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Temeljem članka 32. Statuta Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika 3/2009, 7/2011, 2/2013, 2/2014, 

1/2018, 1/2020, 3/2020) i članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine broj 

29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) (u daljnjem tekstu: Zakon) Gradsko vijeće Grada Lipika na svojoj __. sjednici 

održanoj ________________ 2021. godine donijelo je  

 

PROGRAM MJERA ZA POTICANJE RAZVOJA MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA 

LIPIKA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2025. GODINE 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 

Ovim Programom mjera za poticanje malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lipika za 

razdoblje od 2021. do 2025. godine (u daljnjem tekstu: Program) definiraju se ciljevi, mjere i aktivnosti u svrhu 

razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lipika, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja 

iz Programa, sredstva za realizaciju mjera, te provedba mjera i uvjeti dodjele potpora male vrijednosti. 

 

Članak 2. 

Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, rast zaposlenosti, 

ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja o poduzetništvu, poboljšanje uvjeta za korištenje 

raspoloživih financijskih resursa, bolje korištenje poduzetničke infrastrukture i prirodnih resursa za realizaciju 

poduzetničkih pothvata, podizanje razine poduzetničke kulture te rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva 

temeljenog na znanju, inovacijama i novim tehnologijama. 

Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za pokretanje poduzetničkih 

pothvata, djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih 

sposobnosti na području grada Lipika. 

 

Članak 3. 

Poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva u smislu ovog Programa smatra se potporama male 

vrijednosti (de minimis potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpora male vrijednosti 

sukladno važećim pravilima iz Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni 

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

serija L br. 352/1 od 24. prosinca 2013. godine) i Zakona o državnim potporama (Narodne novine 47/14, 69/17). 

Sukladno odredbama propisa navedenih u prethodnom stavku korisnik je prije dodjele potpore male 

vrijednosti dužan davatelju potpore iz ovog Programa dostaviti izjavu o svim potporama male vrijednosti 

primljenim tijekom tekuće i prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpore male vrijednosti. 

Davatelj potpore male vrijednosti će prilikom dodjele potpore male vrijednosti izvijestiti korisnika da mu 

je dodijeljena potpora male vrijednosti te će voditi evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po 

pojedinim korisnicima. 

 

II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA 

Članak 4. 

Korisnici mjera iz ovog Programa su subjekti u poduzetništvu i obrtu utvrđeni Zakonom sa sjedištem 

odnosno prebivalištem na području grada Lipika te obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Korisnici moraju u 

cijelosti biti u privatnom vlasništvu i imati minimalno jednog zaposlenika s područja grada Lipika na neodređeno 

vrijeme na puno radno vrijeme. 

Slijedom navedenog utvrđuju se slijedeći korisnici Programa: 

1. Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno 

manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni 

prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na 

dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti 

do 2.000.000,00 eura; 

2. Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno manje 

od 50 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u 

iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, 

odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 

10.000.000,00 eura; 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=382
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=383
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=384
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=385
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=17725
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3. Srednji subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju zaposleno 

manje od 250 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni 

prihod u iznosu protuvrijednosti do 50.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza 

na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu 

protuvrijednosti do 43.000.000,00 eura; 

 

Članak 5. 

Dodatno se utvrđuju se sljedeće kategorije korisnika Programa: 

1) Poduzetnik u turizmu – mikro, mali i srednji poduzetnik, obrt, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, 

udruga te druga fizička i pravna osoba koja se bavi slijedećim djelatnostima:  

 Ugostiteljska djelatnost u smislu  Zakona o ugostiteljskoj djelatnosti (Narodne novine, br. 85/15, 
121/16, 99/18, 25/19, 98/19, 32/20 i 42/20) što podrazumijeva pripremanje i usluživanje jela, pića 
i napitaka i pružanje usluga smještaja; 

 Usluge u turizmu koje pružaju pružatelji usluga u turizmu sukladno Zakonu o pružanju usluga u 
turizmu (Narodne novine, br. 130/17, 25/19, 98/19 i 42/20) 

