
 

 

 

 

                         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
    Gradsko vijeće 
                                                                                                            Grada Siska 
 
 
Predmet: Materijal za sjednicu Gradskog vijeća 

 
 
 
        Sukladno članku 36. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Siska („Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije“ broj 12/09, 20/09, 9/10, 4/13, 6/13-pročišćeni tekst, 
11/13, 13/13 i 20/17) u priklopu dostavljamo: 
 
 
 
1.Prijedlog Programa „Sisački poduzetnik/ca 2018.“ 
2.Pravni temelj, potrebna financijska sredstva za provedbu akta te obrazloženje 
 
 
 
S poštovanjem, 

 
 
 
 
 

 GRADONAČELNICA 
 

 Kristina Ikić Baniček 
 
 
 
 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO - MOSLAVAČKA ŽUPANIJA  

GRAD SISAK 
GRADONAČELNICA 

 p.p.910 
 
    KLASA: 432-01/18-01/01 
    URBROJ: 2176/05-01/1-18-1 
  
    Sisak,  12. veljače 2018.  
 



 

 

PRIJEDLOG 

 

Temeljem članka 11. stavka  2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva 
(„Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), a u vezi sa Zakonom o 
državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17) i članka 15. Statuta Grada 
Siska («Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije» broj 12/09, 16/10, 9/11, 18/12, 
4/13, 6/13-pročišćeni tekst,14/14, 9/15 i 10/16) Gradsko vijeće Grada Siska ________ 
2018. godine donosi 

 

PROGRAM „SISAČKI PODUZETNIK/CA 2018.“ 

  

 

1. CILJEVI PROGRAMA 

Programom „Sisački poduzetnik/ca 2018“ (u daljnjem tekstu: Program) želi se 
omogućiti gospodarskim subjektima jednostavniji, brži i kvalitetniji pristup financijskim 
sredstvima za osnaženje poslovanja čime se olakšava opstojnost i širenje poslovanja 
gospodarskih subjekata i povećanje novih radnih mjesta te stvaranje bolje 
poduzetničke klime u Gradu Sisku. 

Također, cilj Programa je i podizanje razine sudjelovanja žena u poslovnim i 
gospodarskim aktivnostima, osvajanje novih tržišta te poticanje inovativnih tehnoloških 
tvrtki. 

Sredstva za realizaciju Programa su mjere koje predstavljaju potpore male vrijednosti 
sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine 
o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL 
L 352, 24.12.2013),  (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis), Uredbe Komisije (EU) br. 
651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivim s 
unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije (Službeni list Europske unije L 187, 26.6.2014.) i Zakona o državnim potporama 
(„Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17). 

Provođenjem Programa ostvaruju se ciljevi gospodarskog razvoja Grada Siska koji su 
utvrđeni Strategijom razvoja Grada Siska 2015.-2020. te razvoj samih poduzetnika. 

Prednost pri dodjeli potpora će imati projekti proizvodne djelatnosti, projekti kojima se 
otvaraju nova radna mjesta te projekti od posebnog značaja za gospodarski razvoj 
Grada Siska.  

 

 

 

 



 

 

2. NOSITELJI PROGRAMA 

Nositelj i organizator  provođenja ovog Programa je Grad Sisak (u daljnjem tekstu: 
Nositelj Programa) u suradnji s Bankama koje će se javiti temeljem Javnog poziva za 
iskazivanjem interesa za uključivanjem u Program „Sisački poduzetnik/ca 2018“. 
Nositelj Programa će sa svakom Bankom sklopiti Ugovor o poslovnoj suradnji „Sisački 
poduzetnik/ca 2018.“. 

 

3. KRITERIJI ZA KREDITIRANJE PODUZETNIKA 
 
 

3.1. KORISNICI KREDITA 

Korisnici kredita su mikro, mali i srednji poduzetnici definirani člankom 2. i 3. Zakona o 
poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 
56/13 i 121/16), registrirani kao obrti, trgovačka društva, zadruge, udruge koje 
obavljaju gospodarsku djelatnost ili građani (fizičke osobe u slobodnom zanimanju), 
koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

- posluju na području Grada Siska neovisno o registriranom sjedištu, 

- na dan podnošenja Zahtjeva za kredit „Sisački poduzetnik/ca 2018.“ nemaju 
nepodmirenih obveza prema Gradu Sisku, 

- nad kojima nije otvoren stečajni postupak, predstečajni postupak ili postupak 
likvidacije, 

- koji imaju minimalno troje (3) zaposlenih te da je od ukupnog broja zaposlenih 
minimalno 50 posto s prebivalištem u Sisku. 

