
IZVJEŠĆE O UČINCIMA PROGRAMA 
POTICANJA PODUZETNIŠTVA OPĆINE 

KOSTRENA ZA 2018. GODINU

Kostrena, siječanj 2019. godine

Upravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena



Na osnovi Programa poticanja poduzetništva za 2018. godinu Općina Kostrena („Službene novine
Općine Kostrena“ br. 03/18) je nastojeći aktivno pridonijeti stvaranju pretpostavki i okruženja
stimulativnog za razvoj poduzetništva subvencionirala slijedeće mjere i aktivnosti:

1. Subvencije troškova pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika;

2. Subvencije nabavke opreme;

3. Subvencije za novo zapošljavanje i samozapošljavanje;

4. Subvencije za zapošljavanje osoba do 30 godina starosti i invalidnih osoba na neodređeno vrijeme;

5. Subvencije kamata na poduzetničke kredite; 

6. Subvencije razvoja djelatnosti na području Radne zone Šoići;

7. Subvencije troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškova prekvalifikacije i doškolovanja;

8. Subvencije troškova pripreme projektne dokumentacije za energetski obnovu poslovnih objekata i 
obnovljive izvore energije; 

9. Subvencije troškova za ulaganje u standarde kvalitete;

10. Subvencije za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata.
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SVRHA PROGRAMA: 

 poticanje povoljnog poslovnog okruženja

 razvijanje povoljne poduzetničke klime

 poticanje samozapošljavanja i novog 
zapošljavanja

 osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih 
sposobnosti

REZULTAT:

Općina Kostrena postala je prva hrvatska općina
koja je dobila prestižni Certifikat gradova i općina s 
povoljnim poslovnim okruženjem (BFC SEE) u 
Republici Hrvatskoj.
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 u usporedbi sa prethodnim Programima uvedena nova 
mjera dodjele subvencija za zapošljavanje osoba do 
30 godina starosti i invalidnih osoba na neodređeno 
vrijeme

 mjera subvencije nabavke opreme izmijenjena je na 
način da se sredstva dodjeljuju za nabavku kapitalne 
opreme koja mora biti evidentirana kao oblik 
dugotrajne imovine društva. Subvencija može iznositi 
do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a 
najviše 20.000,00 kuna
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 10 mjera

 za Program poticanja poduzetništva u 2018. 
godini ukupno planirano 205.000,00 kn

 26 prijava na Javni poziv gospodarskim 
subjektima za dodjelu subvencija za poticanje 
poduzetništva Općine Kostrena u 2018. godini –
22 odobrene 

 ukupno 16 korisnika)
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PREGLED DODIJELJENIH POTICAJA GOSPODARSKIM 
SUBJEKTIMA U 2018. GODINI

 Od ukupno planiranih 205.000,00 kn sa datumom 31. prosinca 2018. godine izvršeno je 141.141,67 kn, 
odnosno 68,84 %.   Kroz navedeni iznos dodijeljene su 22 subvencije

 U navedeni iznos nije ubrojeno subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite ( stavka Proračuna –
subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite). Mjera subvencija kamata planirana je sa 50.000,00 
kn i koriste je 2 gospodarska subjekta.  U 2018. godini nije bilo novih kreditnih zahtjeva

 Iz 2017. godine preneseno je 3.414,38 kn, što čine dvije isplate mjesečnih doprinosa u svrhu subvencije 
za samozapošljavanje. 
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 Najveći interes iskazan je za

mjeru subvencije nabavke opreme

(Mjera 2) za koju je dodijeljeno i

najviše sredstava, 107.421,05 kn
odnosno 76,1 %
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Mjera Naziv mjere Iznos % Broj prijava 

1

Subvencije troškova pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata 
početnika 1.606,48 kn                                    1,13 % 3

2 Subvencija nabavke opreme 107.421,05 kn                                 76,1 % 13

3.

Subvencija za novo zapošljavanje i samozapošljavanje

8.097,30 kn                        5,73 % 1

4.

Subvencija za zapošljavanje osoba do 30 godina starosti i invalidnih osoba na 
neodređeno vrijeme 18.485,28 kn                                13,09 % 4

5. Subvencija kamata na poduzetničke kredite 0

6. Subvencija razvoja djelatnosti na području Radne zone Šoići 0

7.

Subvencija troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita, troškova 
prekvalifikacije i doškolovanja

2.115,70 kn                                 1,49 % 1

8. 

Subvencije troškova pripreme projektne dokumentacije za energetsku obnovu 
poslovnih objekata i obnovljive izvore energije 0

9. Subvencije troškova za ulaganja u standarde kvalitete 0

10. Subvencije za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata 0
Prijenos iz prethodne godine 3.414,86 kn 2,41 %

UKUPNO 141.140,67  kn                            22
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SATURNUS d.o.o. 

Svrha prijave: nabavka opreme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Korisnicima koji su u sustavu PDV-a naveden je iznos vlastitog ulaganja bez PDV-a.  

 Korisnik subvencije koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak potpore. 

 

Mjera: Subvencija 
nabavke opreme  

Ukupan iznos ulaganja (sa 
uključenim PDV-om): 

14.086,72 kn 

Vlastito ulaganje: 5.634,69 kn* 

Iznos potpore: 5.634,69 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

DA 

KOSTRENA SUB, obrt za usluge, vl. Hrvoje Zvonar 

Svrha prijave: nabavka opreme 

 

 

 

 

 

 

Mjera: Subvencija 
nabavke opreme  

Ukupan iznos ulaganja 33.195,62 kn 

Vlastito ulaganje: 16.597,81  kn 

Iznos potpore: 16.597,81  kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

NE 
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GUMIKO d.o.o. 