2) Mladi poduzetnik – trgovačko društvo, obrtnik, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, fizička osoba koje 

samostalno obavlja djelatnost u kojima jedna ili više osoba u dobnoj skupini do navršenih 41 godinu 

života posjeduje najmanje 51% kapitala ili su osobe u dobnoj skupini do navršenih 41 godinu života 

registrirani vlasnici i/ili u kojem osoba u dobnoj skupini do navršenih 41 godinu života vodi Upravu; 

3) Poduzetnik početnik - poduzetnik koji po prvi put osniva obrt, trgovačko društvo ili obiteljsko 

poljoprivredno gospodarstvo, nije vlasnik drugog trgovačkog društva, obrta ili obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva, nije suvlasnik u drugom trgovačkom društvu, obrtu ili obiteljskom 

poljoprivrednom gospodarstvu s udjelom većim od 30% te posluje kraće od dvije godine; 

4) Žena poduzetnik - trgovačko društvo, obrtnik, obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, fizička osoba koje 

samostalno obavlja djelatnost u kojem jedna ili više žena posjeduje najmanje 51% kapitala u društvu ili je 

žena registrirana vlasnica i čiju upravu vodi žena; 

5) Startup - trgovačko društvo ili obrtnik sa sjedištem na području grada Lipika koji posluje najviše godinu 

dana te mu je glavna djelatnost iz područja J, odjeljka 62 i 63, podskupine 58.2. 

 

Članak 6. 

Korisnik ne smije imati dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i 

plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu te prema Proračunu Grada. 

 

III. POVEZANOST SA STRATEŠKIM I KLJUČNIM DOKUMENTIMA 

Članak 7. 

Program je izrađen u skladu s Strategijom razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013.- 2020. koja 

za opći cilj postavlja povećanje konkurentnosti malog gospodarstva u Hrvatskoj, a realizirati će se kroz aktivnosti 

poboljšanog pristupa financiranju, promocije poduzetništva i unapređenja poslovnog okruženja. 

Program je također usklađen sa Razvojnom strategijom Požeško slavonske županije 2017. – 2020. kojom 

su identificirane potrebe malog gospodarstva te je definiran strateški cilj 1. Povećati konkurentnost PSŽ kroz 

zeleni i pametni razvoj i njegovi prioriteti: 1.1 Razvoj zelenog i inovativnog gospodarstva i 1.2 Razvoj ruralnog 

područja. 

Program je u skladu i s Strategijom razvoja Grada Lipika do 2021. godine kojom je identificiran Strateški 

cilj 1 - grad konkurentnog i razvijenog gospodarstva s prioritetima P1- Podrška razvoju poduzetništva; P2- 

Privlačenje investicija; P3- Podrška razvoju poljoprivredno prerađivačke proizvodnje, Strateški cilj 2: Lipik – grad 

razvijenog kontinentalnog turizma s prioritetima P1 - Podrška razvoja zdravstvenog turizma; P2 - Razvoj 

turističke infrastrukture; P4 - Razvoj selektivnih oblika turizma i P5 - Marketing i menadžment turističkih 

destinacija. 

 

IV. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA 

Članak 8. 

Prihvatljivost troškova i aktivnosti utvrdit će se javnim pozivom. 

 

Članak 9. 

Za korisnike koji nisu u sustavu PDV-a iznos PDV-a je prihvatljiv trošak. 

Za korisnike koji PDV koriste kao pretporez, iznos PDV-a nije prihvatljiv trošak. 
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V. PODRUČJA PROGRAMA I POTICAJNE MJERE 

Članak 10. 

Ovim Programom obuhvaćena su sljedeća područja poticaja malog i srednjeg poduzetništva: 

1. Poboljšanje uvjeta poslovanja malog gospodarstva; 

2. Poboljšanje konkurentnosti i održivo poslovanje poduzetnika; 

3. Poticanje otvaranja i razvoja startup-ova; 

4. Razvoj poduzetništva u turizmu; 

5. Promidžba poduzetništva i obrta. 

 

Članak 11. 

