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Temeljen članka 19. točke 24. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 
6/01., 3/03., 1A/05., 8/05., 2/09., 9/09., 13/09., 9/13. i 11/13.-pročišćeni tekst) i članka 11. 
stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine" broj 29/02., 
63/07., 53/12., i 56/13.) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 20. sjednici održanoj 23. rujna 
2015., donijelo je  
 
 

OPĆI PROGRAM  
 

poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Osijeka 
 
 

I. OPĆE ODREDBE 
Članak 1. 

 
Ovim općim programom poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (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 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 uvjeta za poduzetničku klimu koja je poticajna za 
ukupni gospodarski i društveni razvoj na području grada Osijeka. 

 
Članak 3. 

 
Ciljevi ovoga 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. ovoga članka ostvaruju se primjenom mjera usmjerenih jačanju 
konkurentnosti poduzetnika, korištenju potporne infrastrukture za realizaciju poduzetničkih 
poduhvata, razvoju financijskih mjera potpore poduzetništvu te ostvarivanju stručnog 
obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu.    
 
 
II. KORISNICI PROGRAMA 

 
Članak 4. 

 
Korisnici ovoga programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni zakonom 

kojim se uređuje poticanje malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa 
sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka.  

Iznimno, korisnici ovog programa mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o 
veličini, vlasničkoj strukturi te sjedištu odnosno prebivalištu), fizičke osobe ili drugi pravni 
oblici koji su ovim programom utvrđeni kao korisnici pojedinih mjera. 
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III. NOSITELJI PROGRAMA 

 
Članak 5. 

 
Nositelji provedbe ovoga programa su Grad Osijek (u daljnjem tekstu: Grad), Upravni 

odjel za programe i projekte Europske unije i gospodarstvo te pravne osobe koje su utvrđene 
kao nositelji pojedinih mjera. 

 
IV. PODRUČJA PROGRAMA 

 
Članak 6. 

 
1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika 
2. Razvoj poduzetničke infrastrukture 
3. Financiranje poduzetništva  
4. Obrazovanje i informiranje u poduzetništvu  

 
Članak 7. 

 
1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika 

 
Iz područja programa "Jačanje konkurentnosti poduzetnika" utvrđuju se sljedeće mjere:  
 
1.1. 
Mjera Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika  
Ciljevi Povećanje broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti 
Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i 

gospodarstvo 
 Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa 

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka 
Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u 
odgovarajući registar u razdoblju  ne dužem od 2 godine do dana podnošenja 
prijave na javni poziv iz članka 12. stavka 1. ovoga programa  

Provedba Potpora pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu strojeva, opreme i 
alata te uređenje poslovnog prostora, u visini od 70% troškova (bez PDV-a), a 
najviše do 20.000,00 kn 

Izuzeće Troškovi za kupnju vozila, najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja 
odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati  

 
1.2. 
Mjera Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme 
Ciljevi Poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda i usluga  
Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za programe i  projekte Europske unije i 

gospodarstvo 
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa 

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka i koji su prema 
Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za obavljanje sljedeće 
djelatnosti: Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33 

Provedba Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u visini od 50% troškova (bez 
PDV-a), a najviše 20.000,00 kn 
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1.3. 
Mjera: Potpore za certificiranje proizvoda i procesa 
Ciljevi Stvaranje povoljnih uvjeta za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i 

certificiranje sukladnosti proizvoda prema međunarodno priznatim 
standardima i normama   

Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i 
gospodarstvo 

Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa 
sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka 

Provedba Potpora za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom 
i certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim 
normama i smjernicama, u visini od 50%  troškova (bez PDV-a), a najviše 
10.000,00 kn 

 
1.4. 
Mjera Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima 
Ciljevi Očuvanje i daljnji razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta 
Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i 

gospodarstvo 
Korisnici Obrtnici tradicijskih i umjetničkih obrta sa sjedištem i prebivalištem na 

području grada Osijeka. Tradicijski i umjetnički obrti definirani su 
Pravilnikom o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima ("Narodne novine" 
br. 112/07.)  

