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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 45. Statuta Grada Varaždina 

("Službeni vjesnik Grada Varaždina" broj 3/18, 2/20, 2/21 i 4/21 – pročišćeni tekst), Gradsko 

vijeće Grada Varaždina, na            sjednici održanoj dana  _____________ 2022. godine 

donosi  

 

PROGRAM 

potpora poduzetnicima na području Grada Varaždina 2022. – 2025.  

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

(1) Ovim Programom mjera potpora poduzetnicima i obrtnicima na području Grada 

Varaždina od 2022. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se svrha i 

ciljevi Programa, oblici, korisnici i nositelji postupaka dodjele potpora male 

vrijednosti poduzetnicima i obrtnicima na području Grada Varaždina u razdoblju od 

2022. – 2025. godine (u daljnjem tekstu: Potpore). 

(2) Potpore iz stavka 1. ovoga članka podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih 

sredstava iz proračuna Grada Varaždina čiji se iznos utvrđuje u proračunu za svaku 

godinu. 

 

Članak 2. 

Potpore male vrijednosti iz članka 1. ovog Programa dodjeljuju se sukladno pravilima 

Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni 

list Europske unije L 352 od 24. prosinca 2013. godine) i Uredbi komisije (EU) 

2020/972 od 2. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe 1407/2013. i o izmjeni Uredbe 

(EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućoj prilagodbi, (Službeni 

list Europske unije L 215/3, 7. srpnja 2020. godine), (u daljnjem tekstu: Uredba 1407). 

 

Članak 3. 

(1) Svrha Programa je poticanje gospodarskih, poduzetničkih i obrtničkih djelatnosti, 

stvaranje pozitivnog poduzetničkog okruženja i povoljne klime za djelovanje 

poduzetnika i obrtnika uz osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetništva i obrta na 

području Grada Varaždina, te osiguravanje pomoći poduzetnicima i obrtnicima za 

realizaciju pojedinih programa od interesa za Grad Varaždin   

(2) Cilj Programa je jačanje konkurentnosti poduzetnika Grada Varaždina na tržištu kroz 

poboljšanje informiranosti poduzetnika o raspoloživosti financijskih resursa iz 

proračuna i  korištenje EU sredstava te omogućavanje realizacije poduzetničkih 

poduhvata uz primjenu poduzetničkih načela. 

 

 

NACRT 
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II. KORISNICI POTPORA IZ PROGRAMA 

 

Članak 4. 

(1) Korisnik Potpore iz ovog Programa može biti jedan poduzetnik – poduzetnici su 

subjekti koji obavljaju gospodarsku djelatnost (neovisno o veličini i vlasničkoj 

strukturi), bez obzira na njihov pravni status i način na koji ih se financira.  

Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti mikro, malog i srednjeg malog 

gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju malog gospodarstva („Narodne novine“ 

br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji posluju i imaju registrirano sjedište ili 

podružnicu na području Grada Varaždina, a obrtnici i fizičke osobe i prebivalište, te 

čija je lokacija ulaganja na području Grada Varaždina, koji nemaju nepodmirenih 

obveza prema Gradu Varaždinu kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja 

koje prati Porezna uprava.   

To uključuje samozaposlene osobe i obiteljske poduzetnike koji se bave obrtom ili 

drugim djelatnostima te partnerstva ili udruženja koja se redovno bave ekonomskom 

djelatnošću a imaju sjedište na području Grada Varaždina.  

Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost i izvan područja Grada 

Varaždina, mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području Grada 

Varaždina organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo. 

 

(2) Pod pojmom jedan poduzetnik sukladno članku 2., točki 2. Uredbe 1407 i članku 2., 

točki 2. Uredbe 1408 podrazumijevaju se svi poduzetnici koji su izravno ili preko 

jednog ili više drugih poduzetnika međusobno povezani tako da jedan poduzetnik: 

a) ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću 

b) ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 

nadzornog tijela drugog poduzeća 

c) ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora 

tog poduzeća 

d) koji je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 

dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih 

prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

 

Članak 5. 

