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Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva 

(Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članka 48. Zakona o lokalnoj 

i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 

109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17), članka 35. Statuta 

Grada Ivanić-Grada (Službeni glasnik, broj 02/14), te „Strategije ekonomskog razvoja 

grada za razdoblje 2014.-2020. – Ivanić-Grad 2020 – Velikim koracima naprijed u 21. 

stoljeće“  (Službeni glasnik, broj 11/14), Gradonačelnik Grada Ivanić-Grada je dana 

10.06.2019. godine donio     

 

 

PROGRAM  

Poticanja poduzetništva Grada Ivanić-Grada 

u 2019. godini 

 

I. UVOD 

 

Članak 1. 

Ovim Programom propisuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih 

potpora Grada Ivanić-Grada za poticanje razvoja poduzetništva te obveze korisnika 

potpore.  

Članak 2. 

Grad Ivanić-Grad u cilju poticanja razvoja poduzetništva osigurava financijska sredstva  

u obliku bespovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u visini od 

200.000,00 kuna u Proračunu Grada Ivanić-Grada za 2019. godinu, razdjel 2. Upravni 

odjel za financije, gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje, 

Glavni program „Jačanje gospodarstva“, Program „Poticanje razvoja gospodarstva“, 

Aktivnost „Subvencioniranje poduzetništva“, Pozicija R0021-8, konto 352 „Subvencije 

poduzetnicima“. 

 

Članak 3. 
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(1) Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti pravne i fizičke osobe koje su 

mikro ili mali poduzetnici sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na način 

utvrđen u Prilogu I. definicija malih i srednjih poduzeća Uredbe 651/2014. te koji 

samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda 

temeljem članka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 

br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17) 

uključujući trgovačka društva, obrte i slobodna zanimanja u sustavu poreza na 

dobit ili poreza na dohodak, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Ivanić-

Grad osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu i djelatnosti razvrstane 

prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti u području A – Poljoprivreda, 

šumarstvo i ribarstvo (NKD 2007).  

(2) Korisnici potpore, pravne osobe moraju imati sjedište, fizičke osobe prebivalište 

na području Grada Ivanić-Grada. 

(3) Pravo na bespovratnu potporu iz ovog Programa ostvaruje se kroz provedbu 

sljedećih mjera i aktivnosti:  

a) potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko 

društvo, 

b) kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti, 

c) kapitalne potpore za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte. 

 

II. POTPORE I AKTIVNOSTI  - KRITERIJI 

 

A) Potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili 

trgovačko društvo 

Članak 4. 

(1) Grad Ivanić-Grad dodjeljuje bespovratne potpore poduzetnicima početnicima 

koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo s datumom nakon 01.12.2018. 

godine, a koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Ivanić-

Grada. 

(2) Potpora poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko 

društvo može se dodijeliti za sljedeće namjene: 

1. izradu poslovnih planova/investicijskih studija, vizualnog identiteta, web 

stranica 

2. nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera za obavljanje osnovne 

djelatnosti 

3. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi 

unutrašnjeg uređenja) 

4. nabavu opreme za osnovnu djelatnost (strojevi, uređaji, alati, oprema) 

(3) Potpora može iznositi do 70% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše a 

najviše 5.000,00 kuna.  
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(4) Sufinancirana informatička oprema mora ostati u vlasništvu podnositelja 

zahtjeva najmanje pet godina nakon končane isplate potpore iz ove mjere, u 

protivnom se potpora mora vratiti u gradski proračun. 

 

B) Kapitalne potpore za povećanje konkurentnosti 

Članak 5. 

(1) Grad Ivanić-Grad odobrit će kapitalnu potporu za povećanje konkurentnosti 

poduzetnicima iz članka 3. ovog Programa. Korisnici kapitalne potpore za 

povećanje konkurentnosti ne mogu biti poduzetnici koji prvi put otvaraju obrt ili 

trgovačko društvo i ostvaruju potporu temeljem članka 4. ovog Programa te 

poduzetnici koji u prethodnoj poslovnoj godini nisu imali prosječno najmanje 1 

zaposlenu osobu (broj zaposlenih krajem razdoblja). 

(2) Kapitalna potpora za povećanje konkurentnosti može se dodijeliti isključivo za 

nabavu strojeva, uređaja, alata, opreme, informatičke opreme i poslovnog 

softvera za obavljanje osnovne djelatnosti, za izvođenje građevinskih radova na 

uređenju poslovnog prostora te za promotivne aktivnosti: izrada web stranice, 

izrada promotivnih materijala (katalog, brošura). Minimalni iznos prihvatljivog 

ulaganja iznosi 5.000,00 kuna. 

(3) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za odobrenu namjenu, a 

najviše 10.000,00 kuna.  

(4) Za ovu mjeru neprihvatljivi troškovi su nabava osobnih automobila, mobilnih 

telefona, opreme/alata koji se daju u dugoročni najam te koji su nabavljeni 

putem operativnog leasinga. 

(5) Sufinancirani strojevi, uređaji, alati, oprema te informatička oprema mora ostati 

u vlasništvu podnositelja zahtjeva najmanje pet godina nakon končane isplate 

potpore iz ove mjere, u protivnom se potpora mora vratiti u gradski proračun. 

 

C) Kapitalne potpore za projektnu dokumentaciju za gospodarske objekte 

Članak 6. 