 

Dokazivanje prebivališta za svakog zaposlenog je JOPPD obrazac, koji tvrtka dostavlja 
s prijavom na natječaj. 

 

Korisnik poticaja za kapitalizaciju inovativnih tehnoloških tvrtki su fizičke osobe s 
prebivalištem u Gradu Sisku najmanje godinu dana. 

 

Žena poduzetnik se odnosi na subjekt gospodarstva u kojima jedna ili više žena 
posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili su žene registrirane vlasnice. 

 
Kod podnošenja zahtjeva za kredit nije obvezno da Korisnik kredita bude klijent Banke. 

 

3.2. NAMJENA KREDITA 

Namjena kredita je financiranje kupnje ili izgradnje gospodarskih objekata ili proširenje 
istih, financiranje kupnje opreme i financiranje trajnih obrtnih sredstava. 

Kod kupnje, izgradnje ili proširenja gospodarskih objekata Korisnik kredita će potpisati 
Izjavu o zabrani daljnje preprodaje gospodarskih objekata do isteka otplate kredita. 



 

 

Financiranje kupnje opreme odnosi se na kupnju nove i rabljene opreme kod 
ovlaštenog distributera. Korisnik kredita koji kupuje opremu (novu ili rabljenu) će 
potpisati Izjavu o zabrani daljnje preprodaje opreme do isteka otplate kredita. 

 

Trajna obrtna sredstva za potrebe ovog Programa su sredstva potrebna za financiranje 
tekućih (kratkoročnih obveza) koje nastaju u redovnim poslovnim aktivnostima krajnjeg 
korisnika kredita, a odnose se na sirovine i materijal, zalihe, ostale proizvodne 
troškove, plaće i opće troškove. 

 

Sredstva kredita za financiranje trajnih obrtnih sredstava se mogu koristiti za: 

- nabavu sirovine, repromaterijala, poluproizvoda,  

- za troškove radne snage, 

- za režijske troškove i 

- ostale tekuće troškove tekućeg poslovanja. 

 

Krediti se ne odobravaju za: 

- podmirenje postojećih obveza prema bankama ili drugim kreditnim/financijskim 
institucijama, 

- kupovinu udjela u trgovačkim društvima, 

- ulaganje u kockarnice i igračnice, 

- ulaganje u vrijednosnice, 

- plaćanje PDV-a, 

- javnobilježničku djelatnost. 

 

 
3.3. KREDITNI POTENCIJAL 

Kreditni fond iznosi 10.000.000,00 kuna (slovima: deset milijuna kuna), a sredstva 
osiguravaju Banke  koje su uključene u Program. 

Sredstva za subvenciju kamate planirana su u Proračunu Grada Siska za 2018. godinu 
u iznosu od 380.000,00 kuna (slovima: tristo osamdeset tisuća kuna). 

 

3.4. IZNOSI KREDITA 

Najniži iznos kredita je 50.000,00 kuna (slovima: pedeset tisuća kuna). 

Najviši iznos kredita za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje gospodarskih objekata 
te ulaganje u opremu iznosi do 4.000.000,00 kuna (slovima: četiri milijuna kuna). 

Najviši iznos kredita za trajna obrtna sredstva iznosi do 1.000.000,00  kuna (slovima: 
milijun kuna). 

Subvencija kamata se ne plaća za vrijeme korištenja počeka. 

Kredit se otplaćuje u mjesečnim, kvartalnim, polugodišnjim ratama. 



 

 

Rokovi, način otplate i korištenja kredita utvrđuju se u dogovoru s Bankama. 

Sukladno članku 10. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14 i 

69/17) koji glasi: 

„Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u skladu s važećom uredbom Europske unije 

kojom se uređuju potpore male vrijednosti.“ i drugim važećim propisima o državnim 

potporama, u okviru Programa odobrava se potpora male vrijednosti korisnicima 

kredita kroz poticajnu kamatnu stopu odnosno subvencijom kamata na poduzetničke 

kredite. 

Subvencionirana kamata odobrava se kao de minimis potpora sukladno odredbama 

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. 

Sukladno odredbama članka 3. 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 ukupan iznos de minimis potpore koji se po državi članici dodjeljuje 

jednom poduzetniku  ne smije prelaziti 200.000 EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri 

fiskalne godine. 

