
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
                 GRAD BJELOVAR 
                GRADSKO  VIJEĆE    
 
                                                                                         

 
Na temelju članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“, broj 8/09 i 11/09), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na 28. sjednici Gradskog vijeća Grada 
Bjelovara održanoj 05. prosinca 2012. godine donijelo je  
 
 

PROGRAM 
o bespovratnim potporama za poticanje razvoja poduzetništva Grada Bjelovara 

 
 

I. SVRHA PROGRAMA 
 

Članak 1. 
Ovim Programom propisuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele bespovratnih potpora Grada 
Bjelovara za poticanje razvoja poduzetništva, na području Grada Bjelovara te obveze korisnika 
potpore.  
 

Članak 2. 
Grad Bjelovar u cilju poticanja razvoja poduzetništva osigurat će ovisno o mogućnostima i stanju 
Gradskog proračuna godišnja financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za poticanje razvoja 
poduzetništva, i to:   
1. subvencije za održavanje i razvoj tradicijskih obrta, 
2. subvencije za uvođenje standarda kvalitete i certificiranje (ISO certifikat i CE oznaka), 
3. subvencioniranje kamata na kredite sukladno važećoj Odluci o kreditiranju poduzetnika, 
4. djelomično ili potpuno oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa sukladno važećoj Odluci o 
    komunalnom doprinosu (nadležnost UO za komunalne djelatnosti i uređenje prostora Grada  
   Bjelovara).  
 
 
II. KRITERIJI 

 
Članak 3. 

Potpora u smislu ovog Programa je potpora koja se dodjeljuje temeljem ovog Programa, a vrste 
potpora nabrojene su u članku 2. ovog Programa.  
 
Subvencije po ovom Programu odobravaju se obrtnicima, obiteljskim zadrugama i klasterima, 
hrvatskim državljanima čije je prebivalište i sjedište obrta na području Grada Bjelovara, a koji su 
registrirani za obavljanje navedenih djelatnosti najmanje 6 mjeseci prije objave ovog Programa, a  koji 
nemaju nepodmirenih obveza prema RH i Gradu Bjelovaru. 
 
Korisnici potpore ne mogu biti:  
 - fizičke ili pravne osobe koje obavljaju djelatnosti slobodnih zanimanja (npr. samostalna 
               djelatnost zdravstvenih djelatnika, odvjetnika, javnih bilježnika, tumača,   
               prevoditelja i sl.), 
 - udruge, 
 - subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom   
               i ribarstvom, točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i sličnim djelatnostima. 
 



 

Prilikom izračuna postotka troškova uzimaju se u obzir isključivo prihvatljivi troškovi za namjene 
navedene u Pravilnicima koji su sastavni dio ovog Programa.  
 
Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi:   
 - porez na dodanu vrijednost, bez obzira je li tražitelj potpore u sustavu PDV-a ili nije,  
 - potrošni materijal, roba za daljnju prodaju, vozila, 
 - osnivački kapital, 
 - troškovi osnivanja odnosno registracije. 
 
III. NAČIN DODJELE POTPORA 

 
Članak 4. 

Potpore se dodjeljuju na temelju provedenog Javnog poziva i kriterija propisanih Pravilnicima koji su 
sastavni dio ovog Programa. 

 
Gradonačelnik raspisuje Javni poziv za dodjelu subvencija za tekuću proračunsku godinu. 
 
Upravni odjel za gospodarstvo Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) priprema i provodi 
Javni poziv te kontrolira korištenje sredstava. 
 
Obavijest o raspisivanju Javnog poziva objavljuje se u dnevnom tisku, a tekst Javnog poziva 
objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Bjelovara (www.bjelovar.hr), te na oglasnoj 
ploči. 
  
Javni poziv će biti otvoren do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije do 30. rujna tekuće 
godine. 
 
Javni poziv sadrži:  
 - naziv tijela koje objavljuje Javni poziv,  
 - opće uvjete i kriterije za dodjelu potpora,  
 - popis potrebne dokumentacije,  
 - naziv i adresu tijela kojem se zahtjevi podnose,  
 - vrijeme trajanja Javnog poziva,  
 - ostale informacije. 
 
 
IV. POSTUPAK ODOBRAVANJA SUBVENCIJA 
 

Članak 5. 
Obrazac za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva podižu u Upravnom odjelu za gospodarstvo, 
Grada Bjelovara, Trg Eugena Kvaternika 2, soba broj 54/II, a sve dodatne informacije mogu se dobiti 
na broj telefona 043/622-092, te na internetskoj stranici Grada Bjelovara.  

 
Zahtjev za dodjelu subvencija uz pripadajuću dokumentaciju, podnosi se Povjerenstvu za provođenje 
postupka zaprimanja i odobravanja zahtjeva za dodjelu subvencija za projekt „naziv projekta“             
(u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) preko Upravnog odjela za gospodarstvo Grada Bjelovara na 
propisanom obrascu Zahtjev za dodjelu subvencije – „naziv projekta“ koji je sastavni dio ovog 
Programa. 
 
Zahtjeve za dodjelu subvencija razmatra Povjerenstvo osnovano Odlukom Gradonačelnika. 
 
Zahtjevi i pripadajuća dokumentacija predaju se osobno u pisarnici Grada Bjelovara ili šalju poštom, 
obavezno u zatvorenoj omotnici s napomenom- Za projekt “naziv projekta”, ne otvaraj – Grad 
Bjelovar, Trg Eugena Kvaternika 2. 

 

http://www.bjelovar.hr/�


 

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i razmatrat će se do visine raspoloživih proračunskih 
sredstava za tu namjenu. 
 
