REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADONAČELNIK

KLASA: 311-01/17-01/2
URBROJ: 2103/01-01-18-13
Bjelovar, 15. siječnja 2018.
GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA

PREDMET: Razmatranje Prijedloga programa općih mjera poticanja razvoja
poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018. do 2020. godine
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt programa općih mjera
poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018. do 2020. godine
i u povodu toga donio sljedeći
ZAKLJUČAK
Utvrđuje se Prijedlog programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na
području grada Bjelovara od 2018. do 2020. godine kao u tekstu Nacrta i upućuje
Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.
Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Sonja Novak.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
Upravni odjel za gospodarstvo
KLASA: 311-01/17-01/2
URBROJ: 2103/01-05-17-12
Bjelovar, 8. siječnja 2018.

GRADONAČELNIK
Dario Hrebak
-ovdje-

PREDMET: Program općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području
grada Bjelovara od 2018.-2020. godine

U privitku Vam dostavljamo Nacrt Programa općih mjera poticanja razvoja
poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018.-2020. godine te predlažemo
da utvrdite Prijedlog istog i uputite ga Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.

Viša referentica za MSP:
Jasminka Kišantal-Zubić, up.prav.

Pročelnica:
Sonja Novak, dr.vet.med.

REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA
GRAD BJELOVAR
GRADSKO VIJEĆE
- Nacrt
Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
(«Narodne novine» broj 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16) i članka 31. stavka 1.
točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada Bjelovara“, broj 2/13),
Gradsko vijeće Grada Bjelovara na _____. sjednici, održanoj __________ 2018.,
donijelo je

PROGRAM
općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području
grada Bjelovara od 2018.-2020. godine

I.

OSNOVNE ODREDBE
Članak 1.
Ovim Programom općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada
Bjelovara od 2018.-2020. godine (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.
Provedba mjera koje predstavljaju de minimis potporu ili potporu male vrijednosti
(u daljnjem tekstu: potpora) obavlja se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU)
br. 1407/2013 оd 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 Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje
poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj
poduzetničkih aktivnosti na području Grada Bjelovara (u daljnjem tekstu: „Grad“).
Članak 3.
Ciljevi Programa su:
1. jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu,

2. bolje informiranje u poduzetništvu,
3. poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa i korištenje EU sredstava,
4. korištenje poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za realizaciju
poduzetničkih poduhvata,
II.

KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA
Članak 4.

Korisnici mjera iz Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva. Subjekti malog
gospodarstva su trgovačka društva i obrti koji su registrirani kao: d.o.o., j.d.o.o. i obrti
(subjekti malog gospodarstva),utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog
gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13), koji su u cijelosti u
privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Grada Bjelovara
Iznimno od stavka 1. ovog članka, korisnici mjera mogu biti i ostali gospodarski subjekti
(u daljnjem tekstu: gospodarski subjekti), neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi te
svom sjedištu odnosno prebivalištu, koji planiraju investicije, projekte ili aktivnosti na
području grada Bjelovara ili će projektom utjecati na otvaranje radnih mjesta u gradu
Bjelovaru.

III.

UVJETI ZA DODJELU POTPORE
Članak 5.

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti korisnici iz članka 4. ovog
Programa:
-

-

koji su ulaganje izvršili na području grada Bjelovara
koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu
koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu
evidenciju vodi Porezna uprava
koji nemaju evidentiran dug prema Gradu Bjelovaru
koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije
EU br.1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora
o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)
nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili
postupak likvidacije, koji trenutno nije u blokadi.

Članak 6.
Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, s tim da porez na
dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) nije prihvatljiv trošak.
Priznavati će se troškovi nastali od 1. siječnja kalendarske godine u kojoj je
raspisan javni poziv.

