
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine, br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 

137/15, 123/17, 98/19, 144/20), i članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Orahovice 

(Službeni glasnik br. 1/13, 2/18, 1/20, 2/21),  Gradonačelnik Grada Orahovice donosi 

PROGRAM 

Poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

                                                        Članak 1. 

 

                    Ovim Programom poticanja razvoja poduzetništva Grada Orahovice ( 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. 

                   Mjere koje predstavljaju potporu male vrijednosti provoditi 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 ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja i uvjeta za 

poduzetničku klimu koja je poticajna za ukupni gospodarski i društveni razvoj na području 

grada Orahovice. 

Članak 3. 

            Ciljevi ovog programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, 

povećanje investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za 

financiranje poduzetnika te podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina. 

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

konkurentnosti poduzetnika, razvoju poduzetničke infrastrukture te ostvarivanju stručnog 

obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu. 

 

II. KORISNICI PROGRAMA 

Članak 4. 

 

                     Korisnici ovog programa mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici i 

obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na 

području grada Orahovice. 

                   Pod obrtnicima se podrazumijeva fizička osoba koja obavlja djelatnost obrta, 

sporednog zanimanja te domaće radinosti registriranih sukladno Zakonu o obrtu. 

                   Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta: 

- Iznos ukupne aktive 2.600.000,00 kuna, 

- Prihod 5.200.000,00 kuna i 

- Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10 
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                 Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri   

                 sljedeća uvjeta: 

- Ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna, 

- Prihod 60.000.000,00 kuna, 

- Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50. 

 

                   

III. NOSITELJI PROGRAMA 

 

Članak 5. 

 

                     Nositelj provedbe ovog programa je Grad Orahovica (u daljnjem tekstu: Grad), 

Jedinstveni upravni odjel. 

 

IV. PODRUČJA PROGRAMA 

 

Članak 6. 

 

1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika, 

2. Obrazovanje u poduzetništvu 

3. Poduzetnički inkubatori 

 

                                                                  Članak 7. 

 

1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika 

 

Iz područja programa „Jačanje konkurentnosti poduzetnika“ utvrđuju se sljedeće mjere: 

 

Mjera 1.1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika 

početnika 

Ciljevi Povećanje broja gospodarskih subjekata i aktivnosti 

Nositelj Grad Orahovica, Jedinstveni upravni odjel 

Korisnici Korisnici ovog programa mogu biti postojeći i novi mikro i mali 

poduzetnici i obrtnici koji su prvi put registrirali svoju tvrtku ili 

obrt, te koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem 

odnosno prebivalištem na području grada Orahovice. 

Poduzetnikom početnikom se smatraju gospodarski subjekti koji su 

upisani u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine 

do dana podnošenja prijave na javni poziv iz članka 12. stavka 

1.ovog programa. 

 

Iznimno od prethodnog stavka poduzetnik početnik koji je u godini 

u kojoj je raspisan Javni poziv navršio razdoblje od 2 godine u 

kojem je upisan u odgovarajući registar, može podnijeti prijavu na 

Javni poziv i dobiti potporu, ali samo za troškove koji su nastali u 

periodu od 01.01.2021.godine do dana kada je navršio razdoblje od 

2 godine u kojem je upisan u odgovarajući registar.  

Troškovi koji nastanu nakon razdoblja iz prethodnog stavka biti će 

neprihvatljivi. 



Provedba Potpora pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu strojeva, 

opreme i alata, računalnih programa, izrade web stranica te uređenje 

poslovnog prostora, u visini od 70% troškova, a najviše do 

10.000,00 kn. 

 

Najveći iznos potpore po svim zahtjevima jednog korisnika 

kumulativno ne može biti veći od iznosa navedenog prethodnim 

stavkom. 

Izuzeće PDV koji je povrativ. 

