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              Na temelju članka 53. Statuta Općine Stupnik (Glasnik Zagrebačke županije 02/06) i 

članka 20. Poslovnika Općinskog Poglavarstva Općine Stupnik  (Glasnik Zagrebačke županije br. 

06/06)  i točke 7. Programa poticanja razvoja malog poduzetništva u Općini Stupnik 

KLASA:021-01/08-01/5;URBROJ:238/28-08-9  od 20. studenog 2008.  Općinsko poglavarstvo  

Općine Stupnik na  66. sjednici održanoj dana 11. prosinca 2008.   donijelo je 

 

 

PRAVILNIK 
o kriterijima i načinu korištenja poticajnih financijskih sredstava (potpora) namijenjenih 

malim poduzetnicima 
 

 

I OPĆE ODREDBE 

 

                                                                        Članak 1. 

 

 

              Ovim Pravilnikom razrađuje se provedba Programa poticanja razvoja malog 

poduzetništva u Općini Stupnik (KLASA:021-01/08-01/5;URBROJ:238/28-08-9 od 20. studenog 

2008.    - u daljnjem tekstu Program); utvrđuju se korisnici potpora; namjena korištenja sredstava, 

kriteriji za utvđivanje iznosa te postupak odobravanja i dodjele poticajnih novčanih sredstava 

(potpore) korisnicima . 

                                                             

 

                                                                        Članak 2. 

 

            Korisnici potpora su: mala trgovačka društva; obrti, obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva, zadruge i slobodna zanimanja (100% u vlasništvu fizičkih osoba, a vlasnici 

osnivači su državljani RH) koje   obavljaju poslovnu djelatnost na području Općine Stupnik te 

nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Stupnik. 

            Poticajna sredstva su nepovratna. 

 

 

                            

                                                                         Članak 3. 

 

           Potpore se odobravaju za: 

1. poboljšanje uvjeta rada (uređenje i opremanje) 

2. troškove vezane uz organizaciju i sudjelovanje  na sajmovima i izložbama 

3. promotivne aktivnosti (troškovi izrade promidžbenih materijala i sl.) 



4. troškove razvojnih programa; 

a  za  zadrugu 

- ulaganje u opremu i inicijalna sredstva 

- intelektualne (savjetodavne usluge) 

 

Najviši pojedinačni iznos potpore je do   20.000,00 kuna godišnje.  

Potpore će se dodjeljivati do visine osiguranih proračunskih sredstava. 

 

 

                                                              Članak 4. 

 

      Kriteriji su raspoređeni na slijedeći način: 

 

 

KRITERIJ  BODOVI 

1. Dužina poslovanja – obavljanja obrta- 

obavljanja djelatnosti 

 

    - do 5 godina 

    - od 5 do 10 godina 

    - preko 10 godina 

3 boda 

2 boda 

1 bod 

2. Broj zaposlenih   

    - 1 do 2 zaposlena 

    - 3 i više zaposlenih 

1 bod 

3 boda 

 

3. Broj naučnika  

    - 1 naučnik 

    - 2 naučnika 

    - 3 naučnika i više 

1 bod 

2 boda 

3 boda 

4. Uvjeti rada  

   - dobri 1 bod 

   - lošiji  2 boda 

5. Tehnologija rada  

   - stara tehnologija 2 boda 

   - nova tehnologija 1 bod 

 

Kriterij br. 3. ne primjenjuje se za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. 

Navedeni kriteriji se ne primjenjuju za dodjelu potpora zadrugama. 

 

II   POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA 

 

                                                           Članak 5. 

 

      Općinsko poglavarstvo Općine Stupnik osniva Povjerenstvo za dodjelu potpora od 3 člana. 

 

                                                           Članak 6. 

 

              Općinsko poglavarstvo svake godine objavljuje poziv za dodjelu potpora korisnicima na 

službenim web stranicama Općine Stupnik te mjestima prikladnim za oglašavanje unutar 

Stupnika. 



