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PoStovani,

Upravni odlel za gospodarstvo i regionalni razvoj izradio je Odluku o mjerama poticanja

rarvojapoduzetni5tva na podrudju Vukovarsko-srijemske Zupanije zalAl9. godinu.

Slijedom navedenog u prilogu dopisa dostavljamo zakljudak Lupana kao i prijedlog Odluke o
mjerama poticanja mzvoja poduzetni5tva na podrudju Vukovarsko-srijemske i.upanqe za

2019. godinu.
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PROEELNICA
ob,ankovi6, univ.spce.oce.

iJ,rar-,o



REPUBLIKA IIRVATSKA

VI]KOVARSKO.S-RIJEMSKA ZUPAXT.TA
ZupaN

KLASA: 302-021 19 -01 I 06
URBROJ: 2I96lL -01 -19 -z
Vukovar,01. veljade 2019. godine

Temeljem dlanka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske Zupanije (<SluZbeni vjesnik> br.
3/18), te dlanka 104. Poslovnika Zupanijske skupStine Vukovarsko-srijemske Zupanije
(<SluZbeni vjesnib hryanije br. 3/18.), Zupan Vukovarsko-srijemske Zupamje donosi

ZAKLJUdAK

L

Prihvada se Odluka o mjerama poticanja rczvoja poduzetni5tva na podrudju
Vukovarsko-srijemske Zupanije za 2019. godine i proslje<luje se Zupanijskoj skupStini na

usvajanje.

ZUPAN

ffi



                                     
   
                    REPUBLIKA HRVATSKA

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA

                   ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
-prijedlog-

KLASA: 
UR. BROJ: 
Vukovar, ____ veljače  2019. 

Na temelju članka  17. i 40. Statuta Vukovarsko-srijemske županije („Službeni 
vjesnik“ br. 3/18), a u svezi članka 10. i 11. Zakona o poticanju razvoja malog 
gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) Skupština 
Vukovarsko-srijemske županije je na ______sjednici održanoj dana ____________ 
2019. godine donijela 

O D L U K U

 o mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području 

Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu

 TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se opći uvjeti i načini za dodjelu  potpora za poticanje 
razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije (u daljnjem tekstu 
Županije), osiguranih u Proračunu Vukovarsko-srijemske županije, Glava 004 
01:Gospodarstvo, Program: Poticanje razvoja gospodarstva i Glava 007 03 Mladi i 
demografija, Program: Sufinanciranje mladih poduzetnika i OPG-a.

Članak 2. 

Potpore se odobravaju za projekte i aktivnosti utvrđene Programom poticanja razvoja 
poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2019. -
2022. (u daljnjem tekstu Program poticanja razvoja poduzetništva) u okviru sredstava 
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osiguranih Proračunom Županije, temeljem podnesenih i dokumentiranih prijava na 
način utvrđen ovom Odlukom.

Potpore  u ovoj Odluci dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije 
EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju EU na de minimis potpore (potpore male vrijednosti) (Službeni list 
Europske unije L 352/1).

Iznosi potpora odobrenih temeljem ove Odluke ne mogu prelaziti iznose utvrđene za 
potpore male vrijednosti tijekom tri proračunske godine.

Potpore se ne dodjeljuju za troškove poreza, carina i druge srodne troškove. Trošak 
PDV-a prihvatljiv je za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a, a neprihvatljiv trošak je 
za korisnike koji jesu u sustavu PDV-a.

Članak 3.

Pravo na potporu imaju poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno 
Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 
53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva 
sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije izuzev trgovačkih društava i 
ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne 
(regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom 
kapitalu. 

Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe, koje: 1) prosječno 
godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika, 2) ostvaruju ukupni godišnji promet 
do 14.000.000,00 kuna, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, 
odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u vrijednosti 
do 7.000.000,00 kuna. 

Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje: 1) prosječno 
godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika, 2) ostvaruju ukupni godišnji promet 
do 54.000.000,00 kuna, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, 
odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u vrijednosti 
do 27.000.000,00 kuna. 

