
 
 

 
GRADSKO VIJEĆE 

KLASA: 302-02/21-01/ 

URBROJ: 2188/01-01-21- 

Vinkovci,             2021. godine 

 

 

 

-NACRT- 

 

Gradsko vijeće Grada Vinkovaca na svojoj __ sjednici održanoj dana __. ______. 2021. 

godine, temeljem članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva 

(„Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članka 26. točka 2. Statuta Grada 

Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 08/09, 1/13 i 2/18) i članka 28. 

Poslovnika Gradskog vijeća Grada Vinkovaca („Službeni glasnik“ Grada Vinkovaca broj 

09/09, 1/13 i 2/18), donosi 

 

 

 

PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA 

NA PODRUČJU GRADA VINKOVACA ZA 2021.-2023. GODINU 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom poticanja poduzetništva na području grada Vinkovaca (u daljnjem 

tekstu: Program) uređuju se svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera, 

područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje predstavljaju 

potporu male vrijednosti. 

 

Potpore dodijeljene putem ovih Mjera predstavljaju potporu male vrijednosti i provodit 

će se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni 

list Europske unije L 352/1). 

 

 

 

 



Članak 2. 

Svrha ovoga Programa je stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja za djelovanje 

poduzetnika i privlačenje novih investitora s ciljem poticanja ukupnog gospodarskog i 

društvenog razvoja na području grada Vinkovaca. 

Članak 3. 

Ciljevi ovoga programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika, povećanje kapitalnih 

ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti i dohotka zaposlenih, poboljšanje uvjeta za 

financiranje poduzetnika, poboljšanje infrastrukturnog poduzetničkog okruženja, podizanje 

razine poduzetničkih znanja i vještina, podizanje razine poduzetničke kulture uz rješavanje 

društvenih problema primjenom poduzetničkih načela. 

Ciljevi iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se primjenom mjera usmjerenih jačanju 

konkurentnosti poduzetnika, korištenjem potporne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih 

poduhvata, razvojem financijskih mjera i poduzetničke infrastrukture, potporama 

poduzetništvu te ostvarivanju stručnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.  

II. KORISNICI PROGRAMA

Članak 4. 

Korisnici ovog Programa su tvrtke, 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 i 

koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Vinkovaca osim trgovačkih društava 

i ustanova u kojima Grad Vinkovci, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili 

Republika Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. 

Iznimno, korisnici pojedinih mjera ovog Programa mogu biti i gospodarski subjekti 

(neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te sjedištu odnosno prebivalištu), fizičke osobe koje 

obavljaju registriranu djelatnost ili drugi pravni oblici koji su kao korisnici pojedinih mjera 

utvrđeni ovim Programom. 

Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost i izvan područja Grada, mjere se 

mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području Grada organiziranu kroz posebnu 

poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo. 

Korisnici Programa ne mogu koristiti mjere radi obavljanja djelatnosti primarne 

poljoprivredne proizvodnje, cestovnog prometa, ribarstva i akvakulture. 

Korisnicima nije dopušteno dvostruko financiranje i ne mogu koristiti mjeru iz 

Programa za iste troškove i aktivnosti za koje su već koristili sredstva iz ovog Programa ili 

nekog drugog javnog izvora. 



Korisnici moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim mjerama. 

Članak 5. 

Korisnici mjera, koje sukladno zakonskim propisima predstavljaju potporu male 

vrijednosti ne mogu biti gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su isključeni iz 

područja primjene Uredbe iz članka 1. stavka 2. ovog Programa, i to: 

a) Potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i

akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (1)

b) Potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji

poljoprivrednih proizvoda

c) Potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na

tržište poljoprivrednih proizvoda u sljedećim slučajevima:

- Ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda

kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju navedeni

poduzetnici

- Ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na

primarne proizvođače

d) 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 povezanim s

izvoznom djelatnošću

e) Potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvoznih

Članak 6. 

Potpore temeljem ovog Programa ne mogu se dodijeliti: 

1. Za ulaganja u sektorima

a) poslovanja nekretninama (NKD 2007 OZNAKA 68),

b) djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007 oznaka 92),

c) financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007 oznake: 64, 65, 66),

2. Gospodarskim subjektima koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno Zakonu

o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne Novine“ broj 108/12, 144/12,

81/13, 112/13, 71/15, 78/15),

3. Gospodarskim subjektima koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno

odredbama Stečajnog zakona („Narodne novine“ broj 71/15, 104/17), 

4. Gospodarskim subjektima koji nisu ispunili obveze povezane s plaćanjem dospjelih

poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim 

odredbama u RH, odnosno u zemlji kojoj su osnovani, 



5. Gospodarskim subjektima koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim

zaposlenicima po bilo kojoj osnovi, 

6. Gospodarskim subjektima koji imaju dospjeli dug prema Gradu Vinkovcima

7. Gospodarskim subjektima koji su za isti trošak potraživali financijska sredstva iz

drugih izvora. 

