
Naziv akta o kojem je savjetovanje provedeno:

Trajanje savjetovanja:

Redni 

broj:

Naziv dionika 

(pojedinac, pravna 

osoba)

Članak na koji se 

odnosi primjedba 

/ prijedlog

Tekst primjedbe / prijedloga
Prihvaćanje / neprihvaćanje 

primjedbe ili prijedloga

1 Mario Salai, VISIO 

INVENTUM

Članak 7. stavak 2. 

točka 4.; 

Članak 8. stavak 2. 

točka 3.; 

Članak 9. stavak 2. 

točka 4.

Bilo bi puno bolje da i slobodni obrti 

imaju mogućnost prijave na natječaj. 

Pod time mislim na obrtnike koji rade 

negdje (poput mene), a imaju sa 

strane svoj obrt i nemaju pravo biti 

zaposleni u svojem obrtu jer je takav 

zakon. Takvi obrtnici nemaju 

apsolutno nikakva prava na prijavu 

niti jednog natječaja upravo zbog tog 

razloga. Znam da bi prijavljivanje na 

natječaje bez djelatnika otvorilo 

mogućnost prijave trgovačkih 

društava, ali to se može ograničiti i 

njih onemogućiti. Budući da kao 

slobodni obrt imam davanja za 

zdravstveno i mirovinsko, premda ih 

već plaćam na svom primarnom 

radnom mjestu, mislim da nije 

pošteno da se niti na jedan jedini 

natječaj (čak niti one od zavoda) nikad 

ne mogu prijaviti, a radim jednako ili 

čak i više nego pojedini drugi obrti koji 

nisu slobodnog tipa. Sukladno 

navedenom, moj je prijedlog da 

dozvolite obrtima bez zaposlenih 

osoba da se prijave za sredstva od 

Grada neovisno koliko dugo postoje.

Primjedba / prijedlog se odbija. 

Predlagatelj ne namjerava 

dodijeljivati potpore 

gospodarskim subjektima koji 

nemaju zaposlenih osoba.

2 Ivan Zadravec, 

Zadravec d.o.o.

Članak 4. stavak 1. Prijedlog da u potpore budu uključeni i 

gospodarski subjekti koji se smatraju 

malim poduzetnicima prema važećim 

propisima, a ne samo mikro malim 

poduzetnicima.

Primjedba / prijedlog se odbija. 

Predlagatelj smatra da visina 

iznosa potpora predviđenih 

Programom te njihov intenzitet 

najveći učinak imaju baš u 

kategoriji mikro malih 

poduzetnika.

3 Branimir 

Maksimović, UO 

MAKSO

Članak 7. stavak 3. Prijedlog da se potpora u mjeri 1. 

može odnositi i na opremanje (i 

uređenje) ugostiteljskih objekata.

Primjedba / prijedlog se odbija. 

Predlagatelj smatra da je 

postojeći broj i opis 

prihvatljivih investicija u skladu 

s ciljem Programa te da ga nije 

potrebno dopunjavati 

(proširivati).

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću

Program poticanja razvoja malog poduzetništva na području Grada Belog Manastira u 2019. godini.

30 dana; od 20. veljače do 22. ožujka 2019. godine.