Troškovi na temelju kojih je Grad Bjelovar već odobrio potporu nisu prihvatljivi. Prijava
istog troška u različitim mjerama nije prihvatljiva. U slučaju da korisnik potpore stekne
pravo na potporu u trenutku kada po javnom pozivu preostane manji iznos sredstava
od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog
iznosa.
IV.

NOSITELJ PROGRAMA
Članak 7.

Nositelj provedbe ovoga Programa je Grad, Upravni odjel za gospodarstvo.

V.

PODRUČJA I MJERE PROGRAMA
Članak 8.

Ovim Programom definirana su 3 područja poticanja razvoja poduzetništva koja
obuhvaćaju ukupno 13 mjera, kako slijedi:
1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika
1.1. Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika
1.2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
1.3. Potpore za (re)certificiranje proizvoda i procesa
1.4. Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima
1.5. Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova
Europske unije
1.6. Potpore za izlaganje na sajmovima
1.7. Potpore za razvoj komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga
1.8. Nagrada za najbolji start-up
1.9. Poticanje radnog mjesta
1.10. Subvencioniranje kamatne stope na odobrene poduzetničke kredite u
2017. godini
2. Razvoj poduzetničke infrastrukture
2.1. Olakšice za investitore koji ulažu na području grada Bjelovara
2.2. Tehnološki inkubator – poticanje poduzetnika početnika
3. Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu
3.1. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika
1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika
Članak 9.
Mjere iz područja Programa „Jačanje konkurentnosti poduzetnika“ utvrđuju se kako
slijedi:

1.1.
Mjera
Ciljevi
Nositelj

Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika
Povećanje broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo

Poduzetnici početnici pri pokretanju gospodarskih aktivnosti koji su u
cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na
području Grada Bjelovara. Poduzetnikom početnikom smatra se
Korisnici
gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne
dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na javni poziv iz članka 13.
stavka 1. ovoga Programa
Potpora pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu strojeva, opreme
i alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog prostora, izradu
Provedba poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu izobrazbu te izradu
mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke u visini od 70% troškova (bez
PDV-a), a najviše 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. ukoliko poduzetnik početnik ostvari potporu u okviru ove mjere,
neće moći koristiti potporu za isti trošak po drugim mjerama
subvencioniranja iz ovoga Programa.

1.2.
Mjera
Ciljevi
Nositelj
Korisnici

Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme
Poticanje proizvodnje i konkurentnosti proizvoda i usluga
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo
Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa
sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Bjelovara.
Provedba Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme u visini od 50% troškova
(bez PDV-a), a najviše 20.000,00 kn

1.3.
Mjera
Ciljevi

Potpore za (re)certifikaciju proizvoda i procesa
Stvaranje povoljnih uvjeta za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom i
sukladnosti proizvoda prema međunarodno priznatim standardima i
normama
Nositelj
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo
Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa
sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Bjelovara.
Provedba Potpora za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja
kvalitetom i (re)certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim
i europskim normama i smjernicama, u visini od 50% troškova (bez PDV-a),
a najviše 5.000,00 kn

1.4.
Mjera
Ciljevi

Nositelj
Korisnici

Provedba

Izuzeće

1.5.
Mjera
Ciljevi
Nositelj
Korisnici
Provedba

1.6.
Mjera
Ciljevi
Nositelj
Korisnici
Provedba

Potpore tradicijskim i umjetničkim obrtima
Očuvanje i razvoj tradicijskih obrta koji baštine posebne zanatske vještine i
umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji
se odlikuju proizvodima i uslugama visoke estetske vrijednosti.
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo
Obrtnici i trgovačka društva čije je zanimanje, kao i obavljanje sljedećih
djelatnosti na tradicijski, odnosno umjetnički način na području Grada
Bjelovara - medičar, izrada proizvoda od gline i keramike, suveniri, puškar,
brusač, proizvodnja konopa i užadi - užar, pečatorezac i graviranje, zidari,
tesari, obrti, tesar, urar, stolar, filcanje vune, dimnjačarstvo i sve druge
prikladne djelatnosti koje ostvare Znak tradicijskog obrta Hrvatske obrtničke
komore prema Pravilniku 112/07.
Potpora se dodjeljuje za nabavu alata i opreme te uređenje poslovnog
prostora.
Maksimalni iznos potpore po korisniku u visini od 50% troškova (bez PDVa),
a najviše 10.000,00 kn
Troškovi za kupnju repromaterijala, vozila i najma poslovnog prostora neće
se priznati

