog reda nedostatno razmotrena, 

može zadužiti izvjestitelja za dopunu obrazloženja na sljedećoj sjednici Povjerenstva. 

 

Članak 14. 

 

 Predsjednik Povjerenstva po provedenoj diskusiji, a prije odlučivanja o nekom prijedlogu, 

mora isti formulirati (ako to nije učinjeno prije diskusije), unijeti ga u zapisnik o radu 

Povjerenstva, te ga dati na glasovanje. 

 Prijedlog odluke ili zaključka mora biti jasno formuliran kako bi se članovi Povjerenstva 

mogli izjasniti za ili protiv prijedloga. 

 Glasovanje o pojedinim prijedlozima na sjednici Povjerenstva je javno. 

 

 

VII  ZAPISNICI I ODLUKE 

 

Članak 15. 

 

 U donošenju odluka ili zaključaka Povjerenstvo mora uvažavati odredbe, ciljeve i suštinu 

Programa. 

 

Članak 16. 

 

 O radu sjednica vodi se zapisnik kojeg potpisuje predsjednik Povjerenstva i zapisničar. 

Zapisničara određuje Povjerenstvo. 

 Odluke Povjerenstva potpisuje predsjednik Povjerenstva. 
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VIII   PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 17. 

 

 Ovaj Pravilnik obvezujući je akt za Povjerenstvo. 

 

 

Članak 18. 

 

 Stupanjem na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o radu Povjerenstva na 

provedbi Programa razvoja malog gospodarstva u kreditiranju poduzetnika ("Službeni glasnik 

Županije splitsko-dalmatinske",  broj: 7/02). 

 

 

Članak 29. 

 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od objave u "Službenom glasniku Županije 

splitsko-dalmatinske". 

 
KLASA:  023-05/14-04/0002 

URBROJ:  2181/1-05/05-14-0001 

Split,  11. veljače 2014.  

          Ž U P A N 

 

 

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

 
 


