Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14 od 28. studenoga 2017.
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) i članka 19. točke 23. Statuta Grada Osijeka
(Službeni glasnik Grada Osijeka br. 6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 11/13pročišćeni tekst i 12/17) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 5. sjednici održanoj 27. studenoga
2017., donijelo je
OPĆI PROGRAM
o izmjenama Općeg programa poticanja razvoja poduzetništva
na području Grada Osijeka
Članak 1.
Opći program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Osijeka (Službeni
glasnik Grada Osijeka br. 11/15 i 4/17) mijenja se sukladno odredbama ovog programa.
Članak 2.
U članku 7. točki 1. podtočka 1.2. mijenja se i glasi:
„1.2.
Mjera
Ciljevi
Nositelj
Korisnici

Provedba

Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
Poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda i usluga
Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i
gospodarstvo
Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Osijeka i čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji
djelatnosti registrirana za: Prerađivačka industrija područje C od
odjeljka 10 do 33, Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62
Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u visini od 50%
troškova (bez PDV-a), a najviše 40.000,00 kn
„

U istom članku točki 1. podtočka 1.6. mijenja se i glasi:
„1.6.
Mjera
Ciljevi
Nositelj
Korisnici

Provedba

Potpore za izlaganje na sajmovima
Promocija poduzetništva i obrta
Grad Osijek, Upravni odjel za programe i projekte Europske unije i
gospodarstvo
Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Osijeka
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 8.000,00 kn
„

Službeni glasnik Grada Osijeka br. 14 od 28. studenoga 2017.
Članak 3.
Ovaj programa stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenom glasniku
Grada Osijeka.
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