Potpore temeljem ovog Programa ne mogu se dodijeliti: 

 

1) Za ulaganja u sektorima 

a. poslovanja nekretninama (NKD 2007 oznaka 68) 

b. djelatnosti kockanja i klađenja (NKD 2007 oznaka 92) 

c. financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja (NKD 2007 oznake 64, 65, 

66) 

2) Gospodarskim subjektima koji su u postupku predstečajne nagodbe sukladno 

Zakonu o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi („Narodne novine“, 

broj 108/12, 144/12, 81/13, 112/13, 71/15 i 78/15) 

3) Gospodarskim subjektima koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno 

Stečajnom zakonu („Narodne novine“, broj 71/15,  104/17 i 36/22) 
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4) Gospodarskim subjektima koji nisu ispunili obveze povezane s plaćanjem 

dospjelih poreznih obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u 

skladu sa zakonskim odredbama u Republici Hrvatskoj, odnosno u zemlji u kojoj 

su osnovani 

5) Gospodarskim subjektima koji nemaju podmirene sve obveze prema svojim 

zaposlenicima po bilo kojoj osnovi   

6) Gospodarskim subjektima koji imaju dug prema Gradu Varaždinu po bilo kojoj 

osnovi 

7) Gospodarskim subjektima koji su za isti izdatak potraživali financijska sredstva iz 

drugih izvora. 

 

III. NOSITELJ  PROGRAMA 

 

Članak 6. 

(1) Nositelji provedbe mjera Potpora iz ovog Programa su upravna tijela Grada Varaždina 

sukladno svojoj nadležnosti. 

(2) Osim Grada Varaždina u provedbi određenih Potpora (mjera iz Programa) sudjeluju i 

pravne osobe koje su Programom utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih mjera. 

 

IV. PODRUČJA PROGRAMA 

 

Članak 7.  

Ovim Programom obuhvaćena su sljedeća područja poticanja razvoja poduzetništva: 

 

A. Područje „Programa mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada 

Varaždina“, 

B. Područje Programa „Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz subvencije kamata na 

poduzetničke kredite“, 

C. Područje Programa „Sufinanciranje troškova izlaganja na manifestacijama“, 

D. Područje Programa „Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond“, 

E. Područje Programa „Poticanje konkurentnosti poduzetnika“. 

 

 

V. POTPORE 

 

Članak 8.  

Grad Varaždin će u razdoblju od 2022. – 2025. godine dodjeljivati potpore sukladno Uredbi 

1407 za sljedeće: 
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A. Mjere iz područja „Programa mjera poticanja razvoja gospodarstva na području 

Grada Varaždina“ 

 

Mjera 1 Poticanje greenfield i brownfield investicija  

Opis Mjere poticanja razvoja gospodarstva na području Grada 

Varaždina usmjerene  su razvoju postojećeg gospodarstva, 

pokretanju novih investicija ili ponovnom stavljanju u funkciju 

zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih kapaciteta.   

Zakonska i druga 

pravna osnova 

Program mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Grada 

Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“, broj 1/16), 

Odluka o poticanju gospodarskih investicija na području Grada 

Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina“ broj 6/16 i 9/20) 

Ciljevi Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za razvoj 

gospodarstva privlačenjem novih investitora i potpora razvoju 

postojećih gospodarskih subjekata 

Korisnici Poduzetnici i obrtnici koji imaju ulaganje na području Grada 

Varaždina 

Provedba Potpora poduzetnicima kroz kupnju zemljišta po povlaštenoj 

cijeni, podmirenje troškova prenamjene zemljišta, umanjenje 

komunalnog doprinosa i umanjenje komunalne naknade 

Pokazatelj 

uspješnosti 
Broj novih investicija i porast novozaposlenih 

B. Mjere iz područja Programa „Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz subvencije 

kamata na poduzetničke kredite“ 

 

Mjera 1 Ugovori s bankama za subvencioniranje dijela redovne 

kamate od 2 postotna poena po postojećim poduzetničkim 

kreditima 

Opis Sufinanciranje kamate za postojeće poduzetničke kredite 

Zakonska i druga 

pravna osnova 

Ugovori o poslovnoj suradnji na provedbi projekta 

subvencioniranje dijela redovne kamate od 2 postotna poena po 

postojećim poduzetničkim kreditima sa Zagrebačkom bankom d.d. 