De minimis potpora smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik u skladu s 

odgovarajućim nacionalnim pravnim poretkom stekne zakonsko pravo na primanje 

potpora, neovisno o datumu isplate de minimis potpore poduzetniku. 

Sukladno odredbama članka 1. 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, potpore se ne odobravaju poduzetnicima: 

- koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture, 

- koji djeluju u primarnoj proizvodnju poljoprivrednih proizvoda, 

- koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda, u 

slučajevima propisanim u članku 1. Uredbe, 

- za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore 

koje su izravno vezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem 

distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom 

djelatnošću, 

- za djelatnosti koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih. 

Prije odobrenja potpore male vrijednosti, korisnik je dužan priložiti uz zahtjev za 
odobrenje poduzetničkog kredita potpisanu Izjavu o korištenim državnim potporama i 
potporama male vrijednosti. 

 

 

 



 

 

 

3.5. INTENZITET POTPORE 

Nositelj Programa će objaviti Javni poziv na svojim Internet stranicama koji će biti 
otvoren 15 radnih dana te će Banke ponuditi uvjete i kamatnu stopu koja ne smije biti 
veće od 5%. 

Banka se obvezuje da efektivna kamatna stopa za Korisnika kredita uz potporu 
Nositelja Programa neće biti veća od 5% te će Povjerenstvo potencijalnog Korisnika 
kredita upućivati Banci s nižom kamatnom stopom. 

 

Potpora Nositelja Programa je ovisna o namjeni kredita, te po namjenama iznosi: 

- potpora u godišnjoj kamatnoj stopi za financiranje kupnje, izgradnje, uređenja ili 
proširenja gospodarskih objekata iznosi 4,00% 

- potpora u godišnjoj kamatnoj stopi za financiranje kupnje opreme iznosi 3,50% ili 
4,00% ako je tvrtka u većinskom vlasništvu žene najmanje godinu dana 

- potpora u godišnjoj kamatnoj stopi za financiranje obrtnih sredstava iznosi 2,50% ili 
3,00 posto ako je tvrtka u većinskom vlasništvu žene najmanje godinu dana. 

 

 
4. POSTUPAK ODOBRAVANJA SREDSTAVA 

 

Nakon potpisa Ugovora s Bankama, Nositelj Programa raspisuje Natječaj za dodjelu 
poduzetničkih kredita koji se objavljuje na web stranici Grada Siska i objavljuje se 
obavijest o Natječaju u javnom tisku. 

Javni natječaj  je otvoren do utroška planiranih sredstava Proračuna Grada Siska, a 
najduže do 15.12.2018. godine. 

Gradonačelnica imenuje Povjerenstvo za ocjenjivanje poduzetničkih kredita koje 
razmatra zahtjeve i donosi prijedlog Odluke za poduzetničke kredite, Banke donose 
privremene odluke te mogu odbiti zahtjev za kredit, a konačnu Odluku nakon 
odobrenja kredita Banaka donosi gradonačelnica. 

Poduzetnici dostavljaju zahtjev za kredit s dokumentacijom u Upravni odjel za 
gospodarstvo i komunalni sustav, Rimska 26, Sisak. 

Rok za podnošenje zahtjeva je do iskorištenja kreditnog potencijala za koji je Grad 
Sisak osigurao sredstva u Proračunu za 2018. godinu. 

Za odobrene kredite Banaka, nakon konačne Odluke gradonačelnice, Banke 

zaključuju Ugovore o kreditu s korisnicima kredita.  

Obvezan prilog Ugovora o kreditu je plan otplate kredita koje su Banke dužne dostaviti 

Gradu Sisku, Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav. 



 

 

Grad Sisak će potpisati s korisnikom odobrenog kredita Ugovor o dodjeli bespovratne 

potpore-subvencije kamata na poduzetničke kredite u skladu s planom otplate kredita 

koje će dostaviti Banke. 

 

5. PRAĆENJE PROVEDBE PROGRAMA 

 

Korisnik kredita je dužan kredit koristiti namjenski u skladu s odredbama ovog 

Programa, a Banke su dužne pratiti namjensko korištenje kredita od strane korisnika 

kredita. 

