
                                    
R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

      Upravni odjel za gospodarstvo 

 

Klasa: 311-01/19-01/85 

Urbroj: 2182/1-09-20-40 

Šibenik, 6. srpnja 2020.  

 

IZVJEŠĆE O SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

o nacrtu 

izmjena Programa dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva u 2020. godini 

       

 

Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije, sukladno članku 11. Zakona o 

pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj. 25/13 i 85/15) proveo je postupak 

savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt izmjena Programa dodjele poticajnih 

sredstava za razvoj malog gospodarstva u 2020. godini. 

 

Postupak savjetovanja proveden je u razdoblju od 3. lipnja do 3. srpnja 2020. godine 

stavljanjem nacrta Izmjena Programa dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog 

gospodarstva u 2020. godini na službene Internetske stranice Šibensko-kninske županije 

http://sibensko-kninska-zupanija.hr/informacije/savjetovanje-sa-zainteresiranom-

javnou/poziv-na-savjetovanje-sa-zainteresiranom-javnou-o-nacrtu-izmjena-programa-dodjele-

poticajnih-sredstava-za-razvoj-malog-gospodarstva-u-2020g/1876.html te pozivom javnosti 

da na propisanom Obrascu dostavi svoje prijedloge i mišljenja na adresu: Šibensko-kninska 

županija, Upravni odjel za gospodarstvo, Trg Pavla Šubića I br. 2, 22000 Šibenik ili na e-mail 

gospodarstvo@skz.hr i/ili zivana.kronja@skz.hr .  

 

U tijeku savjetovanja sa zainteresiranom javnosti pristiglo je jedno mišljenje, a koje je uzeto 

na razmatranje i dostavljeno na očitovanje Povjerenstvu za izradu i provedbu Programa 

dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva u 2020. godini. 

 

 

PROČELNICA 

 

mr.sc. Marlena Floigl 

 

 

Prilog: 

 Dokaz da je Poziv sa zainteresiranom javnošću bio objavljen na službenim 

internetskim stranicama Šibensko-kninske županije 

 Prijedlozi i primjedbe pristigle tijekom savjetovanja 

 Očitovanje Povjerenstva za izradu i provedbu Programa dodjele poticajnih sredstava 

za razvoj malog gospodarstva u 2020. godini 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 



                                    
R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA 

      Upravni odjel za gospodarstvo 

 

Povjerenstvo za izradu i provedbu  

Programa dodjele poticajnih sredstava za 

razvoj malog gospodarstva u 2020. godini 

 

Klasa: 311-01/19-01/85 

Urbroj: 2182/1-09-20-38 

Šibenik, 6. srpnja 2020. godine 

 

OČITOVANJE NA PRIMJEDBE, PRIJEDLOGE I MIŠLJENJA 

o nacrtu 

Izmjena Programa dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva u 2020. godini 

Vezano za provedbu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o nacrtu Izmjena Programa dodjele 

poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva u 2020. godini, a koje je provedeno u razdoblju od 

3. lipnja do 3. srpnja 2020. godine dajemo očitovanje Povjerenstva za izradu i provedbu Programa 

dodjele poticajnih sredstava za razvoj malog gospodarstva u 2020. godini kako slijedi: 

 

Podnositelj  Enigma d.o.o. 
 

Dana: 

3. srpnja 2020. 

Primjedbe, 

prijedlozi i 

mišljenja: 

„Primjedba se odnosi na stavku 'neprihvatljivih troškova', i to;  

- uredski, hotelski i ugostiteljski namještaj, pokućstvo i inventar  

Mišljenja smo da bi se obzirom na prirodu naše djelatnosti trebala biti prihvatljiva 

ulaganja u inventar za ugostiteljske objekte kao što su npr. pultovi, šankovi, 

stolice, vitrine i dr. koji spadaju dugotrajnu imovinu pravnih subjekata bez obzira 

što nisu uređaji ili strojevi.” 

Odgovor: Prihvaća se. 

 

 

 

Ovo očitovanje zajedno s korigiranim nacrtom Izmjena Programa dodjele poticajnih sredstava za 

razvoj malog gospodarstva u 2020. godini dostavlja se županu na donošenje. 

 

 

        Voditeljica Povjerenstva 

 

        Darija Puljić, dipl.ing.građ. 