III. NOSITELJ PROGRAMA

Članak 7. 

Nositelj provedbe ovog Programa je Grad Vinkovci, Upravi odjel gospodarstva. 

IV. PODRUČJE PROGRAMA I MJERE

Članak 8. 

Ovim Programom definirane su sljedeće mjere: 

1. Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

2. Novi poduzetnici

3. Subvencija priključka na komunalno vodne građevine postojećih poduzetnika

4. Subvencija kamata kredita i zajmova za poduzetnike

5. Promocija gospodarstva

6. Poduzetnički inkubator

7. Pomoć poduzetnicima s teškoćama u poslovanju zbog korona virusa

Članak 9. 

MJERA 1. Ulaganje u tehnologiju i ljudske potencijale

Ciljevi Očuvanje i rast postojećih poduzetnika i postojećih radnih mjesta 

kroz poticanje njihovog razvoja na području grada Vinkovaca. 

Korisnici Mikro poduzetnici koji posluju minimalno 12 mjeseci od 

podnošenja zahtjeva te imaju zaposlenu najmanje jednu osobu na 

puno radno vrijeme, a nisu u prethodnoj kalendarskoj godini 

koristili istu Mjeru grada Vinkovaca. 

Provedba Prihvatljivi troškovi: 

- Nabava strojeva, uređaja, opreme, alata

- Opremanje i uređenje poslovnog prostora

- Nabava operacijskih i računalnih sustava, računalnih

programa i računalne opreme



- Obrazovanje, stručno osposobljavanje, stručno 

usavršavanje

- Izrada promotivnih materijala do 15% vrijednosti

ukupnog ulaganja

- Izrada i održavanje web stranice, web hosting (do 15%

vrijednosti ukupnog ulaganja)

- PDV - ukoliko prijavitelj nije u sustavu PDV-a

Obveze korisnika Zadržavanje poslovne aktivnosti na području Grada Vinkovaca 

najmanje 12 mjeseci od dana dodjele potpore. 

Tijekom 12 mjeseci od dana dodjele potpore zadržavanje broja 

zaposlenih te povećanje neto plaće od minimalno 10% po 

zaposlenom u odnosu na prosječnu godišnju neto plaću zaposlenika 

u prethodnoj godini. 

Visina potpore 80% prihvatljivih troškova, najviše do 30.000,00 kuna 

MJERA 2. Novi poduzetnici

Ciljevi Povećanje broja gospodarskih subjekata, poslovnih aktivnosti i 

novog zapošljavanja 

Korisnici Gospodarski subjekti definirani u članku 4. stavku 1. ovog 

Programa, osnovani najranije 01.11.2020. godine, koji po prvi puta 

koriste mjere poticanja od strane Grada i imaju najmanje jednu 

zaposlenu osobu 

Provedba Prihvatljivi troškovi: 

- otvaranja ili osnivanja gospodarskog subjekta 

(administrativni troškovi) 

- nabave strojeva, uređaja, opreme ili alata,

- inventara

- izrade promotivnih materijala

- izrade i održavanja web stranice

- edukacija

- PDV po prihvatljivim računima - ukoliko prijavitelj nije u

sustavu PDV-a

Obveze korisnika Zadržavanje poslovne aktivnosti i postojećeg broja zaposlenih na 

području Grada Vinkovaca najmanje 12 mjeseci od dana dodjele 

potpore. 

Visina potpore Financiranje 100% troškova nastalih najranije 01.11.2020., najviše 

do 5.000,00 kn po plaćenim računima i predračunima 

MJERA 3. Subvencija priključka na komunalno vodne građevine

postojećih poduzetnika



Ciljevi Ispunjenje općih uvjeta isporuke vodnih usluga, doprinos zaštiti 

okoliša kroz smanjenje onečišćenja vodotoka i podzemlja te 

poboljšanje kvalitete života zaposlenih i stanovništva 

Korisnici Poduzetnici na području grada Vinkovaca upisani u odgovarajući 

registar do 01.12.2020. godine neovisno o veličini subjekta 

Provedba Prihvatljivi trošak: 

- priključenje na komunalne vodne građevine za javnu

odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda – bez većeg učinka

Obveze korisnika Priključenje na komunalno vodne građevine do 31.10.2021. godine. 

