
                          
      REPUBLIKA HRVATSKA 
     KARLOVAČKA ŽUPANIJA 
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Ozalj, 25. studenog 2020. godine      - PRIJEDLOG - 
 

Na temelju članka 11.Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN broj 29/02, 
63/07, 53/12, 56/13, 121/16), Zakona o obrtu (NN broj 143/13, 127/19, 41/20) i članka 33. 
Statuta Grada Ozlja (“Službeni glasnik” Grada Ozlja broj 03/20 - pročišćeni tekst), Gradsko 
vijeće Grada Ozlja na svojoj 26.sjednici održanoj dana 25. studenog 2020. godine donijelo je  

 
PROGRAM 

razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2021. godinu 
 

Članak 1. 
Ovim programom utvrđuju se aktivnosti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva 

temeljem kojih će se iz Proračuna Grada Ozlja za 2021. godinu dodjeljivati potpore male 
vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore), te kriteriji i postupak dodjele istih. 

 
Članak 2. 

Svrha ovog Programa je osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za financiranje 
mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, dodjelu potpora za poduzetničke 
aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, te dodjelu potpora u funkciji 
razvoja obrtništva.  

Osnovni cilj programa je podizanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika kroz razvoj 
konkurentnog i održivog gospodarstva, te olakšavanje poslovanja poduzetnicima i obrtnicima s 
područja Grada Ozlja.  

 
Članak 3. 

 Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni 
Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva u članku 2. istog, sa sjedištem odnosno 
prebivalištem na području Grada Ozlja. 

Iznimno korisnici potpora mogu biti Udruženje obrtnika Grada Ozlja i druge pravne i/ili 
fizičke osobe s kojima će Grad Ozalj surađivati na provođenju mjera potpora. 

Sukladno čl.2., malo gospodarstvo u smislu ovoga Zakona čine subjekti koji: 

1) zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika 

2) u poslovanju su neovisni 

3) ostvaruju ukupni godišnji promet do 60.000.000,00 kuna, ili imaju zbroj bilance ako su 
obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na 
dohodak, u vrijednosti do 30.000.000,00 kuna. 

     Subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju 
dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu. 

 

 

 

 



 

Članak 4. 
Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Programa dodjeljuju subjektima 

malog gospodarstva smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama) 
te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno važećim 
pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 
2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.).  

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni 
iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske 
narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne 
godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, 
gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje 
poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo 
kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.  

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 
zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti 
poduzetniku.  

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom 
slučaju, Gradu Ozlju) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je 
zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini 
davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela državne 
potpore.  

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu 
izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o 
dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o 
dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.  

Grad Ozalj će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o 
dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama ("Narodne novine" br. 
125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom. 

 
  

Članak 5. 
Mjere razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Ozlja u 2021. godini su:  
 
1) PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA   
  
Grad Ozalj će subvencionirati izradu promotivnih materijala namijenjenih povećanju 

konkurentnosti, povećanju investicija, komercijalizaciji inovacija te povećanju poduzetničkih 
znanja i prijenosu znanja (informiranje šire javnosti o gospodarskim potencijalima, 
pogodnostima i komparativnim prednostima koje u Gradu postoje), te nastupe poduzetnika na 
sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu.   

Subvencionira se 30% dokumentiranog iznosa (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 kn 
po korisniku godišnje.  
 

Prijave se podnose na obrascu, kojem se prilaže: 
- izvadak iz sudskog/obrtnog registra  
- računi za troškove promidžbe iz tekuće kalendarske godine te izvod iz žiro računa kojim 

se dokazuje izvršeno plaćanje istih. Uz račune za usluge iz inozemstva obvezno je 
priložiti kratak opis usluge na hrvatskom jeziku  

-     potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30   
      dana od dana podnošenja prijave, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja  
      navedenih obveza sukladno posebnim propisima  
-    preslika obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec i potvrdu Porezne uprave  

o njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposleni u obrtu ili Rješenje    
Porezne uprave o plaćanju paušalnog poreza na dohodak 
 
 



 
 2) SUBVENCIJA EDUKACIJA PODUZETNIKA   
 Grad Ozalj će subvencionirati edukacije poduzetnika u cilju njihovog usavršavanja, 

poboljšanja poslovanja, poticanja na korištenje europskih sredstava te njihovog umrežavanja i 
zajedničkog nastupa na tržištu u pojedinim sektorima.  