Potpore za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova
Europske unije
Učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije radi rasta i
razvoja poduzetnika, odnosno jačanja njihove konkurentnosti
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo
Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa
sjedištem odnosno prebivalištem na području grada.
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

Potpore za izlaganje na sajmovima
Promocija poduzetništva i obrta
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo
Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa
sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Bjelovara.
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

1.7.
Mjera
Ciljevi

Nositelj
Korisnici
Provedba

1.8.
Mjera
Ciljevi
Nositelj
Korisnici
Provedba

1.9.
Mjera
Ciljevi
Nositelj
Korisnici
Provedba

Potpore za razvoj komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga
Potaknuti razvoj inovacija i tržišne uspješnosti novih ili bitno izmijenjenih
proizvoda i/ili usluga koje nositeljima inovacijskog procesa pružaju
konkurentnu prednost na tržištu
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo
Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa
sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Bjelovara.
Dodjela nepovratne potpore nositelju inovacijskog procesa čiji poslovni
koncept pokazuje tržišni potencijal uspješnosti inovacije. Potpora se
dodjeljuje za troškove razvoja ideje, izrade prototipa, izrade plana
komercijalizacije inovacije ili savjetodavne usluge pri izradi plana
komercijalizacije inovacije, testne primjene te troškove podnošenja prijave
za zaštitu intelektualnog vlasništva kod Državnog zavoda za intelektualno
vlasništvo Republike Hrvatske, u visini od 50% troškova (bez PDV-a), a
najviše 5.000,00 kuna

Nagrada za najbolji start-up
Jednokratna potpora za najbolji start-up
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo
Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa
sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Bjelovara
Gradonačelnik donosi Odluku o jednokratnoj potpori u iznosu od 100.000,00
kuna

Poticanje radnog mjesta
Podupiranje razvoja obrtništva, malog i srednjeg poduzetništva kroz
subvencioniranje i poticanje zapošljavanja
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo
Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa
sjedištem odnosno prebivalištem na području grada Bjelovara.
Potpora za zapošljavanje dodijeliti će se poslodavcu za:
a) svako novootvoreno radno mjesto u iznosu od 10.000,00 kn
b) refundaciju 50% iznosa ukupnog troška bruto plaće za neradne
mjesece u iznosu do 12.500,00 kn za djelatnost F, prema NKD-u
(građevina)

1.10.
Mjera
Ciljevi

Nositelj
Korisnici
Provedba

Subvencioniranje kamatne stope na poduzetničke kredite iz kreditne
linije „Bjelovarski poduzetnik 2016“ odobrene u 2017. godini
Povećanje financiranja sektora 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
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo
Gospodarski subjekti (neovisno o svom sjedištu odnosno prebivalištu),
kojima je odobren kredit u 2017. godini
Grad subvencionira 1% (za uslužne djelatnosti) i 2% (za proizvodne
djelatnosti) od kamatne stope poduzetničkog kredita. Subvencija kamatne
stope se provodi sukladno donesenim Odlukama Grada Bjelovar za svaku
godinu posebno.

