Temeljem članka 61. Statuta Grada Pula - Pola (“Službene novine“ Grada Pule broj
7/09 i 16/09), Odluke o poticanju razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja „Poduzetnik Pula 2009“ (“Službene novine“ Grada Pule broj 3/09), Odluke o izmjeni Odluke
o poticanju razvoja poduzetništva kroz Program kreditiranja - „Poduzetnik Pula 2009“ od 05.
siječnja 2010. godine, članka 5. Ugovora o poslovnoj suradnji na području poticanja razvoja
poduzetništva grada Pule – Program kreditiranja „Poduzetnik Pula 2009“ od 19. ožujka 2009.
godine, te članka 5. Ugovora o poslovnoj suradnji na području poticanja razvoja
poduzetništva grada Pule – Program kreditiranja „Poduzetnik Pula 2009“ od 11. siječnja
2010. godine, Gradonačelnik Grada Pule, dana 20. siječnja 2010. godine, donosi
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o imenovanju povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata
- PROGRAM KREDITIRANJA «PODUZETNIK PULA 2009»
Članak 1.
U Rješenju o imenovanju povjerenstva za odabir poduzetničkih projekata –
PROGRAM KREDITIRANJA «PODUZETNIK PULA 2009» (“Službene novine“ Grada
Pule broj 4/09 i 15/09),
u članku 1., stavku 3., iza alineje 7. dodaje se:
„- Steven Pavlović, predstavnik Imex banke d.d., član, a u slučaju spriječenosti Gordana
Grdinić,“,
a članak 1., stavak 3., alineja 4. mijenja se i glasi:
„- Vladimir Potočki, predstavnik Privredne banke Zagreb d.d., član, a u slučaju spriječenosti
Suzana Cvek-Šekuljica i Clara Quarantotto,“
Članak 2.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenim novinama
Grada Pule.
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GRADONAČELNIK
Boris Miletić

OBRAZLOŽENJE
Dana 26. veljače 2009. godine donesena je Odluka o poticanju razvoja poduzetništva
kroz Program kreditiranja – „Poduzetnik Pula 2009“, ("Službene novine" Grada Pule br.
3/09). Ugovori o kreditiranju zaključeni su sa sljedećim poslovnim bankama: Hypo AlpeAdria-Bank d.d., Istarskom kreditnom bankom Umag d.d., OTP bankom d.d., Privrednom
bankom Zagreb d.d., Zagrebačkom bankom d.d., Hrvatskom poštanskom bankom d.d. i
Raiffeisenbank Austria d.d., te se nakon donošenja svih potrebnih akata započelo sa
operativnim provođenjem predmetnog programa kreditiranja.
Tijekom provođenja programa, Imex banka d.d. iz Splita zatražila je uključenje u
program kreditiranja, te su usuglašeni uvjeti po kojima je Imex banka d.d. spremna
dodijeljivati kreditna sredstva korisnicima predmetnog programa kreditiranja.
Kako bi bilo moguće zaključiti Ugovor sa Imex bankom d.d. iz Splita, izmjenjena je
postojeća Odluka o poticanju razvoja poduzetništva, te je 11. siječnja 2010. godine i zaključen
Ugovor s Imex bankom d.d..
Budući se u članku 5. Ugovora Grad Pula obvezao imenovati dvoje predstavnika Imex
banke d.d. u povjerenstvo za odabir poduzetničkih projekata, predlaže se donošenje
predmetne izmjene Rješenja u dijelu koji se odnosi na Imex banku d.d..
Temeljem traženja Privredne banke Zagreb d.d. da se Clari Quarantotto, kao
predstavnici banke, omogući prisustvovanje sjednicama Povjerenstva za odabir poduzetničkih
projekata po Programu kreditiranja «PODUZETNIK PULA 2009», predlaže se donošenje
izmjene Rješenja u dijelu koji se odnosi na Privrednu banku Zagreb d.d..
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