
 
 

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU S JAVNOŠĆU 

 Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno: Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Općeg programa mjera 
poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke 

 

 Vrijeme trajanja savjetovanja:  
 Savjetovanje je provedeno u trajanju od 30 dana odnosno od 18. veljače do 20. ožujka 2019. godine 

Cilj i glavne teme 
savjetovanja 

Osnovni cilj bio je dobivanje povratnih informacija od javnosti u svezi predloženih izmjena i 
dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke. 

 

Redni  
broj 

Naziv dionika 
(pojedinac, 

organizacija, 
institucija) 

Članak na 
koji se 
odnosi 

primjedba
/ 

prijedlog 

Tekst primjedbe/prijedloga 
Prihvaćanje/ 

neprihvaćanje primjedbe 
ili prijedloga 

1 Podnositelj 
prijedloga/pri
mjedbe nije 
suglasan da 
se objavljuju 
njegovi 
podaci 

Članak 4. Ukoliko su organizatori manifestacija udruge 
s područja Grada Rijeke, trebalo bi i njima 
omogućiti prijavljivanje na Natječaj za 
organizaciju sajamskih manifestacija 

 

 
Prijedlog je već sadržan u 
Nacrtu akta. 
Korisnici mjere 
„Subvencioniranje 
organizacije sajamskih 
manifestacija“ mogu biti  
gospodarski subjekti, bez 
obzira na veličinu, koji 
organiziraju sajamske 
manifestacije na području 
grada Rijeke. Prema 
Zakonu o državnim 
potporama (Narodne 
novine, br. 47/14 i 69/17), 
koji tretira i potpore malih 
vrijednosti, korisnik 
potpore je „svaka pravna i 
fizička osoba koja, 
obavljajući gospodarsku 
djelatnost, sudjeluje u 
prometu roba i usluga“. 
Udruga, u dijelu u kojem 
obavlja gospodarsku 
djelatnost, sukladno 
pozitivnim propisima, 
može biti korisnik potpore 
male vrijednosti. 
Napominjemo kako se 
pak djelatnost udruga za 
opće dobro financira 
temeljem Pravilnika o 
financiranju programa i 
projekata iz proračuna 
Grada Rijeke (“Službene 
novine Grada Rijeke” broj 
15/2018), te kako 
aktivnosti udruga za opće 
dobro ne mogu biti 



 
 

financirane kroz potpore 
male vrijednosti. 

2 Udruženje 
obrtnika 
Rijeka 
 

Načelni 
prijedlog i 
mišljenje 
na nacrt 

akta 

Udruženje obrtnika Rijeka pozdravlja sve 
predložene izmjene i dopune Općeg pograma 
mjera pogotovo kod mjere "Poticanje 
udruživanja gospodarskih subjekata" na 
način da korisnici mogu biti i klasteri, tj. 
udruge što smatramo izuzetno važnim budući 
da naše Udruženje djeluje kao servis obrtnika 
te smo direktna spona s istima, a svaka 
financijska injekcija Udruženju direktno se 
manifestira na olakšavanje, poboljšanje i 
kvalitetu rada obrtnika tj. članova. 

Mišljenje se prima na 
znanje. 
U svrhu pojašnjenja, 
napominjemo kako 
korisnici mjere "Poticanje 
udruživanja gospodarskih 
subjekata" mogu biti 
klasteri - subjekti malog 
gospodarstva koji imaju 
sjedište na području 
grada ili udruge čija je 
svrha promicanje 
gospodarskih interesa 
njihovih članica, dakle 
Udruženje obrtnika, kao 
dio jedinstvenog 
komorskog sustava HOK-
a, koji obavlja javne 
ovlasti utvrđene zakonom 
i drugim propisima, ne 
može biti korisnik 
predmetne mjere. 
Dodatno, izmjena 
korisnika mjere "Poticanje 
udruživanja gospodarskih 
subjekata" ovim Nacrtom 
prijedloga Izmjena i 
dopuna Općeg programa 
mjera poticanja razvoja 
poduzetništva na 
području grada Rijeke u 
tom smislu nije niti 
predložena. 
 

 
Napomena: U vremenu trajanja savjetovanja pristigle su dvije primjedbe/prijedloga javnosti na 
Nacrt prijedloga Izmjena i dopuna Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na 
području grada Rijeke. 
 
 

 