 

Troškovi za kupnju osobnog automobila, najma poslovnog prostora, 

troškovi osnivanja odnosno registracije i osnivački kapital za 

trgovačka društva neće se priznati 

 

 

 

Mjera 1.2. Potpora za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme 

Ciljevi Poticanje proizvodnje 

Nositelj Grad Orahovica, Jedinstveni upravni odjel 

Korisnici Korisnici ovog programa mogu biti postojeći i novi mikro i mali 

poduzetnici i obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa 

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Orahovice 

i koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za 

obavljanje sljedeće djelatnosti: Prerađivačka industrija područje C od 

odjeljka 10 do 33 (zaključno 32.99), Informacije i komunikacije 

područje J odjeljak 62. 

 

Provedba Potpora za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme, nove 

računalne opreme i računalnih programa namijenjenih za obavljanje 

poslovne djelatnosti u visini od 50% troškova, a najviše 50.000,00 

kn 

 

Najveći iznos potpore po svim zahtjevima jednog korisnika 

kumulativno ne može biti veći od iznosa navedenog prethodnim 

stavkom. 

Izuzeće PDV koji je povrativ. 

Troškovi za kupnju osobnog automobila neće se priznati. 

 

 

Mjera 1.3. Potpore za nova zapošljavanja 

Ciljevi Poticanje zapošljavanja na području Grada Orahovice 

Nositelj Grad Orahovica, Jedinstveni upravni odjel 

Korisnici Korisnici ovog programa mogu biti postojeći i novi mikro i mali 

poduzetnici i obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa 

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Orahovice. 

 

Provedba Potpore se dodjeljuju za zapošljavanje osoba s prebivalištem na 

području grada Orahovice na neodređeno ili na određeno vrijeme od 

najmanje 12 mjeseci na puno radno vrijeme i to: 



a. Za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina i više 

      - Jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00kn 

 

      b.   Za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina 

                 - Jednokratni poticaj u iznosu od 12.000,00kn 

 

Potpore se mogu dodijeliti i vlasnicima obrta uz uvjet da si vlasnik 

obrta isplaćuje plaću. 

 

 

 

Mjera 1.4. Potpore za izgradnju i adaptaciju poslovnih prostora te 

infrastrukturu 

Ciljevi Povećanje broja gospodarskih subjekata i aktivnosti 

Nositelj Grad Orahovica, Jedinstveni upravni odjel 

Korisnici Korisnici ovog programa mogu biti postojeći i novi mikro i mali 

poduzetnici i obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa 

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Orahovice. 

 

Provedba Potpore se dodjeljuju poduzetnicima koji će graditi ili adaptirati 

poslovne prostore za obavljanje proizvodne ili uslužne djelatnosti 

na vlastitom zemljištu ili u vlastitom poslovnom prostoru u visini od 

50% troškova, a najviše do 50.000,00 kn. 

 

Prihvatljivi su troškovi građevinskih radova vezanih za izgradnju i 

adaptaciju poslovnih prostora te izrade projektno-tehničke 

dokumentacije, priključka na vodu, odvodnju i plin te sustav 

opskrbe električnom energijom do 25kW. 

 

Najveći iznos potpore po svim zahtjevima jednog korisnika 

kumulativno ne može biti veći od iznosa navedenog prethodnim 

stavkom. 

Izuzeće PDV koji je povrativ. 

 

Članak 8. 

 

2. Obrazovanje u poduzetništvu 

 

Iz područja programa „Obrazovanje u poduzetništvu“ utvrđuju se sljedeće mjere: 

 

Mjera 2.1. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika 

Ciljevi Poticaj poduzetnicima za usavršavanje zaposlenika radi postizanja 

konkurentne prednosti i zadržavanje stručne osposobljenosti 

zaposlenika 

Nositelj Grad Orahovica, Jedinstveni upravni odjel 

Korisnici Korisnici ovog programa mogu biti postojeći i novi mikro i mali 

poduzetnici i obrtnici koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa 

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Orahovice. 

 



Provedba Potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje za rad obrtnika i 

zaposlenika mikro i malog gospodarstva u visini od 70% troškova, a 

najviše 7.000,00 kn. 

 

Priznaju se troškovi za one programe koji su odobreni od nadležnog 

ministarstva, troškovi majstorskog ispita u organizaciji Hrvatske 

obrtničke komore (HOK-a), vozački ispiti za kategorije C,D i E kod 

ovlaštenih autoškola u Republici Hrvatskoj. 