Zagreb 

Ciljevi Omogućiti poduzetnicima lakše funkcioniranje na tržištu 

Korisnici Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina 

Provedba U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva 

i obrtništva te stvaranja uvjeta za lakše funkcioniranje poduzetnika 

na tržištu, Grad Varaždin subvencionira kamatu s 2% za postojeće 

poduzetničke kredite poduzetnika i obrtnika na području Grada 

Varaždina za razvoj proizvodnih, uslužnih djelatnosti te turizma i 

građevinarstva koje poduzetnici i obrtnici imaju u navedenim 

poslovnim bankama 

Pokazatelj 

uspješnosti 

Nastavak programa sa subvencioniranom kamatom na postojeće 

poduzetničke kredite uz redovito plaćanje kredita od strane 

poduzetnika i subvencije kamate od strane Grada Varaždina 

prema bankama 
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C. Mjere iz područja Programa „Sufinanciranje troškova izlaganja na 

manifestacijama“  

 

Mjera 1 Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji  

Špancirfest 

Opis Radi poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i 

obrtništva, sufinancirat će se dio troškova sudjelovanja i izlaganja 

poduzetnika i obrtnika koji posluju na području Grada Varaždina 

na manifestaciji Špancirfest 

Zakonska i druga 

pravna osnova 

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 

4/21 – pročišćeni tekst)  

Ciljevi Očuvanje i razvoj obrtništva i poduzetništva na području Grada 

Varaždina te njegova promocija 

Korisnici Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina 

Provedba Potpore trgovačkim društvima i obrtnicima koji posluju na 

području Grada Varaždina za izlaganje na manifestacijama koje se 

odvijaju na području Grada Varaždina i od općeg su interesa 

omogućit će bolju promociju i poboljšanje uvjeta poslovanja 

gospodarskih subjekata grada Varaždina i razvoju šire društvene 

zajednice.  

Pokazatelj 

uspješnosti 

Veći broj poduzetnika i obrtnika s područja Grada Varaždina koji 

sudjeluju kao izlagači na manifestaciji Špancirfest  

 

 

Mjera 2 Sufinanciranje dijela troškova izlaganja na manifestaciji Advent 

Opis Radi poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i 

obrtništva, sufinancirat će se dio troškova sudjelovanja i izlaganja 

poduzetnika i obrtnika koji posluju na području Grada Varaždina 

na manifestaciji Advent 

Zakonska i druga 

pravna osnova 

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 

4/21 – pročišćeni tekst) 

Ciljevi Očuvanje i razvoj obrtništva i poduzetništva na području Grada 

Varaždina te njegova promocija 

Korisnici Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina 

Provedba Potpore trgovačkim društvima i obrtnicima koji posluju na 

području Grada Varaždina za izlaganje na manifestacijama koje se 

odvijaju na području Grada Varaždina i od općeg su interesa, 

omogućit će bolju promociju i poboljšanje uvjeta poslovanja 

gospodarskih subjekata grada Varaždina i razvoju šire društvene 

zajednice.  

Pokazatelj 

uspješnosti 

Veći broj poduzetnika i obrtnika s područja Grada Varaždina koji 

sudjeluju kao izlagači na manifestaciji Advent 
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Mjera 3 Sufinanciranje izlaganja na sajmovima i manifestacijama 

Opis S ciljem poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja i promocije 

poduzetništva i obrtništva, te poticanja izvoza sufinancirat će se 

dio troškova sudjelovanja i izlaganja poduzetnika i obrtnika koji 

posluju na području Grada Varaždina na domaćim i inozemnim 

sajmovima. 

Zakonska i druga 

pravna osnova 

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 

4/21 – pročišćeni tekst) 

Ciljevi Očuvanje i razvoj obrtništva i poduzetništva na području Grada 

Varaždina te njegova promocija, poticanje izvoza 

Korisnici Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina 

Provedba Potpore trgovačkim društvima i obrtnicima koji posluju na 

području Grada Varaždina za sudjelovanje na domaćim i 

inozemnim sajmovima. Obuhvaćaju pokriće troškova izložbenog 

prostora na sajmu te smještaja i prijevoza sudionika na sajmu, 

pripremu i izradu promotivnih materijala za sajam. 