Financijska sredstva za provedbu Programa planiraju se u Proračunu Grada Lipika  za svaku godinu 

posebno. 

Raspored sredstava po pojedinim područjima i mjerama utvrdit će se Odlukom gradonačelnika Grada 

Lipika. 

 

Članak 12. 

Za područje 1. POBOLJŠANJE UVJETA POSLOVANJA MALOG GOSPODARSTVA razrađene su planirane 

mjere kako slijedi: 

 

MJERA 1.1: Potpora za korisnike prilikom kupovine zemljišta u Poduzetničkim zonama na 
području Grada Lipika 

Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu 
 

Pogodnosti i obveze korisnika potpora prilikom kupovine zemljišta u Poduzetničkim zonama na području 

Grada Lipika uređeni su zasebnim aktima za Poduzetničku zonu Lipik II i Poduzetničku zonu Lipik 3. 

 

Članak 13. 

MJERA 1.2: Potpora za korisnike koji će graditi poslovne prostore za obavljanje proizvodne i 
uslužne djelatnosti na vlastitom zemljištu  

Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 
startup 

 

Korisnici koji će graditi poslovni prostor za obavljanje proizvodne i uslužne djelatnosti na vlastitom 

zemljištu na području grada Lipika mogu ostvariti sljedeće potpore: 

1. Komunalna naknada –Korisnici se oslobađaju komunalne naknade kako slijedi:  

a. u prvoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 100% komunalne naknade; 

b. u drugoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 50% komunalne naknade;  

c. u trećoj godini nakon izgradnje objekta oslobađaju se 25% komunalne naknade;  

2. Komunalni doprinos - Grad Lipik oslobađa korisnika plaćanja 100% komunalnog doprinosa; 

3. Korisniku će se sufinancirati ulaganje u infrastrukturu potrebnu za priključenje na javni sustav odvodnje, 

javni vodoospkrbni sustav, plinovod te sustav opskrbe električnom energijom do 25 kW; 

4. Korisniku će se sufinancirati izrada projektno-tehničke dokumentacije za gradnju objekata poslovne i 

uslužne djelatnosti. 

Korisniku će se potpora pod 1. i 2. utvrditi rješenjem kao oslobođenje od plaćanja. 

Za potpore navedene pod 3. i 4. udio sufinanciranja za uslužne djelatnosti iznosi 50% ukupne vrijednosti 

izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše do 50.000,00 kuna. 

Za potpore navedene pod 3. i 4. udio sufinanciranja za proizvodne djelatnosti iznosi 75% ukupne 

vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše do 50.000,00 kuna. 
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Za žene poduzetnice, poduzetnike početnike i mlade poduzetnike za potpore navedene pod 3. i 4. udio 

sufinanciranja za uslužne djelatnosti iznosi 75% ukupne vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše 

do 50.000,00 kuna. 

Za žene poduzetnice, poduzetnike početnike i mlade poduzetnike za potpore navedene pod 3. i 4. udio 

sufinanciranja za proizvodne djelatnosti iznosi 100% ukupne vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a 

najviše do 50.000,00 kuna. 

Potpora će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije o izvedenim i plaćenim troškovima 

izvedenih radova i pruženih usluga. 

Ukoliko korisnik izvrši novo zapošljavanje na puno radno vrijeme jedne ili više osoba s prebivalištem na 

području Grada Lipika, isključujući vlasnika ili osnivača, u roku od 6 mjeseci od dobivanja uporabne dozvole za 

poslovni prostor odobrit će mu se u narednoj godini 100% potpore po drugoj mjeri (Mjeri 2.1 te Mjeri 4.1) za koju 

se poduzetnik prijavi, ali do maksimalnog iznosa potpore. 

Broj zaposlenih kod korisnika ne smije se smanjivati najmanje 2 (dvije) godine od dana zapošljavanja. 

Dokazima o broju novozaposlenih radnika smatraju se ugovori o radu za sve novozaposlene radnike i 

odgovarajuća potvrda nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrde ili obrasci nadležne 

Porezne uprave o uplaćenim doprinosima za radnike te druga odgovarajuća dokumentacija definirana ugovorom. 

