
 
 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

G R A D  B J E L O V A R  

GRADSKO VIJEĆE 

 

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, 1/18, 

i 2/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara, na 24. sjednici održanoj 27. travnja 2020., 

donijelo je 

 

P R O G R A M  

mjera poticanja razvoja poduzetništva na području 

grada Bjelovara za 2020. godinu 

 

OSNOVNE ODREDBE  

 

Članak 1. 

 

Programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Bjelovara za 

2020. godinu (u daljnjem tekstu: „Program“), utvrđuju se mjere poticanja razvoja 

poduzetništva na području Grada Bjelovara, uvjeti i postupak njihove dodjele. 

 

Provedba mjera koje predstavljaju de minimis potpore ili potpore male vrijednosti (u 

daljnjem tekstu: de minimis 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. 

 

Program obuhvaća 3 (tri) mjere poticanja razvoja poduzetništva: 

 

1. De mininis potpore za jačanje sektora gospodarstva 

 

1.1. Subvencioniranje kamatne stope na odobrene poduzetničke kredite iz  

kreditnih linija koje provodi Grad Bjelovar   

 



 

 

2. De mininis potpore za nove investicije u gradu Bjelovaru (TAX FREE model) 

 

2.1. Prodaja građevinskog zemljišta  

2.2. Pravo građenja   

 

Mjera će se provoditi temeljem Programa de minimis potpora za nove investicije u 

gradu Bjelovaru od 2018-2020.godine (Tax free model).  

 

3. Subvencije za razvoj poduzetničke infrastrukture 

 

3.1. Tehnološki inkubator – smještaj poduzetnika početnika i scale up 

poduzetnika 

 

 

I. KORISNICI DE MINIMIS POTPORA IZ PROGRAMA 

 

Članak 3. 

 

De minimis potpore, po ovom Programu se odnose na potpore iz članka 2. ovog 

Programa:  

 

1.     De minimis potpore za jačanje sektora gospodarstva 

2.     De mininis potpore za nove investicije u gradu Bjelovaru  

 

Korisnici mjere 1. iz stavka 1. ovog članka mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka 

društva, zadruge, profitne ustanove, poljoprivredna gospodarstva, te fizičke osobe u 

slobodnom zanimanju (zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, arhitekti, revizori, 

sudski vještaci i sl.) koji su najmanje 51% u vlasništvu državljana Republike Hrvatske 

i namjeravaju ulagati na području grada Bjelovara bez obzira na sjedište odnosno 

prebivalište. 

 

Korisnici mjere 2. iz stavka 1. ovog članka mogu biti subjekti malog gospodarstva, 

odnosno trgovačka društva i obrti koji su registrirani kao:  d.o.o., j.d.o.o. i obrti, utvrđeni 

Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 

53/12, 56/13 i 121/16), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište / 

prebivalište na području grada Bjelovara i ostali gospodarski subjekti neovisno o 

veličini, vlasničkoj strukturi te svom sjedištu odnosno prebivalištu koji obavljaju 

registriranu djelatnost na području grada Bjelovara te imaju najmanje jednog 

zaposlenog na neodređeno vrijeme.  

 

 



UVJETI ZA DODJELU DE MINIMIS POTPORE 

 

Članak 4. 

 

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti korisnici iz članka 3. ovog 

Programa:  

- koji su ulaganje izvršili na području grada Bjelovara 

- koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu 

- nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak pred stečajne nagodbe ili 

postupak likvidacije, koji trenutno nije u blokadi 

- koji nisu iskoristili de minimis potporu u visini od 200.000 eura u kunskoj 

protuvrijednosti iz drugih izvora tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja na 

pomičnoj osnovi, računajući godinu dodjele potpore (odredba o potporama male 

vrijednosti iz 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) 

- koji nisu za isti trošak primili sredstva iz drugih izvora  

- koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu 

evidenciju vodi Porezna uprava 

- koji nemaju evidentiran dug prema Gradu Bjelovaru. 

 

 

Članak 5. 

 

1. De mininis potpore za jačanje sektora gospodarstva 

 

1.1. 

 

Mjera  Subvencioniranje kamatne stope na poduzetničke kredite iz kreditnih  

linija Grada Bjelovara 

Ciljevi Povećanje financiranja sektora gospodarstva po povoljnijim uvjetima s ciljem 

očuvanja i unapređenja poslovnih aktivnosti kako bi se povećala 

konkurentnost i doprinijelo zadržavanju postojeće zaposlenosti te otvaranju 

novih radnih mjesta  

Korisnici Korisnici mjere mogu biti obrti, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, 

profitne ustanove, poljoprivredna gospodarstva, te fizičke osobe u 

slobodnom zanimanju (zdravstveni djelatnici, veterinari, odvjetnici, arhitekti, 

revizori, sudski vještaci i sl.) koji su najmanje 51% u vlasništvu državljana 

Republike Hrvatske i namjeravaju ulagati na području grada Bjelovara bez 

obzira na sjedište odnosno prebivalište 

Provedba Grad subvencionira 1% (za uslužne djelatnosti) i 2% (za proizvodne 

djelatnosti) kamatne stope poduzetničkog kredita. Subvencija kamatne 

stope se provodi sukladno donesenim odlukama Grada Bjelovar. 



 

2. De mininis potpore za nove investicije u gradu Bjelovaru (tax free model)  

 

2.1. 

 

 

2.2. 