Pokazatelj 

uspješnosti 

Povećanje broja poduzetnika i obrtnika s područja Grada 

Varaždina koji sudjeluju kao izlagači na domaćim i inozemnim 

sajmovima i manifestacijama. 

 

 

D. Mjera iz područja Programa „Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz 

Poduzetnički fond“ 

 

Mjera 1 Potpore poduzetnicima i obrtnicima kroz Poduzetnički fond 

Opis Radi poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i 

obrtništva, očuvanja radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te 

stvaranja uvjeta za redovno i normalno odvijanje gospodarskih 

aktivnosti na području Grada Varaždina dodjeljuju se bespovratna 

sredstva malim i srednjim poduzetnicima i obrtnicima 

Zakonska i druga 

pravna osnova 

Statut Grada Varaždina („Službeni vjesnik“, broj 3/18, 2/20, 2/21 i 

4/21 – pročišćeni tekst) 

Ciljevi Tržišna održivost potpomognutih poduzetnika za razvoj 

Korisnici Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina 

duže od 2 godine 

Provedba Potpore trgovačkim društvima i obrtnicima za opremu, usluge i 

radove, i to za izradu poslovnog plana, nabavu informatičke 

opreme, bankarske usluge za obradu kredita, ishođenje 

dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva 

(troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, razne dozvole, 

projektno tehnološka dokumentacija i slično), uređenje poslovnog 

prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), 

nabavku opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog 

društva, izradu web stranice te tiskanje promotivnih materijala, 

dopunsku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko 

obrazovanje. 

Pokazatelj 

uspješnosti 

Poboljšanje gospodarskog stanja, očuvanja radnih mjesta, 

povećanje broja zaposlenih 
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E. Mjere iz područja „Poticanje konkurentnosti poduzetništva“  
 

Mjera 1 Subvencija razvoja poduzetnika početnika 

Opis Podrškom poduzetnicima početnicima jača se gospodarski razvoj 

Grada Varaždina, uz porast njihove konkurentnosti na tržištu te se 

omogućava razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga 

 

Ciljevi Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj 

poduzetnika početnika 

Korisnici Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina 

Provedba Sufinanciranje programa podrške koji ubrzava osnivanje i razvoj 

snažnih i održivih poduzetnika početnika kroz povezivanje, 

umrežavanje, edukacije, treninge i mentorsku potporu. Iznos 

subvencije u visini od 50.000,00 kuna po poduzetniku početniku 

Pokazatelj 

uspješnosti 

Povećanje broja i konkurentnosti poduzetnika te jačanje 

gospodarskog razvoja u Gradu Varaždinu 

 

 

Mjera 2 Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja 

gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika 

Opis Podrškom poduzetnicima početnicima jača se gospodarski razvoj 

Grada Varaždina, uz porast njihove konkurentnosti na tržištu te se 

omogućava razvoj novih inovativnih proizvoda i usluga. 

Nepovratne subvencije dodjeljuju se poduzetnicima – početnicima 

za troškove pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu 

opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje poslovnog 

prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebnu 

izobrazbu te izradu web stranice i vizualnog identiteta tvrtke. 

 

Ciljevi Stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za rast i razvoj 

poduzetnika početnika, poticaj povećanju broja gospodarskih 

subjekata i gospodarskih aktivnosti 

Korisnici Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom 

vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada 

Varaždina. Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski 

subjekt koji je upisan u odgovarajući registar u razdoblju ne 

dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na javni poziv 

temeljem ovog Programa 

Provedba Subvencija troškova pri pokretanju gospodarske aktivnosti za 

nabavu opreme, alata, inventara i zaštitnih sredstava, uređenje 

poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, konzultantske usluge, 

potrebnu izobrazbu te izradu web stranice i vizualnog identiteta 

tvrtke u visini do 50% od iznosa opravdanih troškova (bez PDV-

a), a najviše 15.000 kuna 

Pokazatelj 

uspješnosti 

Povećanje broja i konkurentnosti poduzetnika te jačanje 

gospodarskog razvoja u Gradu Varaždinu 
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Mjera 3 Subvencioniranje troškova smještaja djece u dječjim vrtićima 

poduzetnicima početnicima za prvu godinu poslovanja 

Opis Subvencioniranjem naknade za korištenje usluge smještaja u 

dječjim vrtićima olakšava se poduzetnicima početnicima, a osobito 

ženama poduzetnicima ulazak u poduzetničke vode, te se jača 

gospodarski razvoj Grada Varaždina. 

