
Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (N.N.29/02, 63/07, 

53/12 i 56/13) i članka 21.Statuta Grada Novi Vinodolski (Službene novine Primorsko-goranske 

županije br.12/13, 18/14 i 4/18) Gradsko vijeće Grada Novi Vinodolski na 23. sjednici održanoj dana 

11. ožujka  2019. godine donijelo je 

 

 

OPĆI  PROGRAM  MJERA  POTICANJA  RAZVOJA  PODUZETNIŠTVA 

NA  PODRUČJU  GRADA  NOVI  VINODOLSKI 

 

 

 

I. OPĆE  ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Općim programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Novi 

Vinodolski (u daljnjem tekstu:Program) uređuju se svrha i ciljevi Programa, Korisnici i Nositelji za 

provođenje mjera iz Programa, način planiranja sredstava za realizaciju mjera, te provedbu mjera koje 

predstavljaju potporu male vrijednosti. 

Provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti 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 ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje 

poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti 

na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu:Grad). 

 

Članak 3. 

 

 Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu,ostvarivanje 

praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti 

financijskih resursa, korištenja poduzetničke prostorne i komunikacijske infrastrukture za realizaciju 

poduzetničkih poduhvata te podizanje razine poduzetničke kulture. 

 

 

II. KORISNICI  MJERA  IZ  PROGRAMA 

 

Članak 4. 

 

 Korisnici mjera iz Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom kojim 

se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem 

odnosno prebivalištem na području Grada, te koji ulažu na području Grada i posluju minimalno od 6 do 

12 mjeseci godišnje. 

 Iznimno od stavka 1.ovog članka Korisnici pojedinih mjera mogu biti i gospodarski subjekti 

neovisno o veličini, vlasničkoj strukturi i sjedištu odnosno prebivalištu. 

 

 

III. NOSITELJI PROGRAMA 

Članak 5. 

 
 Nositelj ovog Programa je Grad po Povjerenstvu za provođenje Općeg programa mjera 

poticanja poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) čije 

članove imenuje gradonačelnik Grada. 



Povjerenstvo broji 3 člana, koje gradonačelniku predlaže nadležni Upravni odjel Grada, a koji 

su predstavnici Grada (dva člana), te javnog ili privatnog sektora (jedan član).  

Osim Grada, u provedbi pojedinih mjera iz Programa, bez prava glasa, sudjeluju i pravne osobe 

koje su Programom utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih mjera. 

Povjerenstvo se imenuje na period od 4 godine.  

O radu Povjerenstva Gradonačelnik Grada donosi Poslovnik.  

 

 
 

IV. MJERE  ZA  POTICANJE  PODUZETNIŠTVA 

 

Članak 6. 

 

  Mjere iz područja Programa utvrđuju se kako slijedi: 

 

 

Mjera 1. 

 

Sufinanciranje rada Poduzetničkog centra „Vinodol“ 

Svrha 

Kao suvlasnik, Grad Novi Vinodolski sufinancira rad Poduzetničkog centra 

„Vinodol“ d.o.o. kao subjekta važnog za potporu poduzetnicima i Gradu  pri 

pripremi i prijavi projekata.  

Korisnici 
Grad, svi gospodarski subjekti, sa sjedištem odnosno prebivalištem na 

području Grada Novi Vinodolski  

Nositelj Grad Novi Vinodolski  

Aktivnosti Subvencija za troškove rada Poduzetničkog centra „Vinodol“d.o.o. 

Planirana sredstva Planiraju se proračunom Grada Novi Vinodolski 

 

 

Mjera 2. 

 

Sufinanciranje rada LAG-a „Vinodol“ 

Svrha 
Kao osnivači LAG-a Grad Novi Vinodolski  sufinancira njegovo 

funkcioniranje kao potpornog subjekta za ruralni razvoj Grada. 

Korisnici 
Grad, svi gospodarski subjekti sa sjedištem odnosno prebivalištem na 

području Grada 

Nositelj Grad Novi Vinodolski  

Aktivnosti Subvencija za troškove rada LAG-a „Vinodol“ 

Planirana sredstva Planiraju se proračunom Grada Novi Vinodolski 

 

 

Mjera 3. 

 

Sufinanciranje rada LAGUR-a „TUNERA“ 

Svrha 

Kao osnivači LAGUR-a Grad Novi Vinodolski  sufinancira njegovo 

funkcioniranje kao potpornog subjekta za razvoj ribarstva na području 

Grada. 

