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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne 
novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/017, 125/08, 36/09, 144/12, 19/13 i 137/15), članaka 
65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13, 
16/16, 1/17, 2/17), i Zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju Programa poticanja razvoja 
poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu i teksta Javnog poziva za dodjelu potpora 
za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu Klasa: 402-01/17-
01/12; Urbroj: 2163/1-01/8-17-5 od 02. svibnja, 2017., župan Istarske županije 02. svibnja 
2017. godine donosi 

PROGRAM 

POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA U ISTARSKOJ ŽUPANIJI ZA 2017. GODINU  

I. OPĆI UVJETI 

Članak 1. 

Programom poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu (u daljnjem 

tekstu: Program) utvrđuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora 

Istarske županije za poticanje razvoja poduzetništva, te obveze korisnika potpore.  

Članak 2. 

Istarska županija u cilju poticanja razvoja poduzetništva osigurava financijska sredstva u vidu 

nepovratnih potpora za poticanje razvoja poduzetništva u visini od 1.175.000,00 kuna u 

Proračunu Istarske županije za 2017. godinu, razdjelu 14. Upravni odjel za gospodarstvo. 

Članak 3. 

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o 
poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02., 63/07., 53/12. i 56/13., 
121/16) koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Istarske županije izuzev 
trgovačkih društava kojima je Istarska županija osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom 
kapitalu. Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno 
vrijeme, pri čemu se zaposlenom osobom smatra i vlasnik/ica. Nije moguća dodjela potpore 
poduzetnicima koji su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. 
(NN 58/07 i 72/07) registrirani za Područje A: poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo.  
Korisnici po ovom Programu ne mogu biti poduzetnici koji ulažu u sljedeće namjene: 
- proizvodnja oružja, streljiva, vojne i policijske opreme 
- kockarnice, kladionice i slične djelatnosti 
- proizvodnja, prerada i distribucija duhana 
- provođenje pokusa na životinjama 
- ugostiteljski objekti koji isključivo pružaju usluge točenja pića 
- benzinske postaje 
- prodajni auto saloni.  

Članak 4. 
 

Potpore koje se dodjeljuju po ovom Programu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o 

pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 

2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ 

potpore (''SL EU L352, 24.12.2013. – u daljnjem tekstu Uredba o potporama male vrijednosti 

br. 1407/2013).  
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Poduzetnici koji predaju zahtjev za dodjelu potpore temeljem ovog Programa moraju 

zadovoljiti pravila navedena u prethodno navedenoj Uredbi, odnosno pravila koja su 

specificirana u nastavku. 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 pod 
pojmom „jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od 
sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, 

upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; 
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema 

ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog 
ugovora tog poduzeća; 

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u 
skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu 
glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 
 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) 

preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

Ovaj Program potpora ne odnosi se: 

- na poslovne subjekte koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda, 

- na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na 
tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima određenim niže navedenom uredbom, 

- na potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima  koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, 

- na potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno 
potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem 
distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću te 
potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih, a sve sukladno 
članku 1. stavku 1. točkama a) do e) Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013. 

- na potpore za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta sukladno članku 3. točki 2. 
Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013. 

 
Sukladno članku 3. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 ukupan iznos 

potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od 

200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, a za poduzetnika koji obavlja 

cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom 

tri fiskalne godine te se ta navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore. 

Sukladno članku 6. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, podnositelj zahtjeva 

mora svom zahtjevu priložiti Izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih 

izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom 

obrascu koji je sastavni dio ovog Programa. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, a 

svaki korisnik potpore u obvezi je prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i 

ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti. 
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Članak 5. 

Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za 

potpore iz ovog Programa. 

Članak 6. 

Prava na nepovratne potpore iz ovog Programa ostvaruju se kroz provedbu sljedećih mjera: 
 

1. Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje 
 

2. Subvencioniranje nabave nove opreme. 
 

 
 
II. KRITERIJI DODJELE POTPORA 

 
Članak 7. 

 
MJERA 1. Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje 
 
(1) Istarska županija dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima početnicima koji se 

samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva, imaju stalno prebivalište na 

području Istarske županije, čije tvrtke posluju i imaju registrirano sjedište na području 

Istarske županije, te imaju 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, pri čemu se 

zaposlenom osobom smatra i vlasnik/ica.  