2. Razvoj poduzetničke infrastrukture
Članak 10.
Mjere iz područja Programa „Razvoj poduzetničke infrastrukture“ utvrđuju se kako
slijedi:
2.1.
Mjera
Ciljevi

Nositelj
Korisnici

Provedba

2.2.
Mjera
Ciljevi

Nositelj

Olakšice za investitore na području Grada Bjelovara
Poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti te
pružanje određenih beneficija radi privlačenja ulaganja i otvaranja
novih radnih mjesta na području Grada Bjelovara
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni odjel za
prostorno uređenje, gradnju i komunalne djelatnosti
Pravne i fizičke osobe bez obzira na veličinu, vlasničku strukturu i
sjedište, registrirane za obavljanje djelatnosti koja dovodi do
povećanja gospodarske aktivnosti i zaposlenosti
Mjera će se provoditi temeljem Programa de minimis potpora za nove
investicije u gradu Bjelovaru, Pravilnika i Odluka

Tehnološki inkubator
Podupiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz
subvencionirani zakup poslovnog prostora, plaćanje režijskih
troškova poduzetnika početnika te pružanje poslovnih usluga kako bi
poduzetnici početnici imali adekvatne uvjete za rast i razvoj.
Tehnološki park Bjelovar d.o.o. i Grad Bjelovar, Upravni odjel za
gospodarstvo

Korisnici

Provedba

Subjekti malog gospodarstva koji se smatraju poduzetnicima –
početnicima i drugi subjekti prema Pravilniku o utvrđivanju kriterija i
postupaka za dodjelu u zakup prostora Tehnološkog inkubatora
Bjelovar
Dodjela poslovnog prostora u subvencionirani zakup prostora (4
godine) i oslobođenje plaćanja režijskih troškova (1. godina
poslovanja) poduzetnika početnika temeljem Ugovora između Grada
i Tehnološkog parka d.o.o. Grad Bjelovar subvencionira rad
Tehnološkog inkubatora Bjelovar d.o.o. u sklopu kojeg djeluje
Tehnološki park te sufinancira pojedine projekte i aktivnosti
Tehnološkog parka

3. Novi oblici obrazovanja i informiranja u poduzetništvu
Članak 11.
Mjere iz područja Programa „Novi oblici obrazovanja i informiranja u
poduzetništvu“ utvrđuju se kako slijedi:
3.1.
Mjera
Ciljevi
Nositelj
Korisnici

Provedba

VI.

Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika
poduzetnika
Unaprjeđivanje poduzetničkih znanja i vještina radi stvaranja
preduvjeta za održavanje i razvoj poslovanja poduzetnika
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo
Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada
Bjelovara
Potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje za rad zaposlenika
subjekata malog gospodarstva u visini od 50% troškova (bez PDVa), a najviše 5.000,00 kn

SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA IZ PROGRAMA
Članak 12.

Sredstava za provedbu mjera iz Programa, osiguravaju se u Proračunu Grada i iz
drugih izvora.

VII.

PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU POTPORU
MALE VRIJEDNOSTI
Članak 13.

Za provedbu svake pojedine mjere iz Programa, koje sukladno zakonu predstavljaju
potporu male vrijednosti, Gradonačelnik donosi Odluku i raspisuje javni poziv.
Javni poziv se objavljuje na web stranici Grada www.bjelovar.hr, a obavijest o
objavljenom javnom pozivu obznanjuje se i u lokalnom tisku.
Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja
sredstava iz članka 12. stavka 1. ovoga Programa, odnosno najkasnije do datuma
utvrđenog javnim pozivom.
Prijava na javni poziv podnosi se nadležnom odjelu u Gradu (u daljnjem tekstu: „Odjel“)
u pisanom obliku na obrascu prijave kojeg izrađuje Odjel.
Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu
prijave.
Pojedini poduzetnik može se prijaviti na više mjera iz ovog Programa, no ukupna
vrijednost subvencija po pojedinom prijavitelju ne može prelaziti 30.000,00 kn (osim
mjera pod 1.8., 1.10., 2.1. i 2.2.). Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje
nadležni Odjel sukladno odredbama propisa o potporama male vrijednosti.
Za Mjeru 1.9. ukupan iznos potpore po poslodavcu iznosi 22.500,00 kn na godišnjoj
razini.
Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti iz stavka 6. ovoga članka,
Gradonačelnik na prijedlog Odjela, dodjeljuje potporu male vrijednosti.