Pravo na potporu nemaju subjekti koji u vlasništvu imaju drugu tvrtku ili obrt koja je 
u postupku predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije.

Podnositelj prijave mora biti registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja 
prijave.

2



 VRSTE POTPORA

Članak 4.

Potpore se odobravaju u obliku:

1. Potpore za razvoj i unaprjeđenje poslovanja

2. Potpore za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda

3. Potpore za savjetovanje, informiranje i obrazovne aktivnosti

4. Potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i 
konferencijama

5. Potpore za razvoj klastera

 Potpore za razvoj i unaprjeđenje poslovanja

Članak 5.

U okviru mjere Potpore za razvoj i unaprjeđenje poslovanja opravdanim troškovima 
za korištenje potpore smatraju se slijedeći troškovi:
- nabavu alata,  strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i 
instrumenata;
- izgradnje, dogradnje, adaptacije, opremanje, najam ili zakup 
poslovnog/proizvodnog prostora;
- nabave računalne opreme i računalnih programa  i licenciranja;
- istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web stranice, 
izrade promotivnih materijala i ostalih marketinških aktivnosti;

Potpora Županije iz ovog članka iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog 
ulaganja, a najviši iznos potpore je  50.000,00 kuna za pojedinog korisnika. 

Podnositelj prijave u obvezi je predloženi projekt realizirati u cijelosti.

Članak 6.

Potpora iz članka 5. dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 3. ove Odluke i sljedećim 
uvjetima:
- da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije;
- da podnositelj prijave nema blokiran žiro račun
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- da ima podmirene obveze prema zaposlenima kao i podmirene obveze prema državi 
za poreze i doprinose
- da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na ulaganja u 
pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, 
produktivnosti ili konkurentnosti, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja 
odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Razvojnom strategijom Vukovarsko-
srijemske županije za razdoblje do 2020.  i Programom za poticanje razvoja 
poduzetništva;
- da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije 01.01.2019. 
godine

 Razvoj i primjena inovacija i novih proizvoda

Članak 8.

U okviru ove mjere opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se sljedeći 
troškovi:

 ulaganje u razvoj novih tehnologija, računalne opreme i programskih rješenja;

 razvoj prototipova i novih proizvoda;

 zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom; 

 ulaganje u završnu fazu razvoja i komercijalizacije novih proizvoda ili usluga;

 troškovi uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i (re)
certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim 
normama i smjernicama;

-    istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web 
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stranice, izrade promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.

Potpora Županije iz ovog članka iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog 
ulaganja, a najviši iznos potpore je 25.000,00 kuna za pojedinog korisnika. 

Podnositelj prijave u obvezi je predloženi projekt realizirati u cijelosti.

Članak 9.

Pravo prijave za korištenje potpore iz članka 8. imaju subjekti malog gospodarstva, 
poduzetničke potporne institucije, udruge inovatora te inovatori-fizičke osobe.

Članak 10.

Potpora iz članka 9. dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 3. ove Odluke i sljedećim 
uvjetima: 
- da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije
- da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na povećanje 
konkurentnosti i razvoj gospodarstva temeljenog na ulaganjima u nova znanja, 
inovacije i nove proizvode,
- da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije 
01.01.2019. godine. 

Pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti: 

a) za subjekte malog gospodarstva i poduzetničke potporne institucije: 
- da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja 
prijave, 
- da ima podmirene obveze prema zaposlenima kao i podmirene obveze prema državi 
za poreze i doprinose
- da podnositelj prijave nema blokiran žiro račun

b) za udruge inovatora: 
- da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja 
prijave, 
- da podnositelj prijave ima najmanje 5 članova

c) za inovatore - fizičke osobe: 
- autori inovacija s područja Vukovarsko-srijemske županije- potkrijepiti 
dokumentacijom.