Visina potpore 100% prihvatljivog troška do maksimalno 7.500,00 kuna po 

poduzetniku 

MJERA 4. Subvencija kamata kredita i zajmova za poduzetnike

Ciljevi Poticanje ulaganja u poslovanje stvaranjem povoljnijih uvjeta 

financiranja uz subvencioniranje kamatne stope 

Korisnici Mikro, mali i srednji poduzetnici sa sjedištem/prebivalištem na 

području grada Vinkovaca  

Provedba Subvencioniranje kamatne stope za kredite i/ili zajmove koji se 

koriste za  nabavku osnovnih sredstava – dugotrajne imovine (kredit 

se ne može koristiti za refinanciranje, odnosno zatvaranje obveza 

prema bankama). 

Subvencioniranje kamata na odobrene nove kredite za likvidnost 

gospodarskim subjektima za financiranje plaća, režijskih troškova i 

ostalih osnovnih troškova poslovanja tzv. hladni pogon (izuzev 

kreditnih obveza prema poslovnim bankama i drugim financijskim 

institucijama) u suradnji s poslovnim bankama. 

Subvencioniranje kamata za odobrene kredite za likvidnost i radni 

kapital (plaće i radni kapital izuzev obveza prema financijskim 

institucijama) ročnosti do tri godine. 

Obveze korisnika Subvencionirat će se kamate kredita/zajmova s najnižim iznosom 

od 10.000,00 kuna, a najvišim 3.000.000,00 kuna. 

Zadržavanje poslovne aktivnosti i postojećeg broja zaposlenih na 

području grada Vinkovaca najmanje 12 mjeseci od dana prestanka 

korištenja potpore. 

Visina potpore 1 postotni poen do maksimalno 20.000,00 kuna godišnje 

MJERA 5. Promocija gospodarstva

Ciljevi Povećanje broja poslovnih subjekata koji sudjeluju na sajmovima s 

ciljem usvajanja novih znanja i/ili promocije vlastitih proizvoda 

Korisnici Udruženja poduzetnika i strukovna udruženja; trgovačka društva 



Provedba Potpore se dodjeljuju za posjetu i/ili izlaganje na domaćim i 

inozemnim sajmovima za troškove izložbenog prostora na sajmu, 

kao i troškove smještaja i prijevoza sudjelovanja na sajmu.; Potpore 

se dodjeljuju za organizaciju sajmova. 

Obveze korisnika Pojedini prijavitelj može prijaviti maksimalno 3 aktivnosti koje 

moraju biti realizirane u 2021. godini. 

Visina potpore Do 80% prihvatljivih troškova do maksimalno 70.000,00 kuna po 

korisniku 

MJERA 6. Poduzetnički inkubator

Ciljevi Osiguravanje infrastrukturne i logističke podrške mikro i malim 

poduzetnicima 

Korisnici Fizičke i pravne osobe zakupnici poslovnog prostora u 

Poduzetničkom inkubatoru u Vinkovcima  

Provedba Prihvatljivi troškovi: 

- Troškovi najma

- PDV po prihvatljivim računima ukoliko prijavitelj nije u

sustavu PDV-a

Obveze korisnika Prethodno potpisivanje ugovora o zakupu s Tehnološkim parkom 

d.o.o.

Visina potpore  Najveći intenzitet potpore: 52.800 kn 

MJERA 7. Pomoć poduzetnicima s teškoćama u poslovanju zbog korona

virusa

Ciljevi Očuvanje postojećih poduzetnika i radnih mjesta na području grada 

Vinkovaca. 

Korisnici Mikro, mali i srednji poduzetnici s otežanim i/ili ugroženim 

poslovanjem uslijed epidemije koronavirusa. 

Provedba Prihvatljivi troškovi: 

- Troškovi najma

- Režijski troškovi

- Troškovi rada zaposlenika

- Dio kamata na kratkoročne kredite za obrtna sredstva

- PDV po prihvatljivim računima ukoliko prijavitelj nije u

sustavu PDV-a

Visina potpore Do 80% prihvatljivih troškova, najviše do 15.000,00 kuna 

V. IZVOR FINANCIRANJA MJERA

Članak 10. 

Sredstva za provedbu Mjera iz ovog programa osiguravaju se u Proračunu Grada 

Vinkovaca. 



 
 

 

Visina sredstava koja su namijenjena za provedbu pojedinih mjera iz ovog Programa 

utvrđuje se u Proračunu Grada Vinkovaca, a sredstva po pojedinom korisniku utvrđuje 

gradonačelnik Grada Vinkovaca (u daljnjem tekstu: gradonačelnik). 

 

VI. PROVEDBA MJERA I POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

 

Članak 11.  

