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KLASA: 302-01/17-01/0021 
URBROJ: 2168/02-01/3-17-2 
Medulin, 07.12.2017. 

 
 

 
 

ZAPISNIK ODBORA ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 
 
 
  

 

Datum: 06.12.2017. god. 

Tema sastanka: 

Donošenje Programa poticanja razvoja 
obrta, malog i srednjeg poduzetništva 
u Općini Medulin u 2017. godini i objava 
Javnog poziva 

Bilješke: Zaključci sa sastanka 

Prisutni:  

 Od strane Općine Medulin 
Barbara Floričić i Jasmina Ritoša Benazić 

 Od strane odbora za 

gospodarski razvoj 

1. Dragan Modrušan, predsjednik 
2. Nenad Vojnić, član 
3. Dario Verbanac, član 
4. Saša Leverić, član 

 Odsutni 
 Safet Kadri (član odbora) 

Početak sastanka: 16.00 h 

Završetak sastanka: 17.05 h 

Zapisničar: Jasmina Ritoša Benazić 

 
 
 
 
Zaključci sa sastanka: 
 

 Predstavljene su mjere poticanja razvoja malog gospodarstva i poduzetništva u 
prijedlogu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Općini 
Medulin u 2017. godini 

 Javni poziv će biti otvoren do 20. prosinca 2017. god., 
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 Članovi povjerenstva za dodjelu potpora će vjerojatno biti: Damir Demarin, Barbara 
Floričić i Jasmina Ritoša Benazić, 

 Potrebno je više istaknuti (boldati) u tekstu programa i javnog poziva djelatnosti koje 
ne mogu dobiti potporu, 

 Sa web stranica HBOR-a kopirati djelatnosti koje su špekulativne te slijedom 
navedenog ne mogu dobiti potporu, 

 Definirati koje su djelatnosti deficitarne na području općine Medulin kako bi se 
sljedeće godine donijela odluka o tome i uvrstilo ih se u program dodjele potpora za 
razvoj malog gospodarstva. 

 Osiguranje poslovne aktivnosti nakon dodjele sredstava smanjiti sa dvije na jednu 
godinu te pokušati koristiti jednostavniju terminologiju za potrebnu dokumentaciju 
(npr. dostaviti preslik godišnjeg financijskog izvješća sa potvrdom zaprimanja od 
strane FINA-e), 

 Zahtjevi će se rješavati prema redosljedu zaprimanja zahtjeva, do iscrpljena 
sredstava, 

 Razvoj gospodarskih zona – Upravni odjel za EU projekte, međunarodnu suradnju i 
gospodarstvo je zadužen za unapređenje razvoja gospodarstva i male privrede te 
predlaže razvoj zona male privrede. Prisutan je problem rješavanja imovinsko-
pravnih odnosa. 

 
 
 
 
 
 
 
         Zapisničar:  
        Jasmina Ritoša Benazić 


