
           Na temelju članka 32. i 39. Statuta Splitsko dalmatinske županije („Službeni 

glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj  11/09, 7/10. 10/10, 2/13) i članka 16. 

Programa potpore osnivanju i razvoju malog gospodarstva na području Splitsko 

dalmatinske županije 2014.-2017. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, 

broj 1/14 i 18/15), Župan Splitsko-dalmatinske županije 10. ožujka 2015., donio je 

 

                                                 

IZMJENE I DOPUNE PRAVILNIKA ZA PROVEDBU PROGRAMA 

POTPORE  OSNIVANJU I RAZVOJU MALOG GOSPODARSTVA NA 

PODRUČJU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE  (2014.-2017.) 

 

 

Članak 1. 

 

 U članku 1. Pravilnika za provedbu Programa potpore osnivanju i razvoju malog 

gospodarstva na području Splitsko dalmatinske županije  (2014.-2017.) („Službeni 

glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 3/14) iza riječi „prijave” dodaju se riječi 

„popis prihvatljivih djelatnosti“. 

 

Članak 2. 

 Članak 2. mijenja se i glasi:  

„ (1) U slučaju potrebe za rangiranjem, utvrdit će se rang-lista Prijava, u padajućem nizu, 

sukladno kriterijima za ocjenjivanje prijave: 

 

KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE PRIJAVE bodova najviše 

1. 

Broj zaposlenika 

>10 10 

10 
6-10  8 
3-5 6 
1-2 2 

2. 
Udio vlastitih ili drugih 

izvora sredstava 

>50 % 10 

10 
40-50 % 6 
31 % do 40% 4 
25 % do 30 % 2 

3. 

Djelatnost 

Proizvodne i prerađivačke djelatnosti 

;Računalno programiranje 
10 

10 

Obrazovanje 8 
Građevinarske djelatnosti 6 
Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 
Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 4 
Računalno savjetovanje i djelatnosti povezane s 

njima i ostale uslužne djelatnosti 
2 

4. 

Stupanj razvijenost JLS-

a u kojem se ulaganje 

provodi sukladno 

indeksu razvijenosti 

I. skupina JLS čija je vrijednost indeksa razvijenosti 

manja od 50 % prosjeka RH 
10 

10 
II. skupina JLS čija je vrijednost indeksa 

razvijenosti od 50 % do manje od 75 % prosjeka 

RH 

8 

III. skupina JLS čija je vrijednost indeksa 4 
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razvijenosti od 75 % do manje od 100 % prosjeka 

RH 

IV. i V skupina JLS čija je vrijednost indeksa 

razvijenosti od 100 % i više od  prosjeka RH 
2 

5. 

DODATNI BODOVI 

Subjekt malog gospodarstva je u većinskom 

privatnom vlasništvu osobe s invaliditetom (50% i 

više) 

8 
16 

Subjekt malog gospodarstva je u većinskom 

privatnom vlasništvu žena (51% i više) 
8 

 (2) Prioritet imaju ulaganja s većim brojem bodova nakon provedenog rangiranja. 

 (3) Popis prihvatljivih djelatnosti naveden je u Prilogu I ovoga Pravilnika.“ 

 

Članak 3. 

 

Ovaj Pravilnik  stupa na snagu osmog (8) dana od dana objave u „Službenom 

glasniku Splitsko-dalmatinske županije“. 
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