Na temelju odredbe članka 38. Zakona o sustavu državne uprave („NN“ broj: 190/03.pročišćeni tekst, 199/03. i 79/07.) i odredbi točaka 3. i 4. Zaključka Vlade Republike Hrvatske
od 15. travnja 2010. godine (Klase 302-01/10-03/02, Urbroja: 5030105-10-8) u svezi s
točkom 8. iz Smjernica za pomoć poduzetnicima u teškoćama donosim slijedeću

ODLUKU
I.
Ovom odlukom, radi osiguravanja uvjeta za provedbu Smjernica za pomoć poduzetnicima u
teškoćama, te za izradu prijedloga programa pomoći malim i srednjim poduzetnicima u
teškoćama ustrojava se Stručna radna skupina u Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture.
II.
Stručna radna skupina iz točke I. ove Odluke sastoji se od 6 članova od kojih je jedan voditelj
kojim ima svog zamjenika.
Članovima Stručne radne skupine iz st. 1. ove točke imenuju se:
1. Željko Tufekčić, državni tajnik – voditelj Stručne radne skupine
2. Marela Knežević, načelnica Službe za projektno financiranje u Upravi za proračun i
financije
3. Renata Blažeković, savjetnica ministra u Kabinetu ministra
4. Boško Ercegovac, načelnik Službe upravno pravnih i stručno-tehničkih poslova u
Upravi za sigurnost plovidbe, zaštitu mora i unutarnjih voda
5. Anđa Đogaš, voditeljica Odsjeka za prijevoz putnika u Odjelu cestovnog prijevoza u
Upravi cestovnog prometa
6. Krešimir Gregurec, voditelj Odsjeka za prijevoz tereta u Odjelu cestovnog prijevoza u
Upravi cestovnog prometa

III.
Stručnu radnu skupinu iz stavka 2. točke II. ove Odluke voditelj Stručne radne skupine može,
na temelju procjene o složenosti odnosno potrebne stručnosti u ispunjenu zadatka radi koje
je i osnovana ili iz drugih opravdanih razloga, proširiti, odnosno uključiti u nju i druge članove,
službenike Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
Stručna radna skupina može iz razloga navedenih u stavku I. ove točke angažirati i vanjske
suradnike.
U slučajevima iz stavka 1. i 2. ove točke ministar će donijeti posebnu odluku.

IV.
Stručna radna skupina samostalna je u svome radu te je s posebnom pažnjom i dobrom
vjerom dužna pristupiti rješavanju zaprimljenih predmeta i za svoj je rad odgovorna ministru.
Radne sastanke Sručne radne skupine pisanim putem saziva voditelj, a po potrebi i zamjenik
voditelja.
Detalje o načinu svog rada Stručna radna skupina može regulirati posebnim naputkom koji
potpisuje voditelj.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Zagreb, 29. travnja 2010.
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Ministar
Božidar Kalmeta

Dostaviti:
1. Kabinet ministra
2. Članovima Stručne radne skupine - svima
3. Pismohrana - ovdje