Korisnici 
Grad, svi gospodarski subjekti sa sjedištem odnosno prebivalištem na 

području Grada 

Nositelj Grad Novi Vinodolski  

Aktivnosti Subvencija za troškove rada LAGUR-a „Vinodol“ 

Planirana sredstva Planiraju se proračunom Grada Novi Vinodolski 

 



Mjera 4. 

 

Osiguranje poticajnih kreditnih sredstava za realizaciju poduzetničkih 

projekata - nastavak subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite 

kroz programe "Program Poduzetnik Grada Novi Vinodolski" 

Svrha 

Krediti se odobravaju poduzetnicima sa sjedištem na području Grada Novi 

Vinodolski , te poduzetnicima koji ulažu na području Grada Novi Vinodolski 

, za poticaje postojećih i novih investicijskih projekata, i to u svrhu: 

•kupnje građevinskog i pripadajućeg zamljišta, te uređenje infrastrukture, 

•ulaganja u poljoprivredu, za kupnju poljoprivrednog zamljišta, 

dugogodišnje nasade i osnovna stada ili jata, 

•kupnje, izgradnje, uređenja ili proširenja poslovnih objekata, 

•nabave opreme ili pojedinih dijelova opreme, 

•nabave prijevoznih sredstava ili plovila u funkciji poduzetništva, 

•obrtnih sredstava u funkciji investicije ili za unapređenje poslovanja (do 

30% kredita, osim kod refinanciranja ili refundacije postojećih kredita), o 

čemu odluku donosi Banka, 

•refinanciranja postojećih nepovoljnih kredita ili refundacije ranije uloženih 

sredstava korištenih za slične namjene, o čemu odluku donosi Banka. 

Osiguranje predfinanciranja za dio vlastitog učešća za prijavu na strukturne 

fondove 

Korisnici 

Korisnici kredita po ovom Programu mogu biti postojeći poduzetnici i 

poduzetnici početnici koji imaju sjedište na području Nositelja Programa i 

koji namjeravaju ulagati na području Nositelja Programa i to: obrti, mala i 

srednja trgovačka društva, zadruge, ustanove, udruge, fizičke osobe u 

slobodnim zanimanjima, obiteljska poljoprivredna gospodarstva. 

Nositelj Grad Novi Vinodolski , Poduzetnički centar "Vinodol" d.o.o. 

Aktivnosti 

 dodjela poticajnih kreditnih sredstava za poduzetničke projekte uz 

subvenciju kamata po povoljnijim uvjetima od komercijalnih u 

poslovnim bankama 

 Subvencije kamata po djelatnostima: 

- za ulaganja u poljoprivredu, ruralni turizam, proizvodne 

djelatnosti u poslovnim zonama, te izvozne djelatnosti -   5 

p. p.  

- ostale djelatnosti –    3 p. p. 

 

 

Indikator provedbe 

 broj i iznos odobrenih kredita poduzetnicima 

 broj novo otvorenih radnih mjesta, odnosno novozaposlenih radnika 

 poboljšani financijski rezultati poslovanja poduzetnika 

Planirana sredstva 
Planiraju se proračunom Grada Novi Vinodolski 

Gradonačelnik zaključuje ugovor sa poslovnim bankama. 

 

 

 

Mjera 5. 

 

Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih 

djelatnosti 

Svrha 
Očuvanje i daljnji razvoj manje dohodovnih tradicijskih, deficitarnih i 

proizvodnih obrtničkih djelatnosti 

Korisnici 
Mikro, mala i srednja trgovačka društva koja su u vlasništvu fizičkih osoba, 

obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja 

Nositelj Grad Novi Vinodolski, Poduzetnički centar "Vinodol" d.o.o. 

Aktivnosti 
 dodjela poticajnih financijskih sredstava u obliku potpora 

poduzetnicima koji obavljaju tradicijske, deficitarne i proizvodne 



obrtničke djelatnosti, a koje svojim aktom određuje Gradonačelnik 

svake godine 

 praćenje obrtničkih djelatnosti radi utvrđivanja stanja u pojedinoj 

djelatnosti 

Indikator provedbe 
 broj i iznos odobrenih potpora obrtnicima 

 očuvane tradicijske, deficitarne i proizvodne obrtničke djelatnosti 

Planirana sredstva 

Planiraju se proračunom Grada Novi Vinodolski 

Gradonačelnik svojim aktom svake godine određuje namjenu i iznos 

odobravanja sredstava po Korisniku. 