Provedba Potpora za nabavu alata i opreme potrebne za unaprjeđenje proizvodnog 
procesa te uređenje poslovnog prostora, u visini od 80% troškova (bez PDV-
a), a najviše 10.000,00 kn 

Izuzeće Troškovi za kupnju repromaterijala, vozila i najma poslovnog prostora  neće 
se priznati 

 
1.5. 
Mjera Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova 

Europske unije  
Ciljevi Učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije radi rasta i razvoja 

poduzetnika, odnosno jačanja njihove konkurentnosti 
Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i 

gospodarstvo 
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa 

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada 
Provedba Potpora za izradu projektnog prijedloga i pripremu popratne dokumentacije 

pri prijavi na natječaje za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, u 
visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kn  

 
1.6. 
Mjera Potpore za izlaganje na sajmovima 
Ciljevi Promocija poduzetništva i obrta  
Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i 

gospodarstvo 
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa 

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada  
Provedba Potpora za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima za pokriće 

troškova izložbenog prostora na sajmu te smještaja i prijevoza sudionika na 
sajmu, u visini od 50% troškova (bez PDV-a) a najviše 5.000,00 kn 
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Članak 8. 
 

2. Razvoj poduzetničke infrastrukture  
 

Iz područja programa "Razvoj poduzetničke infrastrukture" utvrđuju se sljedeće mjere:  
 
2.1. 
Mjera Industrijska zona Nemetin  
Ciljevi Poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti te pružanje 

određenih beneficija radi privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta 
na području Grada Osijeka  

Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i 
gospodarstvo 

Korisnici Pravne i fizičke osobe bez obzira na veličinu, vlasničku strukturu i sjedište, 
registrirane za obavljanje djelatnosti koja dovodi do povećanja gospodarske 
aktivnosti i zaposlenosti 

Provedba Mjera će se provoditi temeljem Programa olakšica i poticaja investitorima u 
Industrijskoj zoni Nemetin i Gospodarskoj zoni Tenja  

 
2.2. 
Mjera Poduzetnički inkubator 
Ciljevi Podupiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz subvencionirani 

zakup poslovnog prostora te pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih 
usluga kako bi poduzetnici početnici imali adekvatne uvjete za rast i razvoj.  

Nositelj Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o.  
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji se smatraju poduzetnicima – početnicima i 

drugi subjekti prema Pravilniku o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu 
u zakup prostora Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o. 

Provedba Dodjela poslovnog prostora u subvencionirani zakup poduzetnicima temeljem 
Pravilnika kojega donosi Skupština Društva. 
Pružanje poslovnih, tehničkih i obrazovnih usluga poduzetnicima.  
Grad Osijek subvencionira rad Poduzetničkog inkubatora BIOS d.o.o. te 
sufinancira pojedine projekte i aktivnosti BIOS-a.  

 
2.3. 
Mjera Regionalna razvojna agencija 
Ciljevi Poticanje regionalnog razvoja koristeći dostupne fondove EU i ostale fondove 

međunarodne zajednice te privlačenje stranih investitora 
Nositelj Regionalna razvojna agencija SiB d.o.o. 
Korisnici Subjekti malog gospodarstva, Grad Osijek, OBŽ 
Provedba Pružanje tehničke i savjetodavne potpore u programima međunarodne i 

regionalne suradnje 
Privlačenje direktnih stranih investicija 
Tehnička pomoć lokalnim vlastima u izradi projektnih prijedloga za 
financiranje kroz fondove EU i druge fondove 
Grad Osijek subvencionira rad Regionalne razvojne agencije 

 
2.4. 
Mjera Tera Tehnopolis 
Ciljevi Poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama  
Nositelj Tera Tehnopolis d.o.o  
Korisnici Subjekti malog gospodarstva i fizičke osobe 
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Provedba Inkubiranje stanara u poslovnom inkubatoru TERA. Inkubacija znači davanje 
stručne savjetodavne potpore i korištenje reprezentativne infrastrukture i 
suvremene uredske opreme 
Pružanje cjelovite potpore u postupku zaštite intelektualnog vlasništva, 
patentom, žigom, industrijskim dizajnom, oznakama zemljopisnog podrijetla i 
oznakama izvornosti 
Grad Osijek sufinancira projekte Tera Tehnopolisa d.o.o. 

 
2.5. 
Mjera Tehnološki park Osijek  
Ciljevi Jačanje tehnološke infrastrukture grada Osijeka, razvoj usluga i proizvoda 

temeljenih na inovacijama i novim tehnologijama, te povećan broj novih 
poduzeća 

Nositelj Sveučilište J. J. Strossmayera; Poduzetnički inkubator BIOS d.o.o. i Grad 
Osijek 

Korisnici Gospodarski subjekti 
Provedba Izgradnja i opremanje Tehnološkog parka Osijek. 

Stavljanje parka u funkciju 

 
Članak 9. 

