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I. PRAVNI OSNOV 
 
Člankom 10. stavkom. 2. Pravilnika o uvjetima dodjele donacija, subvencija i 

pomoći za provedbu proračunskih projekata i aktivnosti iz programa Upravnog odjela za 
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (KLASA: 022-04/14-01/4, URBROJ: 2170/1-01-
01/6-14-21; KLASA: 022-04/17-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-10.) propisano je da 
Povjerenstvo broji najmanje tri, a najviše pet članova koje posebnom odlukom, na 
prijedlog Pročelnika Upravnog tijela, imenuje Župan istovremeno s donošenjem odluke 
iz članka 4. ovog Pravilnika.  

Člankom 52. stavkom 1. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije 
("Službene novine" broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni 
tekst) propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte, te zaključke sukladno 
zakonu i drugim propisima, te aktima Skupštine. 

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije 
(„Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst) propisano je da 
Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, pojedinačne akte 
kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima fizičkih i pravnih 
osoba, te zaključke. 

 

 
II. OBRAZLOŽENJE   
 

Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (u daljnjem tekstu: Nadležni 
odjel) je raspisao javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora male vrijednosti iz 
„Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 
2017.-2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini sukladno Planu dodjele 
državnih potpora i potpora male vrijednosti Primorsko-goranske županije za 2018. od 
26. veljače 2018. godine (KLASA:022-04/18-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-5) i 
Odluci Župana od 11. lipnja 2018. godine (KLASA: 022-04/18-01/21, URBROJ: 2170/1-
01-01/5-18-12). 

Za provedbu navedenog poziva, Župan je Odlukom od 11. lipnja 2018. godine 
(KLASA: 022-04/18-01/21, URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-13, u daljnjem tekstu: Odluka) 
imenovao tročlano povjerenstvo: 

 Dana Jovanović Drpić, službenica u Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo 
ruralni razvoj, voditelj Povjerenstva 

 Danijela Perković, službenica u Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i 
ruralni razvoj, članica 

 Ivan Filipović službenik u Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni 
razvoj, član 

 
 Povjerenstvo je sukladno Odluci dužno u roku od 30 dana od dana zaključenja 

javnog poziva pregledati i analizirati pristigle prijave te utvrditi prijedlog odluke o dodjeli 
potpore za svaku mjeru po pojedinom poduzetniku i aktivnosti i dostaviti ga Županu 
putem Nadležnog odjela. 

Javni poziv je bio objavljen 60 dana, zaključno s 18. kolovozom 2018. godine.  
Pristigle prijave je Povjerenstvo trebalo uzeti u obradu po povratku voditeljice 

Povjerenstva s godišnjeg odmora. Kako je voditeljice Povjerenstva nakon isteka 
godišnjeg odmora otvorila bolovanje, za koje se očekuje da će potrajati duže vrijeme, 
pojavila se potreba za promjenom članova Povjerenstva.  

Slijedom navedenog, a kako bi Povjerenstvo stiglo izvršiti svoj zadatak u zadanom 
roku, predlažemo da se: 

-  na mjesto voditelja Povjerenstva imenuje Tea Trdoslavić 



 

 

- u rad Povjerenstva uključe Anita Beletić Ilić i Hrvoje Pende kao službenici koji 
su neposredno zaduženi za realizaciju aktivnosti u Nadležnom odjelu.     

 
III. PRILOZI 

 
Ovom materijalu priloženi su: 
- Odluka Župana od 11. lipnja 2018. godine (KLASA: 022-04/18-01/21, 

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-12) o raspisivanju predmetnog javnog poziva 
- Odluka Župana od 11. lipnja 2018. godine (KLASA: 022-04/18-01/21, 

URBROJ: 2170/1-01-01/5-18-13) o imenovanju Poivjerenstva 
 
 

IV. OCJENA I IZVORI POTREBNIH SREDSTAVA  
 Sredstva za provedbu ovog Zaključka nije potrebno osiguravati u Proračunu  

 
 
V. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 

Slijedom navedenog Upravni odjel za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj 
predlaže Županu Primorsko-goranske županije da donese zaključak u tekstu kako 
slijedi: 

 
 Na temelju članka 10. stavka 2. Pravilnika o uvjetima dodjele donacija, 
subvencija i pomoći za provedbu proračunskih projekata i aktivnosti iz programa 
Upravnog odjela za turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (KLASA: 022-04/14-01/4, 
URBROJ: 2170/1-01-01/6-14-21; KLASA: 022-04/17-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/5-
17-10.), članka 52. stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene 
novine" broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst) i članka  
25. stavka 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene 
novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske 
županije, dana ___ 2018. godine, donio je sljedeći 
 

Z a k l j u č a k 
 

1.Donosi se Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Povjerenstva za 
dodjelu potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja 
Primorsko-goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva 
u 2018. godini   
           (Odluka je sastavni dio ovog Zaključka.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Na temelju članka 10. stavka 2. Pravilnika o uvjetima dodjele donacija, subvencija i 
pomoći za provedbu proračunskih projekata i aktivnosti iz programa Upravnog odjela za 
turizam, poduzetništvo i ruralni razvoj (KLASA: 022-04/14-01/4, URBROJ: 2170/1-01-
01/6-14-21; KLASA: 022-04/17-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/5-17-10.), članka 52. 
stavka 1. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije ("Službene novine" broj 23/09, 
9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst) i članka 25. stavka 1. 
Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske županije („Službene novine“ broj 23/14, 
16/15, 3/16 i 19/16 – pročišćeni tekst), Župan Primorsko-goranske županije dana ___ 
2018. godine, donio je 
 

ODLUKU O IZMJENI I DOPUNI 
Odluke o osnivanju Povjerenstva za dodjelu potpora male vrijednosti iz 

„Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-goranske županije za 
razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 2018. godini   

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom mijenja se i dopunjava Odluka o osnivanju Povjerenstva za dodjelu 
potpora male vrijednosti iz „Programa provedbe mjera ruralnog razvoja Primorsko-
goranske županije za razdoblje 2017. – 2020.“ za razvoj malog gospodarstva u 
2018. godini  od 11. lipnja 2018. godine (KLASA: 022-04/18-01/21, URBROJ: 
2170/1-01-01/5-18-13, u daljnjem tekstu: Odluka). 
 

Članak 2. 
U članku 2. Odluke riječ „dva“ zamjenjuje se s riječi „četiri“. 
U članku 2. točki 1. Odluke riječi „Dana Jovanović Drpić“ zamjenjuju se s riječima 
„Tea Trdoslavić“. 
U članku 2., iza točke 3. dodaju se točke 4. i 5. koje glase: 

„   Anita Beletić, službenica u Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni 
razvoj, članica 

     Hrvoje Pende, službenik u Upravnom odjelu za turizam, poduzetništvo i ruralni 
razvoj, član“ 
 

Članak 3. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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