Grad Sisak zadržava pravo kontrole namjenskog korištenja kredita i kod poslovne 

banke  i kod korisnika kredita. Banke su dužne pribaviti i čuvati dokumentaciju te voditi 

evidenciju koja omogućava brzu i učinkovitu kontrolu namjenskog korištenja kredita. 

Ovim Programom se subvencionira kamata na poduzetničke kredite, kao jedan od 

vidova potpora malom gospodarstvu, te se za vrijeme primanja potpore kriteriji i uvjeti 

pod kojima je potpora ostvarena ne smiju promijeniti. 

Ukoliko se utvrdi nepravilnost  korištenja potpore sukladno ovom Programu, Natječaju, 

Ugovoru i  Zakonu o državnim potporama,  subvencija kamata na poduzetnički kredit  

se ukida, a korisnik potpore je dužan izvršiti povrat isplaćene potpore uvećano za 

propisanu zateznu kamatu, a na temelju obračuna poslovne banke o ukupnim 

dugovanjima proizašlih iz povrede korištenja potpore, odnosno subvencije kamata na 

poduzetnički kredit.   

Grad Sisak će o povredi Ugovora o dodjeli bespovratne potpore-subvencije obavijestiti 

Banku koja je sklopila ugovor s korisnikom kredita kod kojeg je došlo do povrede 

Ugovora te će kamatu koju je subvencionirao Grad Sisak do visine ugovorene redovne 

kamatne stope snositi korisnik kredita. 

Banke su dužne, prema svojim saznanjima, o svim statusnim i ostalim promjenama 

kod korisnika kredita obavijestiti Grad Sisak, Upravni odjel za gospodarstvo i 

komunalni sustav i tražiti od Grada Siska pisanu suglasnost za nastavak obračuna 

subvencionirane kamate.  

Ako je u vremenu trajanja kredita Banka kredit razvrstala u nižu ili višu rizičnu skupinu, 

dužna je o tome obavijestiti Grad Sisak, Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni 

sustav. 

 

 

 

 



 

 

6. OSVAJANJE NOVIH TRŽIŠTA 

Tvrtke koje zadovoljavaju uvjete iz kreditnog programa Sisačkog poduzetnika mogu 

ostvariti bespovratnu potporu za osvajanje novih tržišta u maksimalnom iznosu od 

20.000 kuna.  

Potporu će ostvariti tvrtke koje planiraju nastup na općim i specijaliziranim sajmovima 

u 2018. godini. 

Potpora će iznositi 50 posto svih dokazanih troškova za put, smještaj i kotizaciju na 

sajmu, a ostvarit će ju tvrtke koje na javnom pozivu odobri stručno povjerenstvo Grada 

Siska. 

Potpora će se ostvariti nakon nastupa na sajmu i nakon predočenja računa za 

prihvatljive troškove. 

 

7. KAPITALIZACIJA INOVATIVNIH TEHNOLOŠKIH TVRTKI S PODRUČJA 

SISKA 

Grad Sisak će raspisati javni poziv za pravo na ostvarivanje ulagačkog kapitala za 

inovativne tehnološke tvrtke u 2018. godini. Pravo na ostvarivanje potpore imaju svi 

građani s prebivalištem u Sisku barem dvije godine. 

Pravo na ulagački kapital ostvarit će osnivači tvrtki koje stručno povjerenstvo Grada 

Siska ocijeni kao kvalitetan potencijal. Članovi povjerenstva dolaze iz redova uglednih 

tehnološki obrazovanih osoba, inovatora, poslovnih anđela te predstavnika Grada 

Siska. 

Grad Sisak će u izabrane tvrtke uložiti do 25.000 kuna za pokrivanje troškova 

osnivanja, opreme i operativne troškove za što će preuzeti 20 posto vlasništva u 

novoosnovanoj tvrtki. Osnivač tvrtke ima pravo u svakom trenutku otkupiti udio Grada 

Siska za dvostruki iznos uloga uvećan za inflaciju. 

Ukoliko Grad Sisak iskaže namjeru prodati svoj udio u tvrtki osnivač ima pravo 

prvokupa po cijeni koju nudi ponuđač na tržištu. 

Međusobne odnose Grad Sisak i osnivač uredit će društvenim ugovorom. 

 

 

 

 

 



 

 

8. ZAVRŠNE ODREDBE 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 

Sisačko-moslavačke županije“. 

