
Službeni glasnik Grada Osijeka br. 4 od 19. ožujka 2019. 

 

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, 11/13-

pročišćeni tekst, 12/17 i 2/18) Gradsko vijeće Grada Osijeka na 17. sjednici održanoj 18. ožujka 

2019., donijelo je 

 

OPĆI PROGRAM  

 

o izmjenama i dopunama 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, 4/17, 14/17 i 22/18) mijenja se i dopunjuje sukladno 

odredbama ovog programa. 
 

Članak 2. 
 

Članak 7. mijenja se i glasi: 
 

„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 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. ovog programa. 

Provedba Potpora pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu strojeva, opreme i 

alata te uređenje poslovnog prostora, u visini od 75% troškova (bez PDV-a), 

a najviše do 25.000,00 kn. 

Izuzeće Troškovi za kupnju vozila, najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja 

odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se 

priznavati. 
 

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 gospodarstvo 

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

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka. Pojedinim 

raspisom javnog poziva iz članka 12. stavka 1. ovog programa definirat će se 

subjekti koje će ova mjera obuhvatiti, sukladno njihovoj registraciji za 

obavljanje određenih djelatnosti prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti.  

Provedba Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u visini od 50% troškova (bez 

PDV-a), a najviše do 40.000,00 kn. 
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1.3. 

Mjera Potpore za certificiranje proizvoda i procesa, te usklađivanje poslovanja s 

GDPR (Europska uredba o zaštiti osobnih podataka)   

Ciljevi Stvaranje povoljnih uvjeta za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i 

certificiranje sukladnosti proizvoda prema međunarodno priznatim 

standardima i normama, usklađivanje poslovanja s GDPR (Europska uredba o 

zaštiti osobnih podataka).   

Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za 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, te usklađivanja poslovanja s GDPR (Europska uredba 

o zaštiti osobnih podataka) u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 

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 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 75% troškova (bez PDV-a), 

a najviše do 20.000,00 kn. 

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

priznavati. 

 

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 gospodarstvo 

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

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka.  

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 do 10.000,00 kn.  

 

1.6. 
Mjera Potpore za izlaganje na sajmovima i posjete sajmovima i konferencijama 

kao posjetitelj 

Ciljevi Promocija poduzetništva i obrta   

Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za gospodarstvo 

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

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka.  

Provedba Potpora za sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima za pokriće 

troškova izložbenog prostora na sajmu, te smještaja i prijevoza izlagača na 

sajmu, te za posjete sajmovima i konferencijama kao posjetitelj za troškove 

ulaznica/ kotizacija, u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 

12.000,00 kn za izlagače i 6.000,00 kn za posjetitelje. 
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1.7. 

Mjera Potpore za digitalizaciju poslovanja 

Ciljevi Promocija poduzetništva i obrta, poticanje konkurentnosti proizvoda i usluga   

Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za gospodarstvo 

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

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka.  

Provedba Potpora za pokriće troškova vezanih uz digitalizaciju poslovanja u visini od 

50% troškova (bez PDV-a), a najviše do 20.000,00 kn.  

 

1.8. 
Mjera Potpore za zapošljavanje 

Ciljevi Stvaranje povoljnih uvjeta te poticanje gospodarskih aktivnosti,  konkurentnosti 

i porast zapošljavanja 

Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za gospodarstvo 

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

sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Osijeka.  

Provedba Potpora za sufinanciranje pokrića troškova bruto II plaće u visini do 50% 

troškova, a najviše do 100.000,00 kn u razdoblju od 12 mjeseci za 

novozaposlenu osobu. 

“ 

Članak 3. 

 

Članak 8. mijenja se i glasi: 

 

„2. Razvoj poduzetničke infrastrukture 

 

Iz područja programa „Razvoj poduzetničke infrastrukture“ utvrđuju se sljedeće mjere: 

 

2.1. 
Mjera Eko-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 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 Mjere će se provoditi temeljem Programa poticaja i olakšica Eko – Industrijska 

zoni Nemetin (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 11/16) 

 

 

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.  
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Provedba Dodjela poslovnih prostora u subvencionirani zakup poduzetnicima temeljem 

Pravilnika kojeg 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 Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije 

Ciljevi Poticanje regionalnog razvoja koristeći dostupne fondove EU i ostale fondove 

međunarodne zajednice. 

Nositelj Javna ustanova Županijska razvojna agencija Osječko-baranjske županije 

Korisnici Jedinice lokalne i regionalne samouprave te javno pravna tijela na području 

OBŽ. 

Provedba Pružanje savjetodavne potpore u programima međunarodne i regionalne 

suradnje.  

Tehnička pomoć JLRS i javno pravnim tijelima u izradi projektnih prijedloga 

za financiranje kroz fondove EU i druge fondove. 

 

2.4. 
Mjera Tera Tehnopolis 

Ciljevi Poticanje poduzetništva utemeljenog na inovacijama i novim tehnologijama 

Nositelj Tera Tehnopolos d.o.o. 

Korisnici Subjekti malog gospodarstva i fizičke osobe 

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 Poduzetnička zona „IT park“  

Ciljevi Poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti te pružanje 

određenih beneficija radi privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta 

na području grada Osijeka u IT sektoru.   

Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za 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 u IT sektoru.  

Provedba Izgradnja i opremanje Poduzetničke zone „IT park“. 

Stavljanje u funkciju.  

Mjere će se provoditi temeljem Programa poticaja i olakšica za Poduzetničku 

zonu „IT park“  (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 22/18). 

 

2.6. 
Mjera Gospodarska zona JUG 

Ciljevi Poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti radi privlačenja 

ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta na području grada Osijeka.  

Nositelj Grad Osijek, Upravni odjel za 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.  
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Provedba Daljnje aktivnosti na uređenju imovinsko-pravnih odnosa vezano uz 

vlasništvo/suvlasništvo dijela zemljišta u zoni. Daljnja izrada projektne 

dokumentacije za neizgrađene, a planirane infrastrukturne sadržaje. 

Ishođenje akata za građenje i provedba postupaka javne nabave/natječaja za 

građenje infrastrukture. Koordinacija pri izgradnji vodoopskrbe, odvodnje, 

plinifikacije i sl. 

Uz raspisivanje otvorenog poziva za prodaju građevinskog zemljišta ili 

osnivanja prava građenja na zemljištu u Gospodarskoj zoni Jug, sukladno 

zakonu i aktima Grada vezano uz gospodarenje građevinskim zemljištem.  

“ 

Članak 4. 

 

U članku 10. točki 4. dodaje se podtočka 4.4. koja glasi: 

 

„4.4. 

Mjera Centar za poduzetništvo 

Ciljevi Promocija poduzetništva i podupiranje razvoja poduzetništva na području grada 

Osijeka kroz pružanje usluga informiranja, savjetovanja i edukacije. 

Nositelj Centar za poduzetništvo Osijek 

Korisnici Poduzetnici početnici, poduzetnici u fazi rasta i razvoja, udruge, zaposlene 

osobe, predstavnici institucija (JLS, visoko obrazovne institucije), učenici 

osnovnih i srednjih škola, studenti, nezaposlene osobe. 

Provedba Pružanje savjetodavnih i edukativnih usluga, pružanje cjelovite podrške razvoju 

poslovanja, priprema i provedba projekata. 

“ 

Članak 5. 

 

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

Osijeka. 

 

 

KLASA: 910-04/18-01/51 

URBROJ: 2158/01-01-19-20 

Osijek, 18. ožujka 2019. 

 

 Predsjednik  

 Gradskoga vijeća 

 dr.sc. Željko Požega, v.r. 

 

 


