
 

 

 
 
 
 
 

Polazeći od: 

 

 vrijednosti poduzetništva za sveukupan ekonomski i društveni razvoj  

 vrijednosti razvijanja poduzetništva, kulture poduzetništva i učenja za 

poduzetništvo  

 potrebe za identificiranjem i promocijom uspješnih i odgovornih 

poduzetnika, dobrih poduzetničkih praksi, dobrih i kreativnih projekata, 

kvalitetnih i inovativnih proizvoda / usluga, novih (industrijskih) 

tehnologija, novih trendova u marketingu i IC / digitalnim tehnologijama 

 važnosti suradnje i zbližavanja poduzetnika i ljudi općenito iz svih dijelova 

svijeta 

 važnosti promicanja odgovornosti poduzetnika u davanju doprinosa 

rješavanju globalnih problema čovječanstva (ratovi, siromaštvo, terorizam, 

ugrožavanje planeta)   

 važnosti promicanja odgovornosti poduzetnika u zalaganju za 

ravnomjeran, ravnopravan, održiv i uravnotežen razvoj 

 

a  

 

 U cilju ostvarivanja kontinuirane promocije navedenih vrijednosti  

 

sudionici  prvog  Svjetskog kongresa poduzetnika, održanog u Zagrebu, Hrvatska, 

od 4. do 7. XII 2018. godine 

donose  
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O D L U K U 

o imenovanju Ambasadora poduzetništva 

 

I. 

Ambasadori poduzetništva će biti imenovani i proglašeni na VI Regionalnom 

summitu poduzetnika srednje i jugoistočne Europe „300 NAJBOLJIH“, u 

Dubrovniku, u ožujku 2019. godine. 

II. 

Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ i programsko-organizacijska 

tijela Svjetskog kongresa poduzetnika preuzimaju ulogu, obvezu i odgovornost 

da kreiraju i koordiniraju Program „Ambasadori poduzetništva“ uključujući: način 

odabira Ambasadora poduzetništva, način i proceduru njihovog imenovanja i 

proglašenja te donošenje Pravilnika po kojem će Ambasadori poduzetništva 

djelovati. 

III. 

Odluka stupa na snagu danom usvajanja. 

 
Broj: 803-SKP/18. 
U Zagrebu, 07. 12. 2018. 

 
Prof. dr. sc. Velimir Srića,                                Vinko M. Ćuro,                                  Dragoljub Vukadinović,            
predsjednik Programskog odbora                                     predsjednik Upravnog odbora                       predsjednik Inicijativnog odbora           
MEF „PERSPEKTIVE“ Dubrovnik i                                       MEF „PERSPEKTIVE“ Durovnik                       Svjetskog kongresa poduzetnika i         
profesor na EF Sveučilišta u Zagrebu                                i glavni tajnik SKP 2018                                   predsjednik „METALAC“ grupe a.d.       
Zagreb, Hrvatska                                                                  Dubrovnik, Hrvatska                                        Gornji Milanovac, Srbija    
 

Prof. dr. emeritus Slavica Singer,                  Prof. dr. sc. Siniša Zarić,                  Luka Burilović,                 
predsjednica Znanstveno-stručnog savjeta                     predsjednik Međunarodnog                           predsjednik Organizacijskog          
Svjetskog kongresa poduzetnika i                                     programskog odbora SKP i                              komiteta SKP i predsjednik            
profesorica na EF Sveučilišta u Osijeku                            prof. na EF Sveučilišta u Beogradu                 Hrvatske gospodarske komore     
Osijek, Hrvatska                                                                    Beograd, Srbija                                                  Zagreb, Hrvatska    
 

Prof. dr. sc. Bahrija Umihanić,                        Svetozar Janevski,                            Mr. sc. Milica Daković,               
direktor Programa/potpredsjednik ZSS                            predsjednik Međunarodnog kluba                predsjednica Mreže mladih                      
Svjetskog kongresa poduzetnika i                                      laureata „Stvaratelji za stoljeća“ i                 poduzetnika SiJ Europe „4E“ i                  
prof. na EF Sveučilišta u Tuzli                                             predsjednik V.V. „TIKVEŠ“ a.d.                       direktorica „E3 CONSULTING“                  
Tuzla, Bosna i Hercegovina                                                 Skoplje, Makedonija                                         Podgorica, Crna Gora  

 
 