3.   Potpore za savjetovanje, informiranje i obrazovne aktivnosti
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Članak 11.

U okviru  mjere  Potpore za savjetovanje, informiranje i obrazovne aktivnosti 
opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se sljedeći troškovi:

- vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za 
održavanje  edukacije;

- troškovi predavača;

- polaganje stručnih i majstorskih ispita

- troškovi kotizacija za sudjelovanje na pojedinim radionicama, seminarima, 
konferencijama i sl. ;

- izrade tiskanih i promotivnih materijala;

- tiskanja publikacija;

- izrade i nadogradnje web stranica; 

- usluga medija. 

Podnositelj prijave u obvezi je predloženi projekt realizirati u cijelosti.

Potpora Županije iz ovog članka iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog 
ulaganja, a najviši iznos potpore je  10.000,00 kuna za pojedinog korisnika. 

Članak 12.

Pravo prijave za korištenje potpore iz članka 11. imaju subjekti malog gospodarstva, 
poduzetničke potporne institucije, udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i 
doprinose razvoju gospodarstva na području Vukovarsko-srijemske županije.

Članak 13.

Potpora iz članka 11. dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 3. ove Odluke i sljedećim 
uvjetima:
- da je projekt ili aktivnost namjenjena korisnicima koji imaju sjedište na području 
Županije 
- da ima podmirene obveze prema zaposlenima kao i podmirene obveze prema državi 
za poreze i doprinose
- da podnositelj prijave nema blokiran žiro račun,
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- da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na unapređenje 
razine informiranosti te razvoj poduzetničkih znanja i vještina, te kroz pozitivan 
odnos prema cjeloživotnom obrazovanju omogući daljnji razvoj poduzetništva i 
poduzetnika, 
- da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije 01.01.2019. 
godine

4.   Potpore za organizaciju i za sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima 
i konferencijama

Članak 14.

U okviru mjere Potpore za organizaciju i za sudjelovanje na manifestacijama, 
sajmovima i konferencijama opravdanim troškovima za korištenje potpore smatraju se 
slijedeći troškovi:

-  najma i zakupa prostora/štandova;

- kotizacije za sudjelovanje;

- izrade promidžbenih materijala i proizvoda.

Podnositelj prijave u obvezi je predloženi projekt realizirati u cijelosti.

Potpora Županije iz ovog članka iznosi do 50%  opravdanih troškova izvršenog 
ulaganja, a najviši iznos potpore je  15.000,00 kuna za pojedinog korisnika. 

Članak 15.

Pravo prijave za korištenje potpore iz članka 14. imaju subjekti malog gospodarstva, 
poduzetničke potporne institucije. 

Članak 16.

Potpora iz članka 14. dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 3. ove Odluke i sljedećim 
uvjetima:
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- biti će prihvatljivo sufinancirati organizaciju manifestacija, sajmova ili konferencija 
na području Vukovarsko-srijemske županije
- biti će prihvatljivo sufinancirati odlazak i sudjelovanje na manifestacije, sajmove ili 
konferencije i izvan područja Vukovarsko-srijemske županije
- da podnositelj prijave ima podmirene obveze prema zaposlenima kao i podmirene 
obveze prema državi za poreze i doprinose
- da podnositelj prijave nema blokiran žiro račun
- da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na unapređenje 
razine informiranosti te razvoj poduzetničkih znanja i vještina, te kroz pozitivan 
odnos prema cjeloživotnom obrazovanju omogući daljnji razvoj poduzetništva i 
poduzetnika; 
-  da je program odnosno namjena za koju se traži potpora u skladu s ciljevima 
Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine te 
Programom poticanja razvoja poduzetništva;
- da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije 01.01.2019. 
godine

        5. Potpore za osnivanje i rad klastera 

Članak 17.