U pozivu se objavljuju uvjeti i kriteriji za dodjelu potpora iz ovog pravilnika te popis isprava koje 

se prilažu uz zahtjev za dodjelu potpora. 

 

 

 

                                                           Članak 7. 

 

              Potencijalni tražitelj potpore dužan je na adresu Jedinstvenog upravnog odjela dostaviti: 

- popunjeni obrazac “Zahtjev za dodjelu potpora” sa detaljnjim obrazloženjem zašto se 

traže sredstva  

 

Obrtnici: preslik rješenja o osnivanju obrta 

               preslik obrtnice 

               preslik potpisnih kartona 

               potvrdu udruženja obrtnika o obavljanju djelatnosti 

               presliku ugovora o radu za radnike te preslike ugovora o naukovanju 

               opis i fotografiju radionice 

               preslik kartice žiro računa 

 

Poduzetnici: preslik rješenja o upisu u sudski registar 

                     preslik  isprave o upisu u sudski (trgovački) registar 

                     preslik potpisnih kartona 

                     preslika ugovora o radu za radnike i preslika ugovora o radu za pripravnike 

                     opis i fotografija poslovnog prostora ; radionice i sl. 

                     preslik kartice žiro računa 

 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva: preslik rješenja o upisu u upisnik poljoprivrednih  

                                                                 gospodarstava 

                                                                 opis i fotografiju poljoprivrednog gospodarstva 

                                                                 preslik kartice žiro računa 

                                                                 popis članova OPG-a 

                                                                  

 

 

Zadruge:  preslik rješenja o upisu u sudski registar 

                izvadak iz sudskog registra 

                preslik financijskog izvještaja za prethodnu godinu predanog Registru godišnjih   

                financijskih izvještaja (ovjeren od FINA-e)       

                potvrdu porezne uprave o nepostojanju duga prema državi 

                detaljan opis i proračun projekta  

                preslik ugovora; računa; predračuna ili ponude za koji se traži namjena 

                popis zadrugara (ovjeren pečatom zadruge i potpisan od strane upravitelja) ne stariji  

                od 6 mjeseci 

 

Jedinstveni upravni odjel može po potrebi zahtjevati i  drugu dokumentaciju. 

 

 

 

 

 

 



                                                                    Članak 8. 

 

                      Povjerenstvo za dodjelu potpora razmatra podnesene zahtjeve s pripadajućom 

dokumetacijom i izrađuje Izvješće o udovoljavanju uvjeta i kriterija iz ovog Pravilnika te listu 

kandidata za dodjelu potpora  dostavlja Općinskom poglavarstvu na donošenje konačne odluke. 

                      Po donošenju odluke odobrena sredstva će se korisnicima isplatiti na žiro račun. 

 

 

 

 

 

                                                                     Članak 9. 

 

                      Svi korisnici sredstava potpore u obvezi su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

Stupnik dostaviti izvješće o namjenskom korištenju dobivenih sredstava. Izvješće se dostavlja po 

iskorištenju sredstava, a najkasnije do 31. siječnja za prethodnu godinu. 

                      Korisnici sredstava koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, morati će ta sredstva 

vratiti. 

                      Korisnici sredstava koji nenamjenski utroše odobrena sredstva ili propuste na 

vrijeme dostaviti izvješće slijedeće godine nemaju pravo na sredstva potpore Općine Stupnik. 

 

                                                                    Članak 10. 

 

                      Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja , a objaviti će se u Službenom 

glasniku Zagrebačke županije.    

                                                     

KLASA:022-01/08-01/23 

URBROJ:238/28-08-4 

Stupnik, 11. prosinca 2008. 

 

                                                                                                   Općinsko poglavarstvo 

                                                                                                   Zamjenik predsjednika 

                                                                                                    

                                                                                                   Josip Pipić 

                                                                