 

Članak 14. 

MJERA 1.3: Potpora za korisnike koji obavljaju poduzetničke djelatnosti u zakupljenom 
poslovnom prostoru na području grada Lipika 

Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu 

obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 
startup 

 

Korisniku koji obavlja proizvodnu djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru na području Grada 

Lipika sufinancirat će se dio zakupnine kroz tri godine: 

a. u prvoj godini 75% iznosa zakupnine, a najviše do 750,00 kuna mjesečno; 

b. u drugoj godini 50% iznosa zakupnine, a najviše do 500,00 kuna mjesečno; 

c. u trećoj godini 25% iznosa zakupnine, a najviše do 250,00 kuna mjesečno. 

Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici i mladom poduzetniku koji obavlja proizvodnu djelatnost u 

zakupljenom poslovnom prostoru na području Grada Lipika sufinancirat će se dio zakupnine kroz tri godine: 

a. u prvoj godini 100% iznosa zakupnine, a najviše do 1.000,00 kuna mjesečno; 

b. u drugoj godini 75% iznosa zakupnine, a najviše do 750,00 kuna mjesečno;  

c. u trećoj godini 50% iznosa zakupnine, a najviše do 500,00 kuna mjesečno. 

Korisniku koji obavljaju ne-proizvodnu djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru na području Grada 

Lipika sufinancirat će se dio zakupnine kroz tri godine: 

d. u prvoj godini 50% iznosa zakupnine, a najviše do 500,00 kuna mjesečno; 

e. u drugoj godini 35% iznosa zakupnine, a najviše do 350,00 kuna mjesečno; 

f. u trećoj godini 25% iznosa zakupnine, a najviše do 250,00 kuna mjesečno. 

Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici, mladom poduzetniku i startupu koji obavljaju ne-proizvodnu 

djelatnost u zakupljenom poslovnom prostoru na području Grada Lipika sufinancirat će se dio zakupnine kroz tri 

godine: 

d. u prvoj godini 75% iznosa zakupnine, a najviše do 750,00 kuna mjesečno; 

e. u drugoj godini 50% iznosa zakupnine, a najviše do 500,00 kuna mjesečno;  

f. u trećoj godini 25% iznosa zakupnine, a najviše do 250,00 kuna mjesečno. 

Najveći prihvatljivi iznos zakupnine po m² utvrdit će se javnim pozivom. 

Isplata potpore će se vršiti po isteku svake godine sufinanciranja zakupnine, a nakon dostave dokaza o 

obračunatoj i plaćenoj zakupnini i novom zapošljavanju. 

Ukoliko korisnik za cijelo vrijeme trajanja potpore izvrši novo zapošljavanje na puno radno vrijeme osoba 

s prebivalištem na području Grada Lipika, isključujući vlasnika ili osnivača, odobrit će mu se povećanje postotka 

potpore kako slijedi: 

Godina Broj Proizvodna djelatnost - postotak potpore Ne-proizvodna djelatnost - postotak potpore 
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dodjele 
potpore 

novozaposlenih 
osoba Poduzetnik 

Mladi, žena i poduzetnik 
početnik, startup Poduzetnik 

Mladi, žena i poduzetnik 
početnik, startup 

1. godina 1  osoba 85% 100% 60% 85% 

2. godina 1  osoba 60% 85% 45% 60% 

3. godina 1  osoba 35% 65% 35% 35% 

1. godina 2 osobe 95% 100% 70% 95% 

2. godina 2 osobe 70% 100% 55% 70% 

3. godina 2 osobe 45% 80% 45% 45% 

1. godina 3 osobe 100% 100% 80% 100% 

2. godina 3 osobe 85% 100% 65% 85% 

3. godina 3 osobe 55% 100% 55% 55% 

Prilikom povećanja postotka najviši iznos mjesečne potpore ostaje nepromijenjen. 