KLASA:  

URBROJ: 

Sisak, 

                                    GRADSKO VIJEĆE 

                                      GRADA SISKA 

 

 

                                                                             PREDSJEDNICA 

                                                                             Ivana Krčelić, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Pravni temelj : 
Člankom 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 
29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) određeno je da su nositelji provedbe mjera i 
instrumenata razvoja malog gospodarstva u smislu ovog Zakona: ministarstva, jedinice 
lokalne, područne (regionalne)samouprave, Hrvatska gospodarska komora, Hrvatska 
obrtnička komora i druge pravne osobe koje potiču razvoj malog gospodarstva. 
Člankom 11.stavak 2. navedenog Zakona određeno je da jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave izrađuju vlastite programe i planove, pripremaju 
informacijske-dokumentacijsku podlogu za pripremu strateških i drugih akata, predlažu 
razvojne programe, prate, analiziraju i izvještavaju o provedbi projekata i poticajnih 
mjera iz svoga djelokruga te člankom 4. Zakona o državnim potporama („Narodne 
novine“ broj 47/14 i 69/17) određeno je da nositelji programa izrađuju prijedloge 
potpora iz svojeg djelokruga i dodjeljuju potpore male vrijednosti. 
Sredstva za realizaciju Programa su mjere koje predstavljaju potpore male vrijednosti 
sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine 
o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (SL 
L 352, 24.12.2013),  (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis), Uredbe Komisije (EU) br. 
651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivim s 
unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije (Službeni list Europske unije L 187, 26.6.2014.). 
 
Potrebna financijska sredstva za provedbu akta: 
Za provođenje ovog Programa osigurana su sredstva u proračunu Grada Siska za 
2018.godinu. 
 
Obrazloženje: 
Grad Sisak, kako bi  potaknuo razvoj malog gospodarstva na području Grada, te 
omogućio poduzetnicima stvaranje povoljnijih uvjeta za širenje poslovanja, povećanje 
broja zaposlenih, jednostavniji pristup financijskim sredstvima za osnaženje 
poslovanja  pristupio je izradi vlastitog programa „Sisački poduzetnik/ca 2018.“, kojim 
će se subvencionirati  kamata po odobrenim poduzetničkim kreditima do njihove 
otplate u suradnji s poslovnim bankama. 
Sukladno članku 10. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 
69/17) koji glasi: 
„Potpore male vrijednosti dodjeljuju se u skladu s važećom uredbom Europske unije 
kojom se uređuju potpore male vrijednosti“ i drugim važećim propisima o državnim 
potporama, u okviru Programa odobrava se potpora male vrijednosti korisnicima 
kredita kroz poticajnu kamatnu stopu odnosno subvencijom kamata poduzetničkih 
kredita.“ 
Subvencija kamata na poduzetničke kredite predstavlja potporu male vrijednosti (de 
minimis) za koju je posebnim propisom – Uredba Komisije (EZ) br. 1998/2006. od 15. 
prosinca 2006. o primjeni članka 87. i 88. Ugovora  o Europskoj zajednici o potporama 
male vrijednosti (Službeni list Europske unije, serija L, broj 379, 28.12.2006., str. 5-10) 
uređeno da ne predstavljaju potporu u smislu članka  107. UFEU, jer se pretpostavlja 
da te potpore ne mogu imati negativan učinak na trgovinu između država članica 
ukoliko su pri dodjeli te potpore zadovoljeni određeni uvjeti kako slijedi:De minimis 
potpora po pojedinom korisniku kredita zbrojena sa svim prethodnim de minimis 
potporama koje je korisnik kredita primio u razdoblju od tri fiskalne godine (u 2016., 
2017. i 2018. godini), ne smije premašiti iznos od 200.000,00 EUR u kunskoj 
protuvrijednosti po srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dodjele državne 



 

 

potpore, odnosno iznos od 100.000,00 EUR u kunskoj protuvrijednosti po srednjem 
tečaju Hrvatske narodne banke na dan dodjele državne potpore kada se dodjeljuje 
korisniku kredita koji je poduzetnik u sektoru cestovnog prometa. 
Subvencioniranjem kamata poduzetničkih kredita, Grad Sisak će preuzimanjem dijela 
troškova omogućiti poduzetnicima pristup jeftinijim kreditnim sredstvima za realizaciju 
njihovih razvojnih projekata. 

Slijedom iznesenog, upućuje se Prijedlog Programa „Sisački poduzetnik/ca 2018.“ 
Gradskom vijeću Grada Siska na razmatranje i usvajanje. 

 
 

 
 

 

 

 