 

Tvrtka mora biti registrirana, a samozaposlena osoba koja traži potporu mora biti u 

radnom odnosu ne ranije od 01. studenog 2016. godine. 

 
(2) Potpore se dodjeljuju za sljedeće namjene: 
 
1. izradu poslovnih planova/investicijskih programa, 
2. nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera potrebne za pokretanje poslovanja 

poduzetnika, 
3. bankarske usluge za obradu kredita, 
4. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te 

podnošenje zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci 
boniteta, sudski vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, 
razne dozvole, itd.), 

5. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), 
6. nabavku opreme, strojeva i alata za obavljanje osnovne djelatnosti obrta ili trgovačkog 

društva, (potpora neće biti dodijeljena za nabavu potrošnog materijala i sitnog inventara) 
7. dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko 

obrazovanje, 
8. izradu mrežne stranice i vizualnog identiteta te tisak promotivnih materijala. 
 
(3) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova, minimalno 5.000,00 kn, a 

maksimalno 10.000,00 kn po korisniku. 
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Članak 8. 
 

MJERA 2. Subvencioniranje nabave nove opreme. 

(1) Istarska županija dodjeljuje nepovratne potpore subjektima malog gospodarstva 

utvrđenim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 

29/02., 63/07., 53/12. i 56/13., 121/16) koji posluju i imaju registrirano sjedište na 

području Istarske županije te imaju 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, pri čemu se 

zaposlenom osobom smatra i vlasnik/ica.  

 

(2) Subvencija se dodjeljuje za troškove nabave nove opreme s pripadajućim dodacima i 

priključcima koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti za koju su poslovni subjekti 

registrirani sukladno navedenom u obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema 

nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.). 

Nije moguće dobiti potporu za nabavu uredskog namještaja, opreme za opremanje 

apartmana, hotela, kuća za odmor i ostalih objekata koji služe za smještaj gostiju, klima 

uređaja, sigurnosnih i nadzornih uređaja, prijevoznih i transportnih sredstava, oružja, 

sitnog inventara, potrošnog materijala te opreme za koju Povjerenstvo utvrdi da nije 

direktno povezano s djelatnošću i poslovanjem poduzetnika. 

Potpora se ne može koristiti za kupovinu rabljene opreme.  

(3) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova. 

 

Najniži iznos potpore koji može biti dodijeljen iznosi 5.000,00 kn, a najviši 10.000,00 

kuna.  

Ukoliko je tvrtka prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. - NKD 2007. 

(NN 58/07 i 72/07) registrirana za Područje C – Prerađivačka industrija te kupuje opremu 

koja se koristi za proizvodnju, tada najniži iznos potpore koji može biti dodijeljen iznosi 

5.000,00 kn a najviši 25.000,00 kuna.  

 

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. 

 

(4) Potpora može biti odobrena na dva načina, na osnovu ponude/predračuna ili na osnovu 

računa. 

 

Ukoliko poduzetnik uz popunjeni obrazac zahtjeva i svu potrebnu dokumentaciju dostavi 

predračun ili ponudu, Upravni odjel za gospodarstvo izdati će poduzetniku, nakon 

provedene procedure, prethodnu suglasnost za odobrenje potpore. Konačna Odluka o 

odobrenju potpore biti će donesena po dostavljenom računu sa dokazom o izvršenoj 

uplati. 

 

Ukoliko poduzetnik uz popunjeni obrazac zahtjeva i svu potrebnu dokumentaciju dostavi 

račun i dokaz o izvršenoj uplati, Upravni odjel za gospodarstvo izdati će poduzetniku 

konačnu Odluku o odobrenju potpore na osnovu koje će se sklopiti ugovor te isplatiti 

potpora. 

Radi dobivanja Konačne suglasnosti, poduzetnici koji dostave ponudu/predračun, dužni 

su nakon zaprimanja Prethodne suglasnosti o odobrenju potpore, dostaviti račun i dokaz 
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o izvršenoj uplati. Krajnji rok za dostavu potpune dokumentacije za isplatu sredstava 

Istarskoj županiji je 15. studeni 2017. godine. U suprotnom korisnik gubi pravo na 

rezervirana poticajna sredstva Istarske županije. 