Dokazima o broju novozaposlenih radnika smatraju se ugovori o radu za sve novozaposlene radnike i 

odgovarajuća potvrda nadležne službe Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i potvrde ili obrasci nadležne 

Porezne uprave o uplaćenim doprinosima za radnike i druga odgovarajuća dokumentacija. 

 

Članak 15. 

Za područje 2. POBOLJŠANJE KONKURENTNOSTI I ODRŽIVO POSLOVANJE PODUZETNIKA razrađene 

su planirane mjere kako slijedi: 

 

MJERA 2.1: Potpore korisnicima za nabavu i ugradnju novih strojeva i opreme 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva 
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 
startup 

 

Korisniku koji nabavlja i ugrađuje strojeve i opremu za proizvodnju, obradu i doradu, specijalne alate i 

opremu što predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu na području Grada Lipika sufinancirat će se dio troškova u 

visini do 50%, a najviše do 25.000,00 kuna po prijavi. 

Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici i mladom poduzetniku koji nabavlja i ugrađuje strojeve i opremu 

za proizvodnju, obradu i doradu, specijalne alate i opremu što predstavlja ulaganje u dugotrajnu imovinu na 

području Grada Lipika sufinancirat će se dio troškova u visini do 75%, a najviše do 25.000,00 kuna po prijavi. 

Isplata potpore vršit će se po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nabavljenoj, ugrađenoj i plaćenoj 

dugotrajnoj imovini. 

 

Članak 16. 

MJERA 2.2: Potpore korisnicima za novo zapošljavanje 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Mikro i mali subjekti u poduzetništvu i obrtu 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 
startup 

 

Korisniku koji zapošljava novog zaposlenika s prebivalištem na području grada Lipika na puno radno 

vrijeme u vremenskom trajanju od minimalno godinu dana sufinancirat će se dio naknade za plaću u visini 

10.000,00 kuna. 

Poduzetniku početniku, ženi poduzetnici i mladom poduzetniku koji zapošljava novog zaposlenika s 

prebivalištem na području grada Lipika na puno radno vrijeme u vremenskom trajanju od minimalno godinu dana 

sufinancirat će se dio naknade za plaću u visini 12.000,00 kuna. 
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Potpora će se isplatiti nakon isteka obveznog roka novog zapošljavanja po dostavi vjerodostojne 

dokumentacije. 

 

Članak 17. 

MJERA 2.3: Potpore korisnicima za certificiranje proizvoda 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 
startup 

 

Korisniku koji za svoj proizvod stekne pravo uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i/ili 

drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla sufinancirat će se dio troškova u visini od 50%, a najviše do 

2.500,00 kuna po proizvodu, a najviše za 10 proizvoda. 

Korisnik potpore obvezan je na proizvodu istaknuti grb Grada Lipika. 

Potpora će se isplatiti po završenom postupku certificiranja proizvoda. 

 

Članak 18. 

Za područje 3. POTICANJE RAZVOJA STARTUP-OVA razrađena je planirana mjera kako slijedi: 

 

MJERA 3.1: Potpora za pokretanje poslovanja u IT djelatnostima 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Startup 
 

Sturtup-ovima za pokretanje poslovanja u IT djelatnostima odobrit će se potpora za podmirenje troškova 

poslovanja u iznosu do 35.000,00 kuna po prijavi.  

Troškovi poslovanja podrazumijevaju troškove nabave novih strojeva/opreme i alata za obavljanje 

registrirane djelatnosti, troškove nabave računala, računalnih programa i prateće opreme (hardware i software) i 

troškove neto plaće do visine propisane minimalne plaće koji nisu financirani javnim sredstvima iz drugih izvora. 

Startup mora biti zakupnik poslovnog prostora u Poduzetničkom inkubatoru Lipik, Poduzetničkom 

inkubatoru Donji Čaglić ili Poduzetničkom inkubatoru umjetne inteligencije u Lipiku. 