 

 

Mjera 6. Potpore za razvoj poduzetništva mladih i poduzetnike  početnike 

Svrha 
Uključivanje mladih u poduzetničke aktivnosti te stvaranje preduvjeta za veći 

broj održivih poslovnih pothvata 

Korisnici 

Mikro, mala i srednja trgovačka društva, obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja 

u većinskom vlasništvu mladih do 30 godina , odnosno u vlasništvu početnika 

koji prvi put osniva tvrtku ili posluje do dvije godine.  

Nositelj Grad Novi Vinodolski- Poduzetnički centar "Vinodol" d.o.o. 

Aktivnosti 

 stručna i savjetodavna pomoć mladim poduzetnicima i početnicima 

prilikom započinjanja poslovanja 

 financijske potpore za mlade poduzetnike i početnike 

 organizacija edukacija, seminara i radionica za mlade poduzetnike i 

početnike 

Indikator 

provedbe 

 broj mladih poduzetnika i početnika kojima je pružena stručna i 

savjetodavna pomoć 

 broj organiziranih edukacija, seminara i radionica, te broj polaznika 

 broj i iznos odobrenih potpora mladim poduzetnicima i početnicima 

 povećanje broja poduzetničkih pothvata mladih 

 povećanje broja održivih poslovnih pothvata 

Planirana sredstva 

Planiraju se proračunom Grada Novi Vinodolski 

Gradonačelnik svojim aktom svake godine određuje namjenu i iznos 

odobravanja sredstava po Korisniku. 

 

 

Mjera 7. 

 

Potpore za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva 

 

 

Svrha Poticanje poduzetničkih aktivnosti žena, promicanje ženskog poduzetništva 
 

Korisnici 
Mikro, mala i srednja trgovačka društva, obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja 

u većinskom vlasništvu žena poduzetnica  

 

Nositelj Grad Novi Vinodolski,Poduzetnički centar "Vinodol"d.o.o.  

Aktivnosti 

 stručna i savjetodavna pomoć ženama poduzetnicima posebice 

početnicama pri započinjanju poslovanja 

 financijske potpore za žene poduzetnice 

 organizacija edukacija, seminara i radionica za žene poduzetnice 

 prekvalifikacija 

 



Indikator provedbe   

 broj organiziranih edukacija, seminara i radionica za žene poduzetnice 

 broj polaznika - žena poduzetnica 

 broj i iznos odobrenih potpora ženama poduzetnicima 

 broj žena koje pokreću poslovni pothvat 

 

Planirana sredstva 

Planiraju se proračunom Grada Novi Vinodolski 

Gradonačelnik svojim aktom svake godine određuje namjenu i iznos 

odobravanja sredstava po Korisniku. 

 

 
 

 

 

Mjera 8. 
Potpore za socijalno poduzetništvo 

 

Svrha 
Uključivanje u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba radi 

sprječavanja socijalne isključenosti  

Korisnici 

mikro, mala i srednja trgovačka društva, obrti, djelatnosti slobodnih 

zanimanja u vlasništvu osoba s invaliditetom/osoba s umanjenom radnom 

sposobnošću/žrtava nasilja u obitelji/roditelja ili skrbnika djece s teškoćama 

u razvoju te koji zapošljavaju ili planiraju zaposliti osobe s 

invaliditetom/osobe s umanjenom radnom sposobnošću/žrtve nasilja u 

obitelji/roditelje ili skrbnike djece s teškoćama u razvoju 

Nositelj Grad Novi Vinodolski, Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. 

Aktivnosti 

 stručna i savjetodavna pomoć osobama s invaliditetom, osobama s 

umanjenom radnom sposobnošću, žrtvama nasilja u obitelji, 

roditeljima ili skrbnicima djece s teškoćama u razvoju koji planiraju 

pokrenuti vlastiti posao 

 financijske potpore poduzetnicima koji su osobe s 

invaliditetom/osobe s umanjenom radnom sposobnošću/žrtve nasilja 

u obitelji/roditelji ili skrbnici djece s teškoćama u razvoju, te koji 

zapošljavaju ili planiraju zaposliti osobe s invaliditetom/umanjenom 

radnom sposobnošću/žrtve nasilja u obitelji/ roditelje ili skrbnike 

djece s teškoćama u razvoju 

 organizacija edukacija, seminara i radionica za osobe s 

invaliditetom/osobe s umanjenom radnom sposobnošću/žrtve nasilja 

u obitelji/roditelje ili skrbnike djece s poteškoćama u razvoju koji 

planiraju samozapošljavanje pokretanjem vlastitog posla 

Indikator provedbe 

 broj novootvorenih obrta, d.o.o. ili j.d.o.o. u vlasništvu osoba s 

invaliditetom, osobama s umanjenom radnom sposobnošću, žrtvama 

nasilja u obitelji, roditeljima ili skrbnicima djece s teškoćama u 

razvoju 

 broj novozaposlenih osoba s invaliditetom, osoba s umanjenom 

radnom sposobnošću, žrtvama nasilja u obitelji, roditeljima ili 

skrbnicima djece s teškoćama u razvoju 

 