 

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koji sukladno zakonu predstavljaju potporu male 

vrijednosti, gradonačelnik raspisuje Javni poziv. Javni poziv se može raspisati za jednu ili više 

mjera iz Programa. Korisnici i/ili prihvatljivi troškovi u Javnom pozivu mogu biti dodatno 

suženi u okviru prihvatljivih korisnika i/ili prihvatljivih troškova ovog Programa. 

 

Ovisno o dostatnosti sredstava i potrebama poduzetnika u kalendarskoj godini može biti 

raspisano više javnih poziva u okviru pojedine mjere. 

 

Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada www.vinkovci.hr, a obavijest o 

objavljenom Javnom pozivu obznanjuje se i u tjednom tisku. 

 

Javnim pozivom iz stavka 2. ovog članka utvrđuje se 

- Predmet Javnog poziva 

- Prihvatljivi korisnici 

- Namjena i visina potpore 

- Popis dokumenta koji se prilažu uz Zahtjev i pravdanje sredstava 

- Način, mjesto i rok podnošenja prijava 

- Način objave Odluke o dodjeli potpore 

- uvjeti, administrativni i mogući kvalitativni kriteriji za dodjelu potpora male vrijednosti.  

 

Pri određivanju kvalitativnih kriterija ocjenjivanja dostavljenih prijava posebno će se 

uzeti u obzir utjecaj na zapošljavanje, povećanje konkurentnosti zaposlenih i poslovnih 

subjekata. 

 

Prihvatljivi troškovi koji će se sufinancirati ovim Programom su troškovi nastali nakon 

objave pojedinog Javnog poziva ili troškovi koji su nastali nakon 01.11.2020. godine što će se 

definirati u svakom pojedinom Javnom pozivu.  

 

Za postupak obrade podnesenih prijava nadležan je Upravi odjel gospodarstva Grada 

Vinkovaca. 

 

Članak 12. 

 

Potpore temeljene na Mjerama iz ovog Programa dodjeljuju se temeljem Javnog poziva 

i kriterija propisanih u Programu i Javnom pozivu. 

 

http://www.vinkovci.hr/


 
 

Zahtjevi za potpore iz ovog Programa dostavljaju se na način kako će to biti definirano 

u Javnom pozivu. 

 

Zahtjevi za potporu ocjenjivat će se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja 

sredstava. 

 

Odluku o dodjeli potpore donosi gradonačelnik. 

 

 

Članak 13. 

 

Svi troškovi moraju se odnositi isključivo na ulaganja na području grada Vinkovaca. 

 

Prihvatljivi troškovi i uvjeti prihvatljivosti bit će za svaku Mjeru pojedinačno definirani 

u Javnom pozivu. 

 

Provoditelj Programa zadržava pravo nepriznavanja određenih troškova i/ili dijela 

troška ukoliko je razvidno kako isti nije nabavljeno za obavljanje poslovne aktivnosti te ne 

doprinosi ispunjenju ciljeva iz predmetne Mjere.  

 

Prihvatljivi troškovi dokazuju se računima koji moraju glasiti na podnositelja zahtjeva 

te biti plaćeni putem poslovnog računa subjekta/prijavitelja osim ako to nije drukčije definirano 

po pojedinoj mjeri. 

 

Svi računi, kojima će se pravdati nastali prihvatljivi troškovi, moraju biti izdani na 

hrvatskom jeziku i latiničnom pismu ili nositelj projekta mora dostaviti ovjereni prijevod 

isprave na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu. 

 

PDV nije prihvatljiv trošak u ovim Mjerama ukoliko je prijavitelj u sustavu PDV-a. 

 

Potpore male vrijednosti iz ovog Programa neće se odobravati za troškove nabave 

vozila, mobilnih telefona i sitnog inventara.  

 

Članak 14. 

 

Korisnik kojem će biti isplaćena potpora temeljena na Javnom pozivu iz ovog Programa, 

postaje primatelj potpore male vrijednosti u skladu sa člankom 10. Zakona o državnim 

potporama („Narodne Novine“ broj 47/14 i 69/17) te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva 

predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac s izjavom o korištenim državnim potporama male 

vrijednosti. 

 

Članak 15. 

 

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

dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je zaprimljena sredstva koristio 

nenamjenski, mora vratiti u Proračun Grada Vinkovaca isplaćena novčana sredstva uvećana za 

zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava, te se isti u 



 
 

sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane 

Grada Vinkovaca. 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 16. 

 

Podnošenjem Zahtjeva za ostvarenje potpore, koji sadrži njegove osobne podatke, 

poduzetnik je dao privolu i pristanak za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu 

zbog koje su isti zatraženi. 

 

Članak 17. 

  

Ovaj Programa stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 

Grada Vinkovaca. 

 

 

 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                 Mladen Karlić, dr. med 