 

  

Mjera  Prodaja građevinskog zemljišta  

Ciljevi Poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti te pružanje 

određenih beneficija radi privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih 

mjesta na području grada Bjelovara 

Korisnici Korisnici mjere mogu biti subjekti malog gospodarstva, odnosno 

trgovačka društva i obrti koji su registrirani kao:  d.o.o., j.d.o.o. i obrti, 

utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne 

novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), koji su u cijelosti u 

privatnom vlasništvu i čije je sjedište / prebivalište na području grada 

Bjelovara i ostali gospodarski subjekti neovisno o veličini, vlasničkoj 

strukturi te svom sjedištu odnosno prebivalištu koji obavljaju registriranu 

djelatnost na području grada Bjelovara te imaju najmanje jednog 

zaposlenog na neodređeno vrijeme  

Provedba Mjera će se provoditi temeljem donesenog  Programa de minimis potpora 

za nove investicije u gradu Bjelovaru 2018-2020  

Mjera  Pravo građenja  

Ciljevi Poticanje gospodarskog razvoja i poduzetničkih aktivnosti te pružanje 

određenih beneficija radi privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih 

mjesta na području grada Bjelovara 

Korisnici Korisnici mjere mogu biti subjekti malog gospodarstva, odnosno 

trgovačka društva i obrti koji su registrirani kao:  d.o.o., j.d.o.o. i obrti, 

utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne 

novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), koji su u cijelosti u 

privatnom vlasništvu i čije je sjedište / prebivalište na području grada 

Bjelovara i ostali gospodarski subjekti neovisno o veličini, vlasničkoj 

strukturi te svom sjedištu odnosno prebivalištu koji obavljaju 

registriranu djelatnost na području grada Bjelovara te imaju najmanje 

jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme 

Provedba Mjera će se provoditi temeljem donesenog  Programa de minimis 

potpora za nove investicije u gradu Bjelovaru 2018-2020  



II. OSTALE MJERE POTICANJA  

 

Članak 6. 

 

3. Subvencije za razvoj poduzetničke infrastrukture 

 

3.1.  

 

 

SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA IZ PROGRAMA  

 

Članak 7. 

 

Sredstava za provedbu mjera iz Programa osiguravaju se u Proračunu Grada u 2020. 

godini. 

 

PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA 

 

Članak 8. 

 

Za provedbu svake pojedine potpore iz Programa, Gradonačelnik raspisuje Javni 

poziv.   

 

Javni poziv za dodjelu de minims potpora se objavljuje na Internet stranici Grada 

www.bjelovar.hr, a obavijest o objavljenom Javnom pozivu obznanjuje se i u lokalnom 

tisku.  

 

Prijava na Javni poziv podnosi se nadležnom Povjerenstvu na propisanom obrascu 

prijave. Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju sukladno 

uvjetima iz članka 4. ovog Programa i Pravilnika. 

Mjera  Tehnološki inkubator – smještaj  poduzetnika u inkubatoru  

Ciljevi Podupiranje razvoja malog i srednjeg poduzetništva kroz 

subvencionirani zakup poslovnog prostora, plaćanje režijskih troškova 

poduzetnika smještenih  u tehnološki inkubator  

Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji se smatraju poduzetnicima  

početnicima – start up, scale up i drugim subjektima prema Pravilniku 

o utvrđivanju kriterija i postupaka za dodjelu u zakup prostora 

Tehnološkog inkubatora Bjelovar 

Provedba Naknada troškova za prazne i popunjene prostore namijenjene 

inkubaciji poduzetnika u Tehnološkom inkubatoru koji je smješten u 

Tehnološkom parku Bjelovar d.o.o., te stvaranja povoljnijih uvjeta i 

boljih mogućnosti, a sve u cilju jačanja konkurentnosti gospodarstva i 

unapređenja razvojnih potencijala regije. 

http://www.bjelovar.hr/


 

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje nadležno Povjerenstvo sukladno 

odredbama propisa o potporama male vrijednosti.  

 

Nepotpuni zahtjevi se ne razmatraju. Povjerenstvo razmatra zahtjeve po redoslijedu 

zaprimanja u pisarnici Grada Bjelovara. 

 

Na osnovu provedenog Javnog poziva, Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva 

dodjeljuje potporu male vrijednosti.  De minimis potpora smatra se dodijeljenom u 

trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o 

datumu isplate potpore male vrijednosti poduzetniku. 

 

Odobrena novčana sredstva doznačuju se na račun korisnika, odnosno podnositelja 

zahtjeva. 

 

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, s tim da porez na 

dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) nije prihvatljiv trošak. 

 

Pojedini poduzetnik može se prijaviti samo na jednu potporu iz ovog Programa. 

 

 

Članak 9. 

 

Za provođenje ovog Programa zadužen je Upravni odjel za gospodarstvo koji provodi 

postupak dodjele potpore ili subvencije. 

 

 

KONTROLA KORIŠTENJA POTPORA 

 

Članak 10. 

 

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška 

dobivene potpore u razdoblju od tri godine od dana dodjele potpore. Ukoliko je korisnik 

potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u zahtjevu i dokumentaciji 

ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva mora dobivena sredstva 

vratiti u Proračun Grada Bjelovara u roku od osam dana od dana primitka poziva, te 

će biti isključen iz svih potpora i subvencija koje dodjeljuje Grad Bjelovar u narednih 5 

godina. 

 

  



Članak 11. 

 

Dostava pismena temeljem ovog Programa se obavlja prema pravilima o posrednoj 

dostavi u upravnom postupku. 

 

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 12. 

 

Ovlašćuje se Gradonačelnik da temeljem ovog Programa donese pojedinačne  

Pravilnike za svaku potporu. 

 

Članak 13. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmi dan od dana objave u "Službenom glasniku" Grada 

Bjelovara. 

 

KLASA: 311-01/20-01/01 

UR.BROJ: 2103/01-02-20-11 

Bjelovar, 27. travnja 2020. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA  

      Ante Topalović, univ.bacc.oec. 

 