Sufinancira se 30% dokumentiranog iznosa (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 kn po 
korisniku godišnje.  

 
Prijave se podnose na obrascu, kojem se prilaže: 

- izvadak iz sudskog/obrtnog registra  
- računi za troškove edukacije iz tekuće kalendarske godine te izvod iz žiro računa kojim 

se dokazuje izvršeno plaćanje istih. Uz račune za usluge iz inozemstva obvezno je 
priložiti kratak opis usluge na hrvatskom jeziku  

-     potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30    
      dana od dana podnošenja prijave, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja  
      navedenih obveza sukladno posebnim propisima  
-    preslika obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec i potvrdu Porezne uprave  

o njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposleni u obrtu ili Rješenje    
Porezne uprave o plaćanju paušalnog poreza na dohodak 

 
 
3) POTPORE RAZVOJU GOSPODARSKE AKTIVNOSTI 
Potpore se dodjeljuju poduzetnicima za troškove nabave strojeva, opreme i alata te 

uređenje poslovnog prostora, u visini od 70% troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kuna. 
Troškovi za kupnju vozila za obavljanje gospodarske djelatnosti (novog ili rabljenog 

kupljenog od ovlaštenih trgovaca) prihvatljivi su u visini od 50% troškova (bez PDV-a), najviše 
10.000,00 kn. Prijavi se prilaže kopija prometne knjižice koja glasi na tvrtku ili dokaz o upisu 
kupljenog vozila u obrtna sredstva. Troškovi najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja 
odnosno registracije i osnivački kapital za trgovačko društvo neće se priznati. 

 
Prijave se podnose na obrascu, kojem se prilaže: 

- izvadak iz sudskog/obrtnog registra  
- računi za troškove nabave strojeva, opreme, alata i uređenja poslovnog prostora  iz 

tekuće kalendarske godine te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje 
istih. Uz račune za proizvode/usluge iz inozemstva obvezno je priložiti kratak opis 
proizvoda/usluge na hrvatskom jeziku  

-     potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30    
      dana od dana podnošenja prijave, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja  
      navedenih obveza sukladno posebnim propisima  
-    preslika obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec i potvrdu Porezne uprave  

o njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposleni u obrtu ili Rješenje    
Porezne uprave o plaćanju paušalnog poreza na dohodak 

 
 
4) POTPORE ZA IZRADU PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA SUFINANCIRANJE IZ   

FONDOVA EU 
Potpore se dodjeljuju za troškove izrade projektnih prijedloga i pripreme 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.  

Prijave se podnose na obrascu, kojem se prilaže: 
- izvadak iz sudskog/obrtnog registra 
- računi za troškove izrade projektnih prijedloga i pripreme popratne dokumentacije iz 

tekuće kalendarske godine te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje 
istih 

- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 
dana od dana podnošenja prijave, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih 
obveza sukladno posebnim propisima 



- preslika obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec i potvrdu Porezne uprave  
o njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposleni u obrtu ili Rješenje    
Porezne uprave o plaćanju paušalnog poreza na dohodak 
 
5) POTPORA UDRUŽENJU OBRTNIKA GRADA OZLJA  
Potpore se dodjeljuju za promociju obrtništva – sajmove, izložbe, predavanja, seminari, 

radionice i dr. te zajedničko sudjelovanje ozaljskih obrtnika na sajmovima i izložbama izvan 
Ozlja. Nositelj aktivnosti je Udruženje obrtnika grada Ozlja. Planirana sredstva u iznosu 
20.000,00 kn. 

Prijave se podnose na obrascu, kojem se prilaže: 
- izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave 
- računi za troškove promocije obrtništva te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje 

izvršeno plaćanje istih 
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 

dana od dana podnošenja prijave, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih 
obveza sukladno posebnim propisima 

6) SUBVENCIJA KAMATE NA KREDITE ZA TEKUĆU LIKVIDNOST  
Grad Ozalj će subvencionirati kamate na kredite poslovnim subjektima za tekuću 

likvidnost u poslovnim bankama,  u visini od 50% kamate na rok od 3 godine, temeljem 
zahtjeva gospodarskih subjekata te fizičkih osoba koje obavljaju gospodarsku djelatnost 
(obrtnika) na čije poslovanje  je pandemija imala  negativan utjecaj u vidu pada prihoda od 
minimalno 20% u ožujku ili jednakog predviđenog pada prihoda u naredna dva kvartala 2020. u 
odnosu na isto razdoblje prethodne godine,  a po ugovorima o kreditu koji će biti zaključeni do 
31.12.2021. godine. Korisnik može ostvariti subvenciju u najvišem iznosu od 10.000,00 kn. 