 
3. Financiranje poduzetništva 

 
Iz područja programa "Financiranje poduzetništva" utvrđuje se sljedeća mjera:  
 
3.1. 
Mjera Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite 
Ciljevi Povećanje financiranja sektora malog gospodarstva po povoljnim uvjetima s 

ciljem očuvanja i unapređenja poslovnih aktivnosti kako bi se povećala 
konkurentnost i doprinijelo zadržavanju postojeće zaposlenosti te otvaranju 
novih radnih mjesta  

Nositelj Nadležno ministarstvo, Osječko-baranjska županija, Grad Osijek i poslovne 
banke 

Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu,   ulažu 
na području grada Osijeka i korisnici su poduzetničkih kredita poslovnih 
banaka   

Provedba Subvencija kamatne stope na poduzetničke kredite po kreditnim linijama iz 
programa nadležnog ministarstva za koje Grad Osijek donese Odluku o 
sudjelovanju. Subvencija kamatne stope se provodi sukladno donesenim 
Odlukama 

 
Članak 10. 

 
4. Obrazovanje i informiranje u poduzetništvu 

 
Iz područja programa "Obrazovanje i informiranje" utvrđuju se sljedeće mjere:  
 
4.1. 
Mjera Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika 
Ciljevi Unaprjeđivanje poduzetničkih znanja i vještina radi stvaranja preduvjeta za 

održavanje i razvoj poslovanja poduzetnika 
Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i 

gospodarstvo 
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Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa 
sjedištem odnosno prebivalištem na području grada 

Provedba Potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje za rad zaposlenika subjekata 
malog gospodarstva u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše 
20.000,00 kn 

Izuzeće Troškovi za studiranje i seminare neće se priznati 
 
4.2.  
Mjera Potpore za promicanje poduzetništva i obrta 
Ciljevi Jačanje svijesti o ulozi  poduzetništva i obrta kao temelja gospodarskih i općih 

društvenih vrijednosti 
Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i 

gospodarstvo 
Korisnici Gospodarski subjekti bez obzira na veličinu, vlasničku strukturu i sjedište, 

ustanove i dr. 
Provedba Stručna, operativna i financijska potpora za organizaciju gospodarskih 

manifestacija, znanstveno-stručnih skupova, sajmova te ostalih događanja 
povezanih s promicanjem poduzetništva i obrta 

 
4.3. 
Mjera Osječki sajam 
Ciljevi Organiziranjem sajamskih priredbi poticati gospodarske subjekte na tržišno 

predstavljanje i povezivanje  
Nositelj Osječki sajam d.o.o.  
Korisnici Gospodarski subjekti bez obzira na veličinu, vlasničku strukturu i sjedište, 

ustanove, udruge i dr. 
Provedba Organiziranje sajamskih priredbi, te popratnih stručnih programa, 

savjetovanja, konferencija, okruglih stolova, prezentacija i sl. 
Grad Osijek subvencionira rad Osječkog sajma d.o.o.  

 
V. SREDSTVA ZA PROVEDBU PROGRAMA 
 

Članak 11. 
 

Sredstva za provedbu mjera iz ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada 
Osijeka i iz drugih izvora. 

Visina sredstava za provedbu mjera iz ovog programa utvrđuje se u Proračunu Grada 
Osijeka, a sredstva po pojedinom korisniku utvrđuje Gradonačelnik Grada Osijeka (u 
daljnjem tekstu: Gradonačelnik). 

 
VI. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJU  POTPORU 

MALE VRIJEDNOSTI 
 

Članak 12. 
 

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 za više mjera iz programa.  

Javni poziv se objavljuje na web stranici Grada www.osijek.hr,  u dnevnom tisku 
objavljuje se javni poziv ili samo obavijest o objavljenom javnom pozivu. 

Javni poziv je otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava, odnosno 
najkasnije do datuma utvrđenog javnim pozivom.  

http://www.osijek.hr/
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Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu prijave, koji izrađuje nadležni 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. 

 
VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 
Članak 13. 

 
Danom stupanja na snagu ovog programa prestaje važiti Pravilnik o kriterijima i 

načinu dodjele potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima (Službeni glasnik Grada Osijeka 
br. 7/12. i 11/13.), Pravilnik o kriterijima i načinu dodjele potpora inovatorima (Službeni 
glasnik Grada Osijeka br. 7/12. i 11/13.) i Pravilnik o sufinanciranju troškova tehničkog 
usklađivanja procesa i proizvoda na području Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka 
br. 11/08., 11/09. i 3/10.) 

 
Članak 14. 

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

Osijeka.  
 
Klasa: 302-01/15-01/24 
Urbroj: 2158/01-01-15-10 
Osijek, 23. rujna 2015. 
 Predsjednik  
 Gradskoga vijeća 
 Anto Đapić, dipl.iur., v.r. 
 
 