Potpora će se isplatiti kako slijedi: 

- 25% potpore po potpisu ugovora o poslovnoj suradnji; 

- 25% potpore po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nastalim i plaćenim troškovima za 

prethodno isplaćeni dio potpore; 

- 25% potpore po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nastalim i plaćenim troškovima za 

prethodno isplaćeni dio potpore; 

- 25% potpore po dostavi vjerodostojne dokumentacije o nastalim i plaćenim troškovima za 

prethodno isplaćeni dio potpore; 

Korisnik potpore obvezan je u roku od godinu dana od potpisa ugovora o poslovnoj suradnji utrošiti 

sredstva te izvijestiti Grad Lipik o utrošku uz dostavu vjerodostojne dokumentacije o svim nastalim i plaćenim 

troškovima. 

Grad Lipik zadržava pravo kontrole poslovanja startup-a u svakom trenutku trajanja ugovora o poslovnoj 

suradnji. 

 

Članak 19. 

Za područje 4. RAZVOJ PODUZETNIŠTVA U TURIZMU razrađene su planirane mjere kako slijedi: 

 

MJERA 4.1: Potpora korisnicima za razvoj turističkih proizvoda 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Poduzetnik u turizmu sa područja grada Lipika 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 
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Korisnicima koji će obavljati djelatnosti u turizmu propisane čl. 5., st. 1. al. 1. ovog Programa na području 

grada Lipika za troškove kupnje, uređenja ili proširenja objekata, troškove informatizacije i modernizacije 

poslovanja, troškove opremanja prostora, troškove proširenja poslovanja odobrit će se potpora u iznosu 50% 

ukupne vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, a najviše do 25.000,00 kuna po prijavi.  

Ženama poduzetnicama, poduzetnicima početnicima i mladim poduzetnicima koji će obavljati djelatnosti 

u turizmu propisane čl. 5., st. 1. al. 1. ovog Programa na području grada Lipika za troškove kupnje, uređenja ili 

proširenja objekata, troškove informatizacije i modernizacije poslovanja, troškove opremanja prostora, troškove 

proširenja poslovanja odobrit će se potpora u iznosu 75% ukupne vrijednosti izvedenih radova i pruženih usluga, 

a najviše do 25.000,00 kuna po prijavi. 

Korisnik kojem je odobrena potpora ove Mjere dužan je započeti obavljati djelatnost u turizmu na 

području grada Lipika najkasnije za 6 mjeseci od isplate potpore. Rok za početak obavljanja djelatnosti se može 

produžiti za najviše šest mjeseci odlukom gradonačelnika. 

Potpora će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije o izvedenim i plaćenim troškovima 

izvedenih radova i pruženih usluga. 

 

Članak 20. 

MJERA 4.2: Potpora korisnicima za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Poduzetnik u turizmu sa područja grada Lipika 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 

 

Pogodnosti i obveze korisnika potpora za unaprjeđenje smještajnih kapaciteta, te postupak ostvarenja 

potpore propisan je Odlukom o potporama u turizmu na području Grada Lipika (Službeni glasnik Grada Lipika br. 

3/17). 

 

Članak 21. 

MJERA 4.3: Potpora za pokretanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Poduzetnik u turizmu sa područja grada Lipika 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  
žene poduzetnice 
mladi poduzetnici 
poduzetnici početnici 

 

Korisnicima koji će obavljati poslove tradicijskih odnosno umjetničkih obrta na području grada Lipika za 

troškove registracije, kupnje opreme, uređenja prostora za obavljanje djelatnosti, troškove informatizacije i 

modernizacije poslovanja odobrit će se potpora u iznosu do 25.000,00 kuna po prijavi.  

Ženama poduzetnicama, poduzetnicima početnicima i mladim poduzetnicima koji će obavljati poslove 

tradicijskih odnosno umjetničkih obrta području grada Lipika za troškove registracije, kupnje opreme, uređenja 

prostora za obavljanje djelatnosti, troškove informatizacije i modernizacije poslovanja odobrit će se potpora u 

iznosu do 30.000,00 kuna po prijavi. 