Zahtjeve za kredite zaprimaju poslovne banke, te ako donesu pozitivnu odluku o 
odobrenju kredita, istu sa obrazloženjem i dodatnom dokumentacijom dostavljaju Gradu Ozlju. 
 Poslovne banke će po odobrenim kreditima dostaviti Gradu Ozlju obračun kamata po 
kreditu svakog korisnika zasebno i sa posebno iskazanom kamatom koju Grad Ozalj 
subvencionira. 

Korisnici koji ostvaruju pravo na subvenciju kamata mogu biti: 
- obrtnici, mala i srednja trgovačka društva, profitne ustanove, fizičke osobe u slobodnim 

zanimanjima. 
 
Prijave se podnose na obrascu, kojem se prilaže:  
- izvadak iz sudskog/obrtnog registra  
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 

dana od dana podnošenja prijave, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja navedenih 
obveza sukladno posebnim propisima 

- preslika obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec i potvrdu Porezne uprave  
o njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposleni u obrtu ili Rješenje 
Porezne uprave o plaćanju paušalnog poreza na dohodak 

Članak 6. 
Pravo na potporu ostvaruju samo oni korisnici koji:  

- nemaju nepodmirena dugovanja prema Gradu Ozlju, trgovačkim društvima u vlasništvu 
Grada, javnim ustanovama na području Grada  

- dugovanja na ime javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava   
- imaju najmanje jednog zaposlenog 
- su ulaganje izvršili na području Grada Ozlja 

 
Korisnicima koji ne zadovoljavaju uvjete iz ovog članka, potpora neće biti isplaćena.   
 
 
 
 



Najviši dozvoljeni ukupno isplaćeni iznos po korisniku iznosi 10.000,00 kn godišnje, za 
Udruženje obrtnika ukupno je planirano 20.000,00 kn. 

 
 
 

Članak 7. 
Sredstva za provedbu ovog Programa planiraju se u Proračunu Grada Ozlja za 2021. 

godinu, u razdjelu 002: Jedinstveni upravni odjel, Program razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva – 3017, aktivnost A301711: Pomoć obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima, 
u iznosu od 100.000,00 kn.   

  
 Zahtjevi za sve potpore predviđene u Programu zaprimaju se do 15. prosinca 2021.godine. 

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispjeća i do utroška sredstava iz st.1 ovog članka.  
 
 

Članak 8. 
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog korištenja 

potpore.  Ukoliko je korisnik potpore uz Zahtjev za potporu priložio neistinitu dokumentaciju ili 
prijavljeno stanje u Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji ne odgovara stvanom stanju, te ukoliko 
potpora nije korištena namjenski, korisnik potpore je obvezan dobivenu potporu vratiti u 
Proračun Grada Ozlja, te će biti isključen iz svih gradskih subvencija u slijedećih 5 (pet) 
godina. 

 
Članak 9. 

Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel da u suradnji sa Odborom za gospodarski razvoj i 
poduzetništvo, prati i koordinira provedbu ovog Programa. 

  
 

Članak 10. 
Ovaj Program objavit će se u „Službenom glasniku“ Grada Ozlja, a stupa na snagu 01. 

siječnja 2021. godine. 

 
 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA: 

Stjepan Zoretić 
 

 
 
 
DOSTAVITI:   
1. Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta 
2. Karlovačka županija, Upravni odjel za poduzetništvo, Haulikova 1, Karlovac;   
3. Službeni glasnik Grada Ozlja;   
4. Dokumentacija  
5. Pismohrana 
 
 
 



                                                      OBRAZLOŽENJE 
 
U konzultacijama sa Udruženjem obrtnika Grada Ozlja, nastavlja se mjera Potpora razvoju 
gospodarske djelatnosti, koja je namijenjena svim poduzetnicima za subvenciju troškova 
nabave strojeva, opreme i alata te uređenje poslovnog prostora i dalje u najvišem iznosu do 
10.000,00 kn.  
 
Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Programa razvoja 
malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2021.godinu, kao u prijedlogu. 


