
    
Na temelju članka 22. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije" broj 7/09., 10/10., 3/12. i 4/15. – pročišćeni tekst), 
Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije na XX sjednici, održanoj XXXXX 
2017. godine, donijela je 
 
 

O D L U K U 
 

o nastavku provedbe Programa poticanja razvoja malog gospodarstva u Dubrovačko-
neretvanskoj županiji iz 2015. godine – Program „Ruralni razvoj“ 

 
 

I 
 
Utvrđuje se da je Županijska skupština 30. ožujka 2015. godine donijela Program poticanja 
razvoja malog gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2015. godinu, Klasa: 
311-01/156-01/03 Urbroj:2117/1-04-15-3, kojim su između ostalog utvrđeni izvori sredstava, 
poticajne mjere i postupak provođenja dodjele poticajnih sredstava malim 
gospodarstvenicima. 
 
Utvrđuje se da sredstva namijenjena provođenju pojedinih poticajnih aktivnosti za razvoj 
malog gospodarstva po Programu iz stavka 1. ove točke nisu u cijelosti utrošena tijekom 
2015. i 2016. godine. 
 
 

II 
 
Slijedom utvrđenja iz točke I. ove Odluke, odlučuje se u 2017. godini nastaviti s provedbom 
aktivnosti – kreditni program „Ruralni razvoj“ iz Programa poticanja malog gospodarstva u 
Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2015. godinu. 
 
 

III 
 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Službenom glasniku Dubrovačko-
neretvanske županije". 
 
 
Klasa: 311-01/15-01/17 
Urbroj: 2117/1-04-17- 
 
Dubrovnik, XXXXX 2017. godine 
 
 

      Predsjednik  
Županijske skupštine 
 
Ivan Margaretić, prof. 

 



 
 

                     
      R E P U B L I K A  H R V A T S K A 
DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
 
Upravni odjel za turizam, pomorstvo, 
poduzetništvo i energetiku 
 
Klasa: 311-01/15-01/17 
Urbroj: 2117/1-08-17-30 
 
Dubrovnik, 21. veljače 2017. godine 
 

DUBROVAČKO-NERETVANSKA ŽUPANIJA 
n/p župan 

 
PREDMET: Program poticanja razvoja malog gospodarstva Dubrovačko-neretvanske 
  županije za 2015. godine – Program „Ruralni razvoj“ 

- nacrt Odluke, dostavlja se 
 
Županijska skupština Dubrovačko-neretvanske županije je 30. ožujka 2015. godine donijela 
Program poticanja razvoja malog gospodarstva u Dubrovačko-neretvanskoj županiji za 2015. 
godinu, Klasa: 311-01/156-01/03 Urbroj:2117/1-04-15-3, kojim su između ostalog utvrđeni 
izvori sredstava, poticajne mjere i postupak provođenja dodjele poticajnih sredstava malim 
gospodarstvenicima. 
 
Upravni odjel za turizam, pomorstvo, poduzetništvo i energetiku je je jedan od nositelja 
aktivnosti Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije 
za 2015. godinu ali sredstva namijenjena provođenju pojedinih poticajnih aktivnosti za razvoj 
malog gospodarstva po Programu nisu u cijelosti utrošena tijekom 2015. i 2016. godine. 
 
U prilogu Vam dostavljamo nacrt Odluke o nastavku provedbe Programa poticanja razvoja 
malog gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu – Program „Ruralni 
razvoj“ sa prijedlogom Zaključka te predlažemo da isti uputite Županijskoj skupštini na 
nadležno odlučivanje. 
 
S poštovanjem, 
 
 
     P R O Č E L N I K 
 
 Ivo Klaić, mag.ing.admin.nav. 
 
Prilog:  

- prijedlog Zaključka o prihvaćanju Odluke 



- prijedlog Odluke o nastavku provedbe Programa poticanja razvoja malog 
gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu – Program „Ruralni 
razvoj“ 

 
Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko-neretvanske županije ("Službeni glasnik 
Dubrovačko-neretvanske županije", broj 7/09, 10/10. i 3/13), Župan Dubrovačko-neretvanske 
županije donio je  
 
 
 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 
 
 
 
 
Utvrđuje se nacrt Odluke o nastavku provedbe Programa poticanja razvoja malog 
gospodarstva Dubrovačko-neretvanske županije za 2015. godinu – Program „Ruralni razvoj“ i 
prosljeđuje Županijskoj skupštini na raspravu i prihvaćanje. 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 311-01/15-01/17 
URBROJ: 2117/1-01-17-31 
 
Dubrovnik,  21. veljača 2016. godine 
 
 
 
 
 
 

Ž U P A N 
 
Nikola Dobroslavić, prof. 

 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 

1. Županijskoj skupštini, ovdje 
2. Evidencija, ovdje 