 

Ciljevi Poticanje povećanje broja gospodarskih subjekata i brže 

uključivanje mladih poduzetnika te žena poduzetnica u tržište rada 

Korisnici Poduzetnici i obrtnici s prebivalištem na području Grada 

Varaždina i koji posluju na području Grada Varaždina, a 

registrirani su unutar jedne godine od raspisivanja Javnog poziva 

Provedba Subvencioniranjem naknade za korištenje usluge smještaja u 

dječjim vrtićima (javni ili privatni) te subvencija naknade koja se 

odnosi na participaciju roditelja/skrbnika djeteta za korištenje 

usluga čuvanja, brige i skrbi u obrtima za čuvanje djece koji svoju 

djelatnost obavljaju na području Grada u razdoblju od 1 godine od 

osnivanja obrta odnosno trgovačkog društva. Iznos subvencije 

ovisi o broju djece te duljini trajanja korištenja potpore. 

Pokazatelj 

uspješnosti 

Povećanje broja i konkurentnosti poduzetnika te jačanje 

gospodarskog razvoja u Gradu Varaždinu 

 

 

Mjera 4 Subvencioniranje troškova izrade projektnih prijedloga za 

sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova 

Opis Subvencioniranjem troškova izrade projektnih prijedloga za 

sufinanciranje iz EU i nacionalnih fondova omogućava se veći 

pristup strane mikro, malih i srednjih subjekata malog 

gospodarstva sredstvima sufinanciranja te se jača konkurentnost i 

gospodarski razvoj Grada Varaždina. 

Ciljevi Cilj mjere je povećati broj prijava projekata za financiranje od 

strane EU i nacionalnih fondova od strane mikro, malih i srednjih 

subjekata malog gospodarstva 

Korisnici Poduzetnici i obrtnici koji posluju na području Grada Varaždina 

Provedba Subvencija troškova savjetodavnih usluga pri pripremi i izradi 

projektne prijave, popunjavanje obrazaca prijave i priprema 

popratne dokumentacije za prijavu na natječaj. 

Pokazatelj 

uspješnosti 

Povećanje broja prijava projekata na nacionalne i EU fondove. 

 

VI. PROVEDBA MJERA I POSTUPAK DODJELE SREDSTAVA 

 

Članak 9. 

(1) Za provedbu mjera A, C, D i E, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu male 

vrijednosti, sredstva se dodjeljuju putem Javnog poziva 
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(2) Sredstva iz mjere B dodjeljuju se sukladno ugovorima o poslovnoj suradnji s bankama 

(3) Javni poziv za dodjelu potpora iz stavka 1. ovoga članka raspisuje gradonačelnik 

Grada Varaždina. Obavijest o objavi javnog poziva objavljuje se u lokalnom tjedniku, 

a cjeloviti tekst se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Varaždina 

(www.varazdin.hr) 

(4) Korisnici i/ili prihvatljivi troškovi u Javnom pozivu mogu biti dodatno suženi u okviru 

prihvatljivih korisnika i/ili prihvatljivih troškova ovog Programa 

 

Članak 10. 

(1) Potpore temeljene na mjerama iz ovog Programa dodjeljuju se temeljem Javnog 

poziva i kriterija propisanih u Programu i Javnom pozivu. 

(2) Zahtjevi za potpore iz ovog Programa dostavljaju se na način definiran u Javnom 

pozivu. 

(3) Za postupak obrade podnesenih zahtjeva za dodjelu potpore zaduženo je upravno tijelo 

Grada Varaždina nadležno za gospodarstvo 

(4) Zahtjevi za potporu ocjenjivat će se prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja 

sredstava 

(5) Nadležno upravno tijelo iz stavka 3. ovoga članka obavlja pregled i analizu zahtjeva, 

utvrđuje pravo na ostvarivanje potpora i priprema prijedlog Odluke o isplati sredstava 

koju upućuje gradonačelniku 

(6) Odluku o dodjeli i isplati sredstava potpore iz stavka 4. ovoga članka donosi 

gradonačelnik Grada Varaždina. 

