
 

 

 
 
 
 
 

U cilju:  
 

 promocije značaja poduzetništva za sveukupan ekonomski i društveni 
razvoj  

 promocije svrhe razvijanja poduzetništva, kulture poduzetništva i učenja 
za poduzetništvo  

 identificiranja i promocije uspješnih poduzetnika, dobrih poduzetničkih 
praksi, dobrih i kreativnih projekata, kvalitetnih i inovativnih proizvoda / 
usluga, novih (industrijskih) tehnologija, novih trendova u marketingu i IC / 
digitalnim tehnologijama 

 pružanja neposredne pomoći i podrške poduzetnicima i 
gospodarstvenicima u ostvarivanju dobre tržišne komunikacije i poslovnog 
uspjeha  

 promocije značaja suradnje i zbližavanja poduzetnika i ljudi općenito iz 
svih dijelova svijeta 

 promocije važnosti i odgovornosti poduzetnika u davanju doprinosa 
rješavanju globalnih problema čovječanstva (ratovi, siromaštvo, terorizam, 
ugrožavanje planeta)   

 promocije važnosti i odgovornosti poduzetnika u zalaganju za 
ravnomjeran, ravnopravan, održiv i uravnotežen razvoj 
 

a  
 

 u želji odavanja trajne i kontinuirane zahvale poduzetnicima za njihovo 
stvaralaštvo i doprinos razvoju čovječanstva,   

 

na inicijativu 254 sudionika iz 11 zemalja1  Regionalnog summita poduzetnika 
srednje i jugoistočne Europe „300 najboljih“, održanog u Dubrovniku, Hrvatska, 
5. III 2016. godine, te na prijedlog Programskog odbora Međunarodnog 
ekonomskog foruma „PERSPEKTIVE“ kao i programsko-organizacijskih tijela 
prvog  Svjetskog kongresa poduzetnika,  
 

sudionici  prvog  Svjetskog kongresa poduzetnika, održanog u Zagrebu, Hrvatska, 
od 4. do 7. XII 2018. godine 

 

donose  

                                                           
1
 Austrija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Hrvatska, Kosovo, Makedonija, Norveška, Njemačka, Srbija, Slovenija i 

Švicarska  
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O D L U K U 
o utvrđivanju i obilježavanju Svjetskog dana poduzetnika 

 
I. 
 

Kao Svjetski dan poduzetnika utvrđuje se datum: petog ožujka (5.3.) kada je u 
Dubrovniku pokrenuta inicijativa da se u 2018. godini organizira prvi Svjetski  
kongres poduzetnika. 

 
II. 
 

Međunarodni ekonomski forum „PERSPEKTIVE“ i programsko-organizacijska 
tijela Svjetskog kongresa poduzetnika preuzimaju ulogu, obvezu i odgovornost 
da kreiraju i koordiniraju dugoročni Plan i program obilježavanja 5.3. kao 
Svjetskog dana poduzetnika. 
 

III. 
 
Odluka stupa na snagu danom usvajanja. 
 
 
 
Broj: 802-SKP/18. 
U Zagrebu, 07. 12. 2018. 
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