Planirana sredstva 

Planiraju se proračunom Grada Novi Vinodolski 

Gradonačelnik svojim aktom svake godine određuje namjenu i iznos 

odobravanja sredstava po Korisniku. 

 

 

 

 

 

Mjera 9. 

 

 

Potpore poduzetnicima za korištenje sredstava iz fondova Europske 

unije i nacionalnih fondova 

 



Svrha 

Učinkovito korištenje sredstava iz fondova Europske unije i nacionalnih 

fondova radi rasta i razvoja poduzetnika, odnosno jačanja njihove 

konkurentnosti 

Korisnici 
Svi gospodarski subjekti koji su u privatnom vlasništvu, sa sjedištem  

odnosno prebivalištem na području Grada 

Nositelj Grad Novi Vinodolski, Poduzetnički centar "Vinodol" d.o.o. 

Aktivnosti 

 

 informiranje poduzetnika o mogućnostima korištenja fondova i 

programa Europske unije i nacionalnih fondova 

 stručna, savjetodavna i financijska potpora poduzetnicima pri prijavi 

projektnih prijedloga za korištenje sredstava iz fondova Europske 

unije 

 savjetovanje pri odabiru odgovarajućih partnera u skladu sa 

zahtjevima iz pojedinih natječaja projekata Europske unije i 

nacionalnih fondova 

 organizacija edukacija, seminara, radionica i okruglih stolova 

 Osiguranje predfinanciranja za dio vlastitog učešća putem kreditnih 

sredstava „Program poduzetnik“ 

 Priprema projekata 

Indikator provedbe 

 broj prijavljenih i odobrenih projekata za korištenje sredstava iz 

fondova Europske unije 

 broj organiziranih edukacija, seminara, radionica i okruglih stolova 

te broj polaznika 

Planirana sredstva 

Planiraju se proračunom Grada Novi Vinodolski 

Gradonačelnik svojim aktom svake godine određuje namjenu i iznos 

odobravanja sredstava po Korisniku. 

 

 

 

Mjera 10. 

 

 

Potpore za novo zapošljavanje ili samozapošljavanje 

Svrha Povećanje stope zaposlenosti na području Grada i smanjenje nezaposlenosti  

Korisnici 

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem na području Grada Novi 

Vinodolski, a koji se sukladno zakonu o poticanju malog gospodarstva 

svrstavaju u male i mikro subjekte. Poduzetnicima početnicima se smatraju 

poduzetnici koji prvi puta otvaraju obrt ili trgovačko društvo ili imaju prvi 

puta otvoren obrt ili trgovačko društvo, a koji posluju i imaju registrirano 

sjedište na području Grada koji dodjeljuje potporu. Korisnici potpore mogu 

biti i poduzetnici koji će zaposliti ili će zaposliti osobe na neodređeno ili 

određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci uz uvjet da te osobe nisu bile 

zaposlene unazad 30 dana i uz uvjet da imaju prebivalište na području Grada 

Novi Vinodolski u minimalnom trajanju od 12 mjeseci računajući do dana 

podnošenja zahtjeva za ostvarivanja potpore. 

Nositelj Grad Novi Vinodolski, Poduzetnički centar "Vinodol" d.o.o. 

Aktivnosti 

 

 informiranje poduzetnika o mogućnostima korištenja mjera 

samozapošljavanja HZZ-a 

 stručna i savjetodavna pomoć osobama koji prvi puta otvaraju obrt 

ili trgovačko društvo ili imaju prvi puta otvoren obrt ili trgovačko 

društvo ili planiraju zaposliti osobe na neodređeno ili određeno 

vrijeme od najmanje 12 mjeseci 

 financijske potpore poduzetnicima koji koji prvi puta otvaraju obrt 

ili trgovačko društvo ili imaju prvi puta otvoren obrt ili trgovačko 

društvo ili planiraju zaposliti osobe na neodređeno ili određeno 

vrijeme od najmanje 12 mjeseci  



Indikator provedbe 

 broj novootvorenih obrta, d.o.o. ili j.d.o.o. 

 broj novozaposlenih djelatnika 

 

Planirana sredstva 

Planiraju se proračunom Grada Novi Vinodolski 

Gradonačelnik svojim aktom svake godine određuje namjenu i iznos 

odobravanja sredstava po Korisniku. 