VIII.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.

Danom stupanja na snagu ovog Programa prestaje važiti Program o bespovratnim
potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada
Bjelovara (Službeni glasnik grada Bjelovara 1/16) i Izmjene i dopune Programa o
bespovratnim potporama (subvencijama) za poticanje razvoja malog i srednjeg
poduzetništva Grada Bjelovara (Službeni glasnika Grada Bjelovara 5/2016) te
pripadajući pravilnici.
Postupci započeti po odredbama Pravilnika o subvencioniranju kamata iz kreditne linije
„Bjelovarski poduzetnik 2016“ (Službeni glasnik Grada Bjelovara 1/16) dovršit će se
po odredbama tog Pravilnika.

Članak 15.
Pravilnike o potporama poduzetništvu za razdoblje od 2018.-2020. godine za svaku
pojedinačnu mjeru, donosi Gradonačelnik.
Članak 16.
Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave u „Službenom glasniku
Grada Bjelovara“.
KLASA: 311-01/17-01/2
URBROJ: 2103/01-05-17-11
Bjelovar,
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
Ante Topalović, univ.bacc.oec.

OBRAZLOŽENJE
uz Program općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području
grada Bjelovara od 2018.-2020. godine
Navedenim Programom općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području
grada Bjelovara od 2018.-2020. godine koji obuhvaća veći broj potpora za malo i
srednje poduzetništvo želi se postići stvaranje povoljnijeg poduzetničkog okruženja za
djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj
poduzetničkih aktivnosti na području Grada Bjelovara.
U 2017. godini u Proračunu Grada bilo je predviđeno nekolicina potpora za koje je
iskazan mali, za Grad, nezadovoljavajući interes glede čega se krenulo u traženje
boljih potpornih rješenja, kako brojčano tako i strukturno. U konačnici Grad nudi
ukupno 13 mjera s očekivanjem da će na kraju godine pokazati očekivani učinak.
Nacrt Programa bio je u postupku savjetovanja s javnošću. Nacrt je objavljen dana
24.11.2017. godine na internetskoj stranici Grada Bjelovara www.bjelovar.hr.
Savjetovanje je trajalo od 24.11.2017. - 24.12.2017. godine (30 dana). Izvješće o
provedenom savjetovanju u prilogu je ovog obrazloženja.
Predlažemo Gradonačelniku da razmotri Nacrt Programa općih mjera poticanja
razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018.-2020. godine, da utvrdi
Prijedlog istog u predloženom tekstu i proslijedi Gradskom vijeću na razmatranje i
odlučivanje.
Pripremila:
Viša referentica za MSP
Jasminka Kišantal-Zubić, up.prav.

PROČELNICA
Sonja Novak, dr.vet.med.

IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM
JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje
provodi savjetovanje

Izvješće o provedenom savjetovanju o Nacrtu prijedloga Programa općih mjera
poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018.-2020.
godine
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo

Svrha dokumenta

Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o
Programu općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada
Bjelovara od 2018.-2020. godine

Datum dokumenta

04.01.2018.
I.

Verzija dokumenta
Vrsta dokumenta

Izvješće

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili
akta

Program općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada
Bjelovara od 2018.-2020. godine
-

Jedinstvena oznaka iz Plana donošenja
zakona, drugih propisa i akata
objavljenog na internetskim stranicama
Grada
Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta

Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti bili uključeni u postupak izrade
odnosno u rad stručne radne skupine za
izradu nacrta?

-

Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili
Na drugi odgovarajući način?