Korisnik kojem je odobrena potpora ove Mjere dužan je započeti obavljati djelatnost tradicijskih i 

umjetničkih obrta na području grada Lipika najkasnije za 6 mjeseci od isplate potpore što podrazumijeva 

komercijalnu prodaju suvenira koji predstavljaju Lipik. Rok za početak obavljanja djelatnosti se može produžiti za 

najviše šest mjeseci odlukom gradonačelnika. 

Potpora će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije o izvedenim i plaćenim troškovima 

izvedenih radova i pruženih usluga. 

 

Članak 22. 

Za područje 5. PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTA razrađene su planirane mjere kako slijedi: 

 

MJERA 5.1: Potpora korisnicima za promidžbu proizvoda i poslovanja 
Nositelj aktivnosti: Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika 
Korisnici: Mikro, mali i srednji subjekti u poduzetništvu i obrtu sa područja grada Lipika 
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Obiteljska poljoprivredna gospodarstva  
 

Korisnicima koji će promovirati svoje proizvode i poslovanje sufinancirat će se troškovi reklame u iznosu 

do 5.000,00 kuna.  

Za žene poduzetnice, poduzetnike početnike i mlade poduzetnike koji će promovirati svoje proizvode i 

poslovanje sufinancirat će se troškovi reklame u iznosu do 7.500,00 kuna.  

Uz navedeno, korisnicima će se omogućiti korištenje led displaya u Poduzetničkoj zoni Lipik II bez 

naknade tijekom cijele godine. 

Potpora će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije da je usluga reklamiranja izvršena. 

 

VI. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA I UVJETI DODJELE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI 

Članak 23. 

Za provedbu mjera ovog Programa, koje sukladno odredbama Zakona predstavljaju potpore male 

vrijednosti, Grad Lipik će objaviti javni poziv. Javni poziv može obuhvaćati jednu ili više mjera ovog Programa. 

Javni poziv će objaviti Jedinstveni upravni odjel Grada Lipika na službenim internetskim stranicama Grada 

Lipika www.lipik.hr. 

Javni poziv će biti otvoren do kraja studenog tekuće godine, a u slučaju utroška sredstava javni poziv će 

biti otvoren do trenutka utroška sredstava. 

 

Članak 24. 

Prijava na javni poziv vršit će se sukladno uvjetima propisanim javnim pozivom na odgovarajućem 

obrascu koji će biti sastavni dio dokumentacije javnog poziva. Uz obrazac prijave, podnositelj prijave će priložiti 

svu dokumentaciju određenu javnim pozivom i obrascem prijave. 

Prijave se podnose isključivo poštom preporučeno. 

Javnom pozivom će se utvrditi broj mjera za koje će prijavitelj moći dostaviti prijavu. 

Ukoliko se Javnim pozivom utvrdi da se prijavitelj može javiti na više mjera, bit će prihvaćena ona prijava 

koja je najpovoljnija za prijavitelja. 

 

Članak 25. 

Za potrebe pregleda i analize pristiglih prijava gradonačelnik Grada Lipika će imenovati Povjerenstvo za 

dodjelu potpora po mjerama za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području grada Lipika (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo će obavljati sljedeće poslove: 

1. Pregledati pravovremenost i potpunost pristiglih ponuda, 

2. Tražiti obrazloženja prijavitelja u slučaju da u dostavljenoj prijavi postoje nejasnoće, 

3. Vršiti provjeru i ispravak troškova, 

4. Utvrditi prijedlog prijavitelja prihvatljivih za dodjelu potpore, 

5. Pregledati pristigle prigovore na Odluku o dodjeli potpora i dati očitovanje na prigovor, 

6. Ostale poslove potrebne za utvrđivanje liste prihvaćenih i neprihvaćenih prijava. 

 

Članak 26. 

Gradonačelnik Grada Lipika će donijeti odluku o dodjeli potpora prema prijedlogu Povjerenstva. 

U odluci o dodjeli potpora navodi se mjera za koju se dodjeljuje potpora, iznos planiranih sredstava po 

pojedinoj mjeri, naziv (ime) korisnika potpore, dodijeljeni iznos i namjena potpore. 

