
          Na temelju članaka 2., 4. i 10. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 

47/14), članka 20. Zakona o lokalnoj  i područnoj  (regionalnoj) samoupravi (“Narodne 

novine”, broj 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 

144/12 i 19/13) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 07/10, 10/10 i 2/13), Županijska Skupština 

Splitsko-dalmatinske županije na 16. sjednici, održanoj 25. veljače 2015., donijela je     

  

                                                 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

POTPORE  OSNIVANJU I RAZVOJU MALOG GOSPODARSTVA 

 NA PODRUČJU SPLITSKO DALMATINSKE ŽUPANIJE  (2014.-2017.) 

 

 

Članak 1. 

 

 U Programu potpore osnivanju i razvoju  malog gospodarstva na području Splitsko- 

dalmatinske županije (2014.-2017.), (»Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije«, broj 

1/14) u članku 1. riječi  „projekte mikro, malih i srednjih subjekata malog gospodarstva” 

zamjenjuju se riječima “fizičke i pravne osobe koje se bave gospodarskom djelatnošću.“ 

 

 Članak 2. 

 

 Članak 3. mijenja se i glasi: 

„3. Predmet potpore ovog Programa je dodjela bespovratnih novčanih sredstava Splitsko 

dalmatinske županije za početnike u poduzetništvu.“ 

 

Članak 3. 

 

 U članku 4. točka 6. mijenja se i glasi: 

 „6. Podnositelj – svaka fizička ili pravna osoba koja podnosi prijavu na temelju ovog 

Programa, Pravilnika i Natječaja sukladno Popisu prihvatljivih djelatnosti utvrđenih 

Pravilnikom i koja posluje najviše do dvije kalendarske godine koje prethode tekućoj godini u 

kojoj je objavljen natječaj i nije vlasnik ili suvlasnik drugog registriranog subjekta i nad kojim 

se ne provodi stečajni postupak, odnosno koji u skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne 

ispunjava kriterije da se nad njim provede stečajni postupak.“ 

 

 Točka 7.  mijenja se i glasi:    

„7. Korisnik –svaka pravna i fizička osoba koja obavljajući gospodarsku djelatnost, sudjeluje 

u prometu roba i usluga i prima potporu sukladno točki 5. ovog članka, bez obzira na njezin 

oblik i namjenu, te zadovoljava uvjete ovog Programa, Pravilnika i Natječaja za podnošenje 

prijava za dodjelu potpore i s kojim je sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratne potpore iz 

članka 13.  ovog Programa.“ 

 

 Točka 8. i 9. brišu se. 

Dosadašnja točka 10. postaje točka 8.  

 

Članak 4. 

 U članku 5. točka 2. mijenja se i glasi: 

„2. Korisnik potpore može biti samo jedan subjekt malog gospodarstva od više subjekata s 

istim vlasnikom.“ 
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Točka 3. mijenja se i glasi: 

„3. Potpora podrazumijeva dodjelu namjenskih, bespovratnih novčanih sredstava iz proračuna 

Splitsko dalmatinske županije u cilju poticanja osnivanja i razvoja gospodarskih subjekata u 

većinskom vlasništvu podnositelja, u 75% iznosu opravdanih troškova sukladno Zakonu o 

državnim potporama i drugim važećim propisima o državnim potporama, a najviše do 

20.000,00 kuna.“ 

Točka 4.i 5. mijenja se i glasi: 

„4. Korisnik potpore po ovom Programu se može biti najviše jednom u dvije godine, osim u 

slučajevima ukoliko prijavitelj može dokazati povećanje broja zaposlenika od trenutka 

donošenja Odluke o raspodijeli dijela sredstava Proračuna Splitsko dalmatinske županije po 

prethodnom Javnom pozivu objavljenog temeljem ovog Programa unutar jedne godine do 

trenutka predaje zahtjeva na novoobjavljeni Javni poziv u drugoj godini.„ 

„5. Gospodarski subjekt mora imati registriranu prihvatljivu djelatnost i zahtjev za potporu se 

mora odnositi na prihvatljivu djelatnost. „ 

 

 Točka 8. briše se. 