 U okviru mjere Potpore za osnivanje i rad klastera opravdanim troškovima za 
korištenje potpore smatraju se slijedeći troškovi:

 Operativni troškovi rada klastera (knjigovodstvene usluge, uredski materijal) 
 Usluge izrade plana i programa rada
 Promidžbene aktivnosti i nastupi na sajmovima
 Edukativne aktivnosti
 Izrada web stranica, istraživanje tržišta
 Nabava informacijsko-komunikacijske opreme 

Potpora Županije iz ovog članka iznosi do 50% opravdanih troškova izvršenog 
ulaganja, a najviši iznos potpore je  20.000,00 kuna za pojedinog korisnika. 

Članak 18.

Pravo prijave za korištenje potpore iz članka 17. imaju klasteri koji djeluju  na 
području Vukovarsko-srijemske županije.
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Članak 19.

Potpora iz članka 17. dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 3. ove Odluke i sljedećim 
uvjetima:

- da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja 
prijave
- da je projekt ili aktivnost namjenjen korisnicima koji imaju sjedište na području 
Županije
- koji se udružuju u cilju razvoja novih proizvoda, proizvodnih procesa ili zajedničkih 
nastupa na tržištu, na sajmovima, izložbama
- da je program odnosno namjena za koju se traži potpora u skladu s ciljevima 
Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje do 2020. godine te 
Programom poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske 
županije.
- da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije 01.01.2019. 
godine

 POSTUPAK DODJELE POTPORA

Članak 20.

Postupak dodjele potpora iz članka 4. ove Odluke pokreće se i provodi temeljem 
javnog poziva.

Javni poziv sadrži informacije o predmetu javnog poziva kao i o prihvatljivim 
korisnicima; namjeni i visini moguće potpore; popis dokumenata koji se prilažu uz 
zahtjev; načinu, mjestu i roku podnošenja prijava; načinu objave odluke o dodjeli 
potpore; način kontrole namjenskog utroška dobivenih sredstava; te kontakt podatke 
za prijavu.

Javni poziv objavljuje se na internetskim stranicama Županije, a obavijest o objavi 
poziva u tjednom tisku. 

Javni poziv je otvoren do 15. studenog tekuće godine odnosno do  utroška sredstava 
planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu.

Pristigle prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja. 

Članak 21.

Za postupak obrade podnesenih prijava župan imenuje Povjerenstvo za 
administrativnu provjeru, Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje i 
Povjerenstvo za rješavanje prigovora. 
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Povjerenstvo za administrativnu provjeru i Povjerenstvo za rješavanje prigovora 
sastoji se od tri člana.

Povjerenstvo za provedbu postupka i odlučivanje sastoji se od 5 članova.

Administrativna provjera, ocjenjivanje i vrednovanje podnesenih prijava te način rada 
sva tri Povjerenstva uredit će se posebnim pravilnicima koje donosi župan.

Članak 22. 

Odluku o dodjeli potpore donosi župan na prijedlog Povjerenstva za provedbu 
postupka i odlučivanje.

Odluka iz stavka 1. objavljuje se na internetskim stranicama Županije, a najkasnije u 
roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.

Članak 23.

S korisnikom potpore iz članka 4. ove Odluke zaključuje se ugovor. Ugovorom se 
uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Županije.

Članak 24.

Nadzor nad korištenjem odobrene potpore provodi županijsko upravno tijelo nadležno 
za poslove gospodarstva temeljem izvješća o provedbi, a po potrebi i neposrednim 
nadzorom.

Svi korisnici kojima je odobren zahtjev za potporu dužni su nakon realiziranog 
projekta dostaviti upravnom tijelu Županije nadležnom za gospodarstvo izvješće o 
utrošenoj potpori koje obvezno sadrži kratki opis projekta, račun/račune i presliku 
izvoda transakcijskog računa iz kojeg se vidi podmirenje računa.
Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstva, korisnik potpore u obvezi je 
nenamjenski utrošena sredstva vratiti u proračun Županije.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 25. 
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Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se 
na muške i na ženske osobe.

Članak 26. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u „Službenom vjesniku“.

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE
                                                                                                   Dražen Milinković
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