Odluka će se objaviti na službenim internetskim stranicama Grada Lipika www.lipik.hr. 

 

Članak 27. 

Prijavitelj kojem nije odobrena potpora može na njegov zahtjev u roku od 5 dana od dana primitka pisane 

obavijesti o rezultatima izvršiti uvid u ocjenu njihove prijave uz pravo Grada da zaštiti tajnost podataka o osobama 

u Povjerenstvu. 

Na odluku o dodjeli potpora prijavitelji imaju pravo prigovora koji se može izjaviti u roku od 5 dana od 

dana objave odluke o dodjeli potpora. 

Prigovor se izjavljuje gradonačelniku Grada Lipika koji donosi odluku o prigovoru u roku od 10 dana od 

isteka roka za dostavu prigovora. Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna. 

Prigovor ne odgađa izvršenje odluke o dodjeli potpore i daljnju provedbu postupka dodjele. 

http://www.lipik.hr/
http://www.lipik.hr/
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Postupak dodjele potpore je akt poslovanja i ne vodi se kao upravni postupak te se na postupak prigovora 

ne primjenjuju odredbe o žalbi kao pravnom lijeku u upravnom postupku, nego se postupak utvrđuje ovim 

Pravilnikom. 

 

Članak 28. 

Temeljem odluke o dodjeli potpora s korisnikom će se sklopiti ugovor o poslovnoj suradnji kojim će se 

regulirati isplata potpore, namjensko trošenje sredstava te izvještavanje o utrošku dobivenih potpora. 

 

Članak 29. 

Korisnik može ostvariti potporu za najviše jednu mjeru godišnje. 

Korisnik koji ostvari potporu po određenoj mjeri ne može u slijedećoj godini ostvariti potporu za istu 

mjeru. 

Podnositelj prijave može odustati od prijave u svakom trenutku. U slučaju da korisnik odustane od dodjele 

potpore nakon sklapanja ugovora o suradnji, isti je dužan vratiti financijska sredstva isplaćena na osnovu ugovora 

o poslovnoj suradnji. 

Prije isplate sredstava po pojedinoj mjeri u kojoj se sredstva isplaćuju prije početka obavljanja djelatnosti 

korisnik je dužan dostaviti Nositelju jamstvo u obliku bjanko zadužnice do visine odobrenih sredstava. 

 

Članak 30. 

Grad Lipik zadržava pravo provjere i ispravka iznosa prijavljenih troškova od trenutka dostave prijave do 

trenutka do kojeg je korisnik u obvezi ispunjenja uvjeta utvrđenih pojedinom mjerom. 

Korisnik koji potporu utroši suprotno namjeni utvrđenoj ovim Programom javnim pozivom i ugovorom o 

poslovnoj suradnji te ne poštuje odredbe ovog Programa, javnog poziva i ugovora o suradnji obvezan je vratiti 

iznos primljenih sredstava. Isti će biti isključen iz odobrenja potpore za sve mjere utvrđene ovim Programom i za 

razdoblje za koje je Program utvrđen. 

 

VII. PRAVILA VIDLJIVOSTI 

Članak 31. 

Korisnici mjera utvrđenih ovim Program dužni su na primjeren način označiti nabavljenu dugotrajnu 

imovinu i certifikate. Način i sadržaj označavanja te detaljnije odredbe utvrdit će se ugovorom o poslovnoj 

suradnji. 

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 32. 

Nositelj provedbe ovog Programa je Grad Lipik, Jedinstveni upravni odjel. 

Osim Grada Lipika, u provedbi pojedinih mjera iz Programa sudjeluju i pravne osobe koje su Programom 

utvrđene kao nositelji provedbenih mjera. 

 

Članak 33. 

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg 

poduzetništva na području Grada Lipika za razdoblje od 2018. do 2021. godine (Službeni glasnik Grada Lipika broj 

2/2018). 

 

Članak 34. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Grada Lipika. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA LIPIKA 

 

Predsjednik Gradskog vijeća 

Grada Lipika: 

Mladen Dolić, ing.el. 
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