 

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 9. 

(1) Nepovratne novčane potpore koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se na temelju 
provedenog postupka i kriterija propisanih ovim Programom. 
 

(2) Zahtjevi za potpore se dostavljaju na posebnim obrascima zahtjeva uz pripadajuću 
dokumentaciju, a rješavaju se redom zaprimanja potpunog zahtjeva i do iskorištenja 
sredstava, a najdulje do 30. listopada 2017. godine.  
 

(3) U slučaju nepotpunog zahtjeva, Upravni odjel može uputiti podnositelju zahtjev za 
dopunu. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva 
za dopunu. U slučaju potrebe, Upravni odjel može zatražiti od poduzetnika dostavu 
dodatne dokumentacije i tražiti dodatna pojašnjenja. 
   

(4) Podnositelj ima pravo javiti se na obje mjere u sklopu ovog Javnog poziva ukoliko za to 
ima ostvarene uvjete. Po svakoj mjeri moguće je podnijeti samo jedan zahtjev. 

 

Članak 10. 

(1) Nepovratne potpore dodjeljuju se na temelju javnog poziva koji raspisuje Upravni odjel za 
gospodarstvo, a objavljuje se na web stranici Istarske županije.  

 
(2) Javni poziv sadrži:  

1. naziv tijela koje 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 11. 
 

(1) Potpore iz ovog Programa su državne potpore male vrijednosti i na njih se odnose 
pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni 
članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (''SL 
L 352, 24.12.2013., str.1.''). 
 

(2) Poduzetnik snosi odgovornost ukoliko podnese zahtjev, a ne ispunjava uvjete utvrđene 
ovim Programom koji su određeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva 
(„Narodne novine broj 29/02., 63/07., 53/12. i 56/13., 121/16) i Uredbom Komisije (EU) 
br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (''SL EU L352, 24.12.2013., str.1.''). 
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(3) Upravni odjel za gospodarstvo 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 
(NN 47/14.) i Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim 
potporama (NN 121/2016.).  

 
 

Članak 12. 
 

(1) Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo (u daljnjem 
tekstu: Upravni odjel) koji provodi postupak dodjele potpore.  

 
(2) Nakon provjere dostavljene dokumentacije od strane Povjerenstva, Upravni odjel  

izrađuje prijedlog Zaključka o dodjeli nepovratne potpore u kojem se navode podaci o 
korisniku, iznos i namjena potpore. Po donošenju Zaključka, Upravni odjel obavještava 
korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. S 
korisnikom potpore sklapa se ugovor. Nakon dostave kompletne dokumentacije, 
odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun korisnika potpore odnosno 
podnositelja zahtjeva. 

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

nepovratne potpore, korisnik sredstava daje odobrenje Istarskoj županiji da osnovne 
podatke o korisniku i odobrenoj potpori objavi na službenoj internet stranici Istarske 
županije te u drugim izvještajima.  

 
(4) Prihvatljivi su troškovi nastali nakon 01. studenog 2016. godine. 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 nepovratne potpore.  
 

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

obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Istarskoj županiji duguje dospjelu obvezu na ime 

javnih i/ili nejavnih davanja, privredni subjekti koji nemaju podmirena sva davanja prema 

javnim tijelima, privredni subjekti u stečaju ili postupku likvidacije (zatvaranja) te privredni 

subjekti u blokadi.  

 

(6) Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz 

drugih izvora. 

 

 

Članak 13. 
 

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 

potpore. Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju 

dostavljene neistinite dokumentacije, suprotno uvjetima utvrđenim ovim javnim pozivom ili se 

utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena sredstva uvećana za 

zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u 

Proračun Istarske županije, te se u sljedećih pet (5) godina isključuje iz svih programa 

sufinanciranja i subvencioniranja Istarske županije.  

 

Članak 14. 
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Izmjena Programa stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenim novinama 

Istarske županije“. 

 
KLASA: 402-01/17-01/12 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-6 
Pula, 02. svibnja 2017. 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
ŽUPAN 

mr. sc. Valter Flego 