(1) Grad Ivanić-Grad dodijelit će kapitalnu potporu za projektnu dokumentaciju za 

poduzetnike koji ulažu u dogradnju i/ili izgradnju poslovnog objekta na području 

Grada Ivanić-Grada. Korisnici Kapitalne potpore za projektnu dokumentaciju za 

gospodarske objekte ne mogu biti poduzetnici koji u prethodnoj poslovnoj godini 

nisu imali prosječno najmanje 1 zaposlenu osobu (broj zaposlenih krajem 

razdoblja). 

(2) Kapitalna potpora za projektnu dokumentaciju može se dodijeliti za sljedeće 

namjene: 

1. izradu geodetskog elaborata 

2. izradu glavnog i/ili izvedbenog projekta 
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(3) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 kuna.  

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 7. 

(1) Bespovratne novčane potpore – gradske subvencije koje su predmet ovog 

Programa dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih 

ovim Programom.  

(2) Zahtjevi za potpore se dostavljaju na posebnom obrascu zahtjeva uz 

pripadajuću dokumentaciju, a rješavaju se redom zaprimanja i do iskorištenja 

sredstava prema namjenama i visini iz članka 2. ovog Programa, a najkasnije 

do 31. listopada 2019. godine. 

(3) Pojedinom korisniku ne može se na temelju ovog programa odobriti više vrsta 

potpora u istoj kalendarskoj godini. 

Članak 8. 

(1) Bespovratne potpore dodjeljuju se na temelju javnog poziva koji raspisuje 

gradonačelnik, a objavljuje se na web stranici Grada Ivanić-Grada. 

(2) Javni poziv sadrži: 

1. naziv tijela koji objavljuje javni poziv, 

2. predmet javnog poziva, 

3. opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore, 

4. popis potrebne dokumentacije, 

5. naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi, 

6. vrijeme trajanja javnog poziva, 

7. podatke o informacijama. 

Članak 9. 

(1) Potpore iz ovog Programa državne su potpore male vrijednosti i na njih se 

odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 

2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 

de minimis potpore („SL L 352, 24.12.2013., str.1.)  

(2) Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno 

planiranje vodi evidenciju dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama potpora 

i namjenama za koje je odobrena potpora. O dodijeljenoj potpori male 

vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo financija sukladno Zakonu o državnim 

potporama (Narodne novine br. 47/14, 69/17) i Pravilniku o dostavi prijedloga 

državnih potpora i podataka o državnim potporama (Narodne novine br. 

125/17). 

Članak 10. 
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(1) Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za financije, 

gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno planiranje (u daljnjem 

tekstu: Odjel) koji provodi postupak dodjele potpore.  

(2) Odjel nakon provjere dostavljene dokumentacije, izrađuje Zapisnik o dodjeli 

potpore kojeg potpisuje osoba iz Odjela i izrađuje prijedlog zaključka o dodjeli 

bespovratne potpore u kojem se navodi iznos i namjena potpore te ga dostavlja 

Gradonačelniku na donošenje. Po donošenju Zaključka, Odjel obavještava 

korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih 

sredstava. Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika 

gradske potpore odnosno podnositelja zahtjeva. 

(3) Dostavljanjem dokumentacije  na Javni poziv i donošenjem Zaključka o dodjeli 

bespovratne potpore, korisnik sredstava daje odobrenje Gradu Ivanić-Gradu da 

osnovne podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj internet 

stranici Grada Ivanić-Grada te u drugim izvještajima. 

(4) Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 01. siječnja 2019. godine izuzev potpora 

koje su odredbama ovog Programa drugačije određene. Trošak poreza na 

dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak kod odobrenja potpore za obveznike koji 

su u sustavu PDV-a na dan donošenja Zaključka o dodjeli bespovratne potpore. 

(5) Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Odjel u 

postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da on ili članovi kućanstva s 

prebivalištem na istoj adresi u Gradu Ivanić-Gradu duguju dospjelu obvezu na 

ime Grada Ivanić-Grada na ime komunalne naknade ili drugu dospjelu obvezu 

u njihovom vlasništvu/suvlasništvu. 

(6) Podnositelj zahtjeva mora dostaviti Potvrdu Porezne uprave o podmirenim 

dospjelim obvezama s osnove javnih davanja (poreznim obvezama i obvezama 

za mirovinsko i zdravstveno osiguranje), ne starija od 30 dana od dana 

podnošenja zahtjeva. 

(7) Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu temeljem ovog Programa ako je za 

isti trošak primio potporu iz drugih izvora. 

(8) Upravni odjel za financije, gospodarstvo, komunalno gospodarstvo i prostorno 

planiranje može zatražiti i dodatnu dokumentaciju, a koju su korisnici potpore 

dužni dostaviti u naznačenom roku, u protivnom će se takav zahtjev smatrati 

nepotpunim. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati. 

Članak 11. 

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška 

dobivene potpore. Ako je korisnik gradske potpore odnosno podnositelj zahtjeva 

priložio neistinu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji ne 

odgovora njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena sredstva za tu 

godinu mora vratiti u Proračun Grada Ivanić-Grada, te će biti isključen iz svih gradskih 

subvencija u narednih 5 godina. 

Članak 12. 
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Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenom glasniku 

Grada Ivanić-Grada. 

 

KLASA: 302-01/19-01/9 

URBROJ: 238/10-02-02/2-19-2 

 

Gradonačelnik 

Javor Bojan Leš, dr. vet. med. 

 


