
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA  
         SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

         UPRAVNI ODJEL ZA INFORMATIKU I 

         ZAJEDNIČKE POSLOVE 
                

         KLASA : 030-01/22-0001/0049 
         URBROJ: 2181/01-03/57-22-0008 

         Split, 13. siječnja 2023. 
 

Na temelju članka 6. Programa poticanja IT poduzetništva na području Splitsko -

dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj: 186/22) i članka 
1. Odluke o objavi Natječaja za poticanje IT poduzetništva na području Splitsko-dalmatinske 

županije u 2022. godini („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj: 187/22), 
Upravni odjel za informatiku i zajedničke poslove donosi   

 

 
DOPUNE NATJEČAJA 

za poticanje IT poduzetništva na području  

Splitsko-dalmatinske županije u 2022. godini 

 

1.      U Natječaju za poticanje IT poduzetništva na području Splitsko-dalmatinske županije u 
2022. godini, KLASA: 030-01/22-0001/0049, URBROJ: 2181/01-03/57-22-0005, objavljenom 

na mrežnim stranicama Splitsko-dalmatinske županije 31. prosinca 2022. godine, a koji je 
Natječaj sastavni dio Odluke o objavi natječaja za poticanje IT poduzetništva na području 
Splitsko-dalmatinske županije u 2022. godini, dodaje se: 

 
-u točki 1. novi pasus 7. (stranica 2. Natječaja) koji glasi: 

„Iznimno od pasusa 5. i 6. ove točke prihvatljivim prijaviteljima smatrat će se i 
podnositelji projektnih prijedloga koji još uvijek nisu registrirali poslovni subjekt (tvrtku ili 
obrt) uz obvezu istih da ga, ukoliko budu proglašeni jednim od dobitnika nagrade, registriraju 

najkasnije u roku od 30 dana od dana objave rang liste dobitnika nagrada, koja će biti objavljena 
na mrežnoj stranici Županije, a po isteku kojeg roka će se pristupiti potpisivanju ugovora o 

dodjeli bespovratne potpore.“ 
 
-u točki 3. novi pasus 7. (stranica 4. Natječaja) koji glasi:  

„Iznimno, podnositelji projektnih prijedloga koji u trenutku prijave na natječaj nisu 
registrirali poslovni subjekt cjelokupnu dokumentaciju iz pasusa 2. i 6. ove točke ne dostavljaju 

prilikom on line prijave na natječaj nego su istu dužni u originalu dostaviti u trenutku 
potpisivanja ugovora.“  
 

2.   U ostalom dijelu Natječaj za poticanje IT poduzetništva na području Splitsko-dalmatinske 
županije u 2022. godini, uključivo i rok za dostavu prijava, ostaje neizmijenjen. 

 

                                                                                                 Po ovlaštenju 
    

  
                                                                                      Damir Brčić, , mag. ing. el., v.r. 

 