Da

Ako jest, kada je nacrt objavljen, na kojoj
internetskoj stranici i koliko je vremena
ostavljeno za savjetovanje?
Ako nije,zašto?

www.bjelovar.hr

Ne

Internetska stranica Grada

Internetska stranica tijela nadležnog za
izradu nacrta stranice
Neke druge internetske stranice

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću trajalo je u razdoblju od 24.11. do
24.12.2017. godine (30 dana), Nacrt objavljen na internetskoj stranici Grada
Bjelovara www.bjelovar.hr

Koji su predstavnici zainteresirane
javnosti dostavili svoja očitovanja?

Na Nacrt Programa općih mjera poticanja razvoja poduzetništva na području
grada Bjelovara od 2018.-2020. godine pristiglo je sedam primjedbi i to pet od
Udruženja obrtnika Bjelovar (predsjednik Josip Fridrih), jedena od Hrvatske
gospodarske komore – ŽK Bjelovar (Miljenko Juratovac, viši stručni referent) i
jedna od predstavnika građana grada Bjelovara (gsp. Goran Jasika).

Razlozi prihvaćanja/neprihvaćanja
pojedinih primjedbi zainteresirane
javnosti na određene odredbe nacrta

Primjedbe Udruženja obrtnika Bjelovar
Primjedba br.1. prihvaća se primjedba za dodjelu potpore čl.5 alineja 3. dok
se prijedlog da se i informatička oprema i software dodaju pod opremu koja
ulazi u potporu, ne prihvaća jer se pod opremom, kako je predloženo
Programom, podrazumijeva i nabava nformatičke opreme s pripadajućim
softwar-om.
Primjedba br.2. prihvaća se - potpora u članku 9. Mjeri 1.2. će se odnositi na
sve djelatnosti, a ne samo na NKD područje C odjeljak 10-33 i neće biti uvjet
da poduzetnici posluju godinu dana
Primjedba br.3. ne prihvaća se točka 1. jer su svi iznosi previsoki. Cilj je da
što više tvrtki i obrta koristi ovu mjeru stoga smo usvojili prijedlog da se za
pokriće svakog radnog mjesta izdvoji 10.000 kn po novozaposlenom a za
plaćanje doprinosa u sektoru F u sezoni (građevinarstvo) izdvoji 12.500 kn,
dok se točka 2.koja se odnosi na refundaciju troška za bruto plaće u sezoni za
građevinu, prihvaća
Primjedba br.4. prihvaća se
Primjedba br.5. koja se odnosi na Članak 9. prijedloga Programa u kojem se
predlaže da se u mjerama 1.2., 1.3., 1.5., 1.6., 1.7. i 1.9. izbace riječi, „da
posluje najmanje jednu godinu“, prihvaća se.
Primjedba br.6., HGK-ŽK Bjelovar, prihvaća se primjedba koja se odnosi na
za Mjeru 1.2. i mjera će se odnositi na sve djelatnosti dok se primjedba za
Mjeru 1.9. ne prihvaća jer su svi iznosi previsoki (obrazloženje isto kao u
primjedbi 3. tč.1.)
Primjedba br.7., predstavnik građana grada Bjelovara, gsp. Gorana Jasike
koja se odnosi na Mjeru 1.9. Poticanje radnog mjesta, prihvaća se jer
predlaže podjelu mjere na dvije podmjere (sezonski poslovi i za svako
novootvoreno radno mjesto) što znači da će se poticati svako radno mjesto, a
ne samo deficitarna zanimanja koja su obuhvaćena Nacrtom Programa koji je
bio na javnom savjetovanju.
Prihvaćene primjedbe biti će unesene u konačni Nacrt Programa općih mjera
poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara od 2018.-2020.
godine s pripadajućim obrazloženjem.

Troškovi provedenog savjetovanja

Troškovi javnog savjetovanja nisu iziskivali dodatne financijske troškove.

Izvješće o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom javnošću objavit će se na internetskim
stranicama Grada Bjelovara na www.bjelovar.hr
Klasa: 311-01/17-01/2
Urbroj: 2103/01-05-17-10
Bjelovar, 04.01.2018.