 

Članak 11. 

(1) Svi izdaci moraju se odnositi isključivo na ulaganje na području Grada Varaždina 

(2) Prihvatljivi troškovi i uvjeti prihvatljivosti bit će za svaku pojedinu Mjeru utvrđeni u 

Javnom pozivu 

(3) Provoditelj Programa zadržava pravno nepriznavanja određenih izdataka ili dijela 

izdataka ukoliko je razvidno kako isti nije napravljen za obavljanje poslovne 

aktivnosti i ne pridonosi ispunjenju ciljeva iz predmetne Mjere 

(4) Prihvatljivi izdaci dokazuju se računima koji moraju glasiti na podnositelja zahtjeva te 

biti plaćeni putem poslovnog računa prijavitelja, osim ako to nije drukčije definirano u 

pojedinoj mjeri 

(5) Računi kojima se pravdaju troškovi moraju biti izdani na hrvatskom jeziku i 

latiničnom pismu ili korisnik mora dostaviti ovjereni prijevod isprave na hrvatskom 

jeziku i latiničnom pismu 

(6) PDV nije prihvatljiv trošak u ovom Programu ukoliko je prijavitelj u sustavu PDV-a. 

(7) Potpore male vrijednosti iz ovog Programa neće se odobravati za nabavu vozila, 

mobilnih telefona i sitnog inventara. 

 

Članak 12. 

(1) Korisnik kojemu će biti isplaćena potpora temeljem Javnog poziva iz ovog Programa, 

postaje primatelj potpore male vrijednosti u skladu sa člankom 10. Zakona o državnim 

potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 69/17) te je u obvezi prilikom predaje 

zahtjeva dostaviti ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac s izjavom o korištenim 

državnim potporama male vrijednosti. 

 

 

 

http://www.varazdin.hr/
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VII. KONTROLA 

 

Članak 13. 

(1) Korisnici potpora su dužni dodijeljena sredstva koristiti za odobrenu namjenu, te su 

dužni Gradu Varaždinu u svrhu kontrole namjenskog utroška potpora dostaviti 

izvješće o utrošku sredstava zajedno s popratnom dokumentacijom koja dokazuje 

namjenski utrošak sredstava sukladno rokovima, odnosno u roku od 60 dana od isteka 

poslovne godine u kojoj su dodijeljena sredstva 

(2) Kontrolu namjenskog trošenja sredstava potpore vršiti će upravno tijelo Grada 

Varaždina nadležno za gospodarstvo. 
 

VIII. POVRAT SREDSTAVA 

 

Članak 14. 

(1) Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu temeljem 

dostavljene neistinite dokumentacije, ne dostavi izvješće o utrošku sredstava u 

traženom roku zajedno s popratnom dokumentacijom koja dokazuje namjenski utrošak 

sredstava, odnosno ukoliko nenamjenski utroši sredstva, ista mora vratiti u Proračun 

Grada Varaždina najkasnije 8 dana po zaprimljenom zahtjevu za povrat sredstava 

zajedno s pripadajućom zakonskom zateznom kamatom, tekućom od trenutka kada su 

predmetna sredstva isplaćena 

(2) Korisnik iz prethodnog  stavka ovog članka neće biti prihvatljiv prijavitelj na 

programima sufinanciranja i subvencioniranja Grada Varaždina u sljedeće dvije (2) 

godine. 

 

IX. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 15. 

Podnošenjem Zahtjeva za dodjelu potpore u kojemu je poduzetnik dostavio svoje 

osobne podatke, poduzetnik je dao privolu i pristanak za njihovu obradu i korištenje za 

javnu objavu, a u svrhu za koju su isti zatraženi. 

Članak 16. 

 

Nositelji provedbe mjera iz ovog Programa su upravna tijela Grada Varaždina u čijoj 

su nadležnosti gospodarstvo i financije. 

 

Članak 17. 

Ovaj Program stupa na snagu 8 dan od dana donošenja i objavljuje se u Službenom 

vjesniku Grada Varaždina. 

 

 
KLASA: 306-01/22-01/2 

URBROJ: 2186-1-06-22-6 

Varaždin, 2. kolovoza 2022.  