 

Najveći iznos potpore po svim zahtjevima jednog korisnika 

kumulativno ne može biti veći od iznosa navedenog prethodnim 

stavkom. 

Izuzeće PDV koji je povrativ. 

Troškovi za studiranje i seminare neće se priznati 

 

Članak 9. 

 

3. Poduzetnički inkubatori 

 

Iz područja programa „Poduzetnički inkubatori“ 

 

Mjera 3.1. Potpore za sufinanciranje zakupa poslovnog prostora u 

poduzetničkom inkubatoru 

Ciljevi Povećanje broja gospodarskih subjekata i aktivnosti, te poticanje 

konkurentnosti gospodarstva 

Nositelj Grad Orahovica, Jedinstveni upravni odjel 

Korisnici Korisnici ovog programa mogu biti postojeći i novi mikro i mali 

poduzetnici i obrtnici koji su prvi put registrirali svoju tvrtku ili 

obrt, te koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem 

odnosno prebivalištem na području grada Orahovice. 

Poduzetnikom početnikom se smatraju gospodarski subjekti koji su 

upisani u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine 

do dana podnošenja prijave na javni poziv iz članka 12. stavka 

1.ovog programa. 

 

Iznimno od prethodnog stavka poduzetnik početnik koji je u godini 

u kojoj je raspisan Javni poziv navršio razdoblje od 2 godine u 

kojem je upisan u odgovarajući registar, može podnijeti prijavu na 

Javni poziv i dobiti potporu, ali samo za troškove koji su nastali u 

periodu od 01.01.2021.godine do dana kada je navršio razdoblje od 

2 godine u kojem je upisan u odgovarajući registar.  

 

Troškovi koji nastanu nakon razdoblja iz prethodnog stavka biti će 

neprihvatljivi. 

Provedba Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje zakupa poslovnog prostora 

kojeg plaća korisnik i troškova režija u inkubatoru u Orahovici, a 

temeljem sklopljenog Ugovora o zakupu između Poduzetnički 

inkubator Virovitičko-podravske županije d.o.o. i korisnika. 

Izuzeće PDV koji je povrativ. 

 



V. SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA 

 

Članak 10. 

  

                     Sredstva za provedbu mjera iz ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada 

Orahovice. 

                    Visina sredstava za provedbu mjera iz ovog programa utvrđuje se u Proračunu 

Grada Orahovice, a sredstva po pojedinom korisniku utvrđuje Gradonačelnik Grada 

Orahovice ( u daljnjem tekstu: Gradonačelnik). 

 

 

VI. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU 

POTPORU MALE VRIJEDNOSTI 

 

Članak 11. 

 

Za provedbu mjera iz ovog programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu  

male vrijednosti, Gradonačelnik u pravilu raspisuje javni poziv. Javni poziv se može raspisati 

za jednu ili više mjera iz programa. 

                     Javni poziv se objavljuje na web stranici Grada www.orahovica.hr. 

                     Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, odnosno 

najkasnije do datuma utvrđenog javnim pozivom. 

                Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu prijave, koji izrađuje Jedinstveni 

upravni odjel, uz koji se prilaže odgovarajuća dokumentacija, te se dostavlja u pisarnicu 

Grada. 

                Povjerenstvo, koje imenuje Gradonačelnik, razmatra pristigle prijave i daje 

prijedlog za dodjelu potpore. 

                Na temelju prijedloga Povjerenstva Gradonačelnik dodjeljuje potporu male 

vrijednosti. 

                S korisnicima potpore zaključiti će se ugovor kojim će se definirati međusobna 

prava i obveze, a koji će u ime Grada Orahovice potpisati Gradonačelnik. 

 

 

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 12. 

 

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

Grada Orahovice. 

 

 

KLASA: 300-01/21-01/4 

URBROJ: 2189/12-01/01-21-1 

 

 

 

Orahovica, 17. kolovoza 2021.                                                         Gradonačelnik 

                 

 

                                                                                     Saša Rister, dipl.inf. 
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