Povjerenstvo zaprima, razmatra, analizira i odobrava podnesene zahtjeve i daje prijedlog 
Gradonačelniku koji donosi konačnu odluku o dodjeli sredstava.   
 
Podnosiocu zahtjeva odobrena sredstva će biti doznačena nakon obavljene nabave - kupnje i 
dostavljene vjerodostojne dokumentacije (preslike računa, ugovora i izvoda sa žiro - računa o  
izvršenom plaćanju i sl.). 
 
Prilikom obrade zahtjeva utvrđuje se pravovremenost, potpunost zahtjeva, udovoljavanje općih 
kriterija iz ovog Programa i posebnih kriterija iz pripadajućih Pravilnika, te iznos prihvatljivih 
troškova.  
 
Zahtjevi podneseni izvan roka propisanog Javnim pozivom ne razmatraju se. 
 
U slučaju nepotpunog zahtjeva, Povjerenstvo upućuje podnositelju obavijest za dopunu istog. 
 
Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka obavijesti o mogućnosti 
dopune istog. 
 
Nakon provjere predane dokumentacije, Povjerenstvo izrađuje prijedlog Odluke o dodjeli potpore. 
 
Odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik Grada Bjelovara, na prijedlog Povjerenstva. 
 
Po donošenju Odluke, Upravni odjel obavještava korisnika o njegovom ispunjenju svih potrebnih 
uvjeta za dobivanje novčanih sredstava, te daje prijedlog Gradonačelniku za isplatu istog.  
  

Članak 6. 
Upravni odjel vodi evidenciju dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama potpora i namjenama za 
koje je odobrena potpora. 
 
Korisnici subvencije koji su bespovratna sredstva dobili u prethodnoj godini, mogu u tekućoj godini 
podnijeti novi zahtjev uz uvjet da su sredstva iz prethodne godine namjenski utrošena (izvod sa žiro-
računa kao dokaz o izvršenom plaćanju ulaznog računa, ugovora i sl.). 
 
Pojedinom korisniku može se temeljem svih Programa Grada Bjelovara odobriti više vrsta potpora u 
istoj kalendarskoj godini u ukupnom iznosu od najviše 30.000,00 kuna, osim obveza nastalih temeljem 
kreditnog zaduženja (članak 2., stavak 1., točka 3. ovog Programa). 
 
 
V. OBVEZE KORISNIKA POTPORE 
 

Članak 7. 
Kontrolu namjenskog korištenja subvencija na terenu izvršiti će Povjerenstvo koje je vodilo postupak 
odobravanje subvencije. 
 
Odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro - račun korisnika potpore u pravilu jednokratno. 
 

Članak 8. 
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju biti iz godine na koju se odnosi Javni 
poziv i moraju se odnositi na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u ponudama dostavljenim 
uz Zahtjev. 
  
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore ne smiju se koristiti za pravdanje drugih 
potpora koje dodjeljuje Grad Bjelovar.  



 

Članak 9. 
Korisnik potpore dužan je omogućiti Gradu Bjelovaru kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore. 
 
Stručnu, administrativnu i terensku kontrolu provodi Povjerenstvo.  
 
Stručna i administrativna kontrola sastoji se od provjere istinitosti podataka navedenih u zahtjevu, 
provjere priložene dokumentacije.  
 
Terenska kontrola sastoji se od pregleda resursa za koje je korisnik zatražio potporu prije odobrenja 
potpore i kontrole tijekom iduće dvije godine po odobrenju potpore. 
 

Članak 10. 
Korisnici potpore dužni su opremu nabavljenu sredstvima potpore zadržati u funkciji i ne smiju je 
prodati ili na drugi način otuđiti sljedeće dvije godine. 
 

Članak 11. 
Ukoliko je korisnik potpore otuđio sufinanciranu opremu, propustio izgraditi sufinancirani objekt ili 
raskinuo ugovor, korisnik potpore dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada 
Bjelovara i bit će isključen iz dodjele potpora sljedećih pet godina.  
 
Korisnik potpore iz prethodnog stavka potporu mora vratiti na žiro - račun Grada Bjelovara u roku od 
15 dana od dana zaprimanja Odluke o povratu sredstava. 
 
Ukoliko je korisniku potpore pogreškom isplaćen viši iznos od stvarno potrebnog, dužan je u roku od 
8 dana od primljene obavijesti o pogrešci viši iznos isplaćene potpore vratiti u Proračun Grada 
Bjelovara. Ako korisnik ne vrati preplaćena sredstva u roku, bit će isključen iz dodjele potpore 
sljedeće tri godine. 
 
 
VI. PRELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 12. 
 Sredstva za provođenje ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Bjelovara, u 
razdjelu 04 Upravnog odjela za gospodarstvo. 
 

Članak 13. 
 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u «Službenom glasniku Grada 

Bjelovara“. 
Članak 14. 

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaju važiti sljedeće Odluke: 
 - Odluka o sufinanciranju projekta „Tradicijski obrti“ za 2012. godinu („Službeni glasnik 
                Grada Bjelovara“, broj 2/12), 
             - Odluka o sufinanciranju dijela troškova za  konzultantske usluge i izdavanje certifikata za 
                norme, obrtnicima, zadrugama, malim i srednjim poduzetnicima za 2012. godinu (KLASA: 
                402-07/12-01/14, UR.BROJ: 2103/01-01-12-01 od 30. svibnja 2012. godine). 
 
KLASA: 402-07/12-01/27 
URBROJ: 2103/01-02-12-4 
Bjelovar, 05. prosinca 2012. 
 
 

 
              PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

                                                                                                           Željko Maletić, dipl.ing. 
 

 