 

 

Mjera11. 
Potpore poduzetnicima za sufinanciranje nabave i ugradnje strojeva i 

opreme i uređenja poslovnog prostora 

Svrha 

Poticanje  konkurentnosti proizvoda i uslugarazvojnog istraživanja te 

unaprjeđenja tehnoloških postupaka u svrhu zaštite okoliša, proširenja 

ponude, poboljšanja kvalitete  

Korisnici 

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, 

sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada i koji ulažu na 

području Grada 

Nositelj Grad Novi Vinodolski, Poduzetnički centar „Vinodol“ d.o.o. 

Aktivnosti  financijske potpore poduzetnicima 

Indikator provedbe 
 broj i iznos odobrenih financijskih potpora poduzetnicima 

 broj poduzetnika koje pokreću poslovnu investiciju  

Planirana sredstva 

Planiraju se proračunom Grada Novi Vinodolski 

Gradonačelnik svojim aktom svake godine određuje namjenu i iznos 

odobravanja sredstava po Korisniku. 

 

 

 

V. SREDSTVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA 

 

Članak 7. 

 

 Sredstva za provedbu mjera iz Programa osiguravaju se u Proračunu Grada. 

 Način provedbe Programa sa visinom sredstava koja su namijenjena za pojedine mjere iz 

Programa utvrđuje gradonačelnik svojim aktima. 

 

 

 

VI. PROVEDBA  MJERA  IZ  PROGRAMA 

 

Članak 8. 

 

 Za provedbu  mjera iz ovog Programa Gradonačelnik Grada raspisuje Javni poziv. 

 Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Grada www.novi-vinodolski.hr i Poduzetničkog 

centra www.pc-vinodol.com, a u dnevnom tisku objavljuje se obavijest o otvorenom Javnom pozivu. 

 Javni poziv iz stavka 2.ovog članka otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava 

iz Programa, odnosno najkasnije do datuma utvrđenog u Javnom pozivu. 

 Prijava na Javni poziv dostavlja se Poduzetničkom centru na obrascu prijave. Uz prijavu 

podnositelj prijave prilaže dokumentaciju određenu u Javnom pozivu. Na osnovi provedenog Javnog 

poziva Povjerenstvo na prijedlog Poduzetničkog centra dodjeljuje potpore male vrijednosti, odnosno 

Povjerenstvo uz suglasnost Gradonačelnika za subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite kroz 

Program „Poduzetnik Grada Novi Vinodolski“. 

 U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja potpora Povjerenstvo je dužno  izvršiti 

provjeru korištenja odobrenih potpora obilaskom Korisnika, te uvidom u dokumentaciju na temelju koje 

http://www.novi-vinodolski.hr/


je ostvarena potpora (ugovori o radu novo zaposlenih, računi, bankovni izvatci, potpisne liste i dr.). 

Korisnici kod kojih se utvrdi nenamjensko korištenje potpore dužni su vratiti ukupan iznos dodijeljenih 

potpora te će se uvrstiti na popis Korisnika koji nisu namjenski koristili potpore. 

 Po završetku korištenja potpore Korisnik je dužan dostaviti izvješće o utrošku potpore. 

 Korisnici koji su nenamjenski koristili potporu ili koji su propustili dostaviti izvješće o utrošku 

potpore gube pravo na dodjelu potpore u slijedećoj godini. 

 

VII.  ZAVRŠNE  ODREDBE 

 

Članak 9. 

 

Danom stupanja na snagu ovog Programa, prestaje važiti Opći program mjera poticanja razvoja 

poduzetništva na području Grada Novi Vinodolski (Službene novine 40/15, 18/14). 

 

 

Članak 10. 

 

 Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

KLASA:311-01/19-10/3 

URBROJ: 2107/02-01-19-2 

Novi Vinodolski, 11. ožujka 2019. 

 

 

GRADSKO  VIJEĆE  GRADA  NOVI  VINODOLSKI 

 

                                                                                         Predsjednik 

                                                                                                                          Neven Pavelić 