Dosadašnje točke 9. i 10. postaju točke 8. i 9.  

 

Članak 5. 

 

 Članak 6. točka a. briše se.  

U točki c. iza riječi „nabava“ dodaje se riječ „novog“.  

U točki e. iza riječi „kupcima/korisnicima“ dodaje se riječi „-uključuje samo grube i završne 

radove.“ 

U točki i. iza riječi „poduzetnička izobrazba“ dodaju se riječi „i stručno osposobljavanje 

vezano za djelatnost prijavitelja.“  

Dosadašnje točke b., c., d., e., f., g., h., i., j. postaju točke a., b., c., d., e., f., g., h., i.  

 

Članak 6. 

 

 U članku 7., točki a. iza zareza dodaju se riječi „u slučaju kada je korisnik porezni 

obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima pravo na odbitak PDV-a“. 

Točka m. mijenja se i glasi:  

 „m. trošak stručne literature i savjetodavnih usluga“ 

 

Članak 7. 

 

 Članak 8. mijenja se i glasi: 

„1. Pravo na potporu može ostvariti pravna i fizička osoba koja se bavi gospodarskom 

djelatnošću i čiji je vlasnik poduzetnik početnik koji posluje najviše do dvije kalendarske 

godine koje prethode tekućoj godini u kojoj je objavljen natječaj i nije vlasnik ili suvlasnik 

drugog registriranog subjekta i nad kojim se ne provodi stečajni postupak, odnosno koji u 

skladu s nacionalnim zakonodavstvom ne ispunjava kriterije da se nad njim provede stečajni 

postupak  (u daljnjem tekstu: Korisnik) 

2. Korisnici iz stavka 1.  jesu 

- trgovačka društva, specijalističke ordinacije, ovlašteni uredi  i obrtnici“ 

 

 

Članak 8. 

 Članak 9., točka 1.  mijenja se i glasi: 
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„1.  Uz ispunjeni obrazac zahtjeva za potporu podnositelj prilaže: 

- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne stariji od 

trideset dana (original) 

- izjava o dobivenim potporama male vrijednosti, a koje je podnositelj primio tijekom 

prethodne dvije fiskalne godine te tijekom tekuće fiskalne godine  

- preslik ponuda/računa/predračuna/Ugovora iz tekuće godine u kojoj je objavljen 

natječaj 

- izvod iz odgovarajućeg registra (ne stariji od 30 dana)  

- preslik Rješenja nadležnog ministarstva odnosno Komore (samo ordinacije i ovlašteni 

uredi) 

- potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja 

- dokaz o povećanju broja zaposlenih ukoliko se subjekt javlja na natječaj više od jedan 

put u dvije godine 

- dokaz kako prijavitelj nije porezni obveznik upisan u registar obveznika PDV-a te ima 

pravo na odbitak PDV-a 

- Preslika Rješenja nadležne ustanove za osobe s invaliditetom (civilni i vojni invalidi)-

samo za prijavitelje, osobe sa invaliditetom  

- preslik žiro računa i IBAN-a 

- potvrda o dodijeljenom osobnom identifikacijskom broju (OIB) 

- osnivački akti Društva-Društveni ugovor, Statut-(samo trgovačka društva) 

- preslika obrtnice (samo obrti) 

- preslika Ugovora o ortaštvu iz kojeg je vidljiva struktura vlasništva (samo obrti)“ 

 

 

Članak 9.  

 

 Ove izmjene i dopune Programa stupaju na snagu osmog dana od dana objave u 

»Službenom glasniku Splitsko dalmatinske županije«. 

 

KLASA: 021-04/15-02/10  

URBROJ: 2181/1-01-15-1 

Split, 25. veljače 2015. 

        PREDSJEDNIK 

         ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

 

                  Petroslav  Sapunar, prof., v.r.  

 

 

 

 