Svrha prijave: novo zapošljavanje osoba do 30 godina starosti 

 Mjera: Subvencija za zapošljavanje 
osoba do 30 godina starosti 

Iznos potpore: 11.868,60 

Broj novozaposlenih osoba 2  

(ukupno trajanje subvencije 12 
mjeseci) 

Sea Wolf, obrt za proizvodnju i usluge, Vl. Marin Bogdan 

Svrha prijave: nabavka opreme 

 

 

 

Mjera: Mjera 2. 
Subvencija 
nabavke opreme  

Ukupan iznos ulaganja: 32.465,43 kn 

Vlastito ulaganje: 16.232,71 kn 

Iznos potpore: 16.232,71 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

NE  
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Svrha prijave: novo zapošljavanje osoba do 30 godina starosti 

 
 
 
 
 

Mjera: Mjera 4.   

Iznos potpore: 9.000,00 kn 

Broj novozaposlenih osoba 1 

 

Modni obrt Zigman, vl. Juraj Zigman 

Svrha prijave: nabavka opreme 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

*Korisnicima koji su u sustavu PDV-a naveden je iznos vlastitog ulaganja bez PDV-a. 

  Korisnik subvencije koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak potpore. 

 

Mjera: Mjera 2. 
Subvencija 
nabavke opreme  

Ukupan iznos ulaganja (sa 
uključenim PDV-om): 

22.516, 30kn 

Vlastito ulaganje: 9.006,52 kn* 

Iznos potpore: 9.006,52  kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

DA 
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Obrt za dizajn i produkciju ŠUMA ŠUMA, vl. Maja Subotić Šušak 

Svrha prijave: subvencija pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera: Subvencija pokretanja 
gospodarske aktivnosti 
gospodarskih subjekata 
početnika 

Ukupan iznos ulaganja: 775,96 kn 

Vlastito ulaganje: 387,98 kn 

Iznos potpore: 387,98 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

NE 

Svrha prijave: samozapošljavanje osoba do 30 godina starosti 

 

 

 

 

Mjera: Subvencija za 
samozapošljavanje osoba do 30 
godina starosti 

Iznos potpore: 14.327,76 kn 
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TRIDEMAR d.o.o.  

Svrha prijave: nabavka opreme 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera: Subvencija 
nabavke opreme  

Ukupan iznos ulaganja (sa 
uključenim PDV-om):                       

7.684,66 kn 

Vlastito ulaganje: 3.073,86 kn* 

Iznos potpore: 3.073,86 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

DA 

NEKRETNINE d.o.o. 

Svrha prijave: nabavka opreme 

 

 

 

 

Mjera: Subvencija 
nabavke opreme  

Ukupan iznos ulaganja (sa 
uključenim PDV-om):                       

51.354,81 kn 

Vlastito ulaganje: 21.083,85 kn* 

Iznos potpore: 20.000,00 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

DA 
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*Korisnicima koji su u sustavu PDV-a naveden je iznos vlastitog ulaganja bez PDV-a. Korisnik subvencije koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje 

pravo na PDV kao prihvatljiv trošak potpore.



ISKOPI I INSTALACIJE d.o.o. 

Svrha prijave: nabavka opreme 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera: Subvencija 
nabavke opreme  

Ukupan iznos ulaganja (sa 
uključenim PDV-om):                       

49.123,28 kn 

Vlastito ulaganje: 19.649,31 kn* 

Iznos potpore: 19.649,31 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

DA 

METALNA GALANTERIJA OVČARIČEK, vl. Dragan Ovčariček 

Svrha prijave: nabavka opreme 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera: Subvencija 
nabavke opreme  

Ukupan iznos ulaganja (sa 
uključenim PDV-om):                       

4.858,15 kn 

Vlastito ulaganje: 1.943,26 kn* 

Iznos potpore: 1.943,26 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

DA 
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MARIE TOURS d.o.o.  

Svrha prijave: nabavka opreme 

 Mjera: Subvencija 
nabavke opreme  

Ukupan iznos ulaganja (sa 
uključenim PDV-om):                       

1.523,25 kn 

Vlastito ulaganje: 609,30 kn* 

Iznos potpore: 609,30 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

DA 

DUNDO d.o.o. 

Svrha prijave: nabavka opreme 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera: Subvencija 
nabavke opreme  

Ukupan iznos ulaganja (sa 
uključenim PDV-om):                       

2.138,10 kn 

Vlastito ulaganje: 837,24 kn* 

Iznos potpore: 837,24 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

DA 
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BITLUCKY d.o.o. 

Svrha prijave: nabavka opreme 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera: Subvencija nabavke 
opreme  

Ukupan iznos ulaganja (sa 
uključenim PDV-om):                   

6.246,98 kn 

Vlastito ulaganje: 2,498,79 kn* 

Iznos potpore: 2.498,79 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

DA 

Svrha prijave: subvencija pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera: Subvencija pokretanja 
gospodarske aktivnosti 
gospodarskih subjekata 
početnika 

Ukupan iznos ulaganja: 1.732,25 kn 

Vlastito ulaganje: 722,50 kn 

Iznos potpore: 722,50 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

DA 
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Obrt za njegu tijela MOĆ DODIRA, vl. MATEA VUKOŠA 

Svrha prijave: nabavka opreme 

 

 

 

 

 

 

 

Mjera: Subvencija nabavke 
opreme  

  

Ukupan iznos ulaganja (sa 
uključenim PDV-om):                       

3.839,20 kn 

Vlastito ulaganje: 1.919,79 kn 

Iznos potpore: 1.919,60 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

NE 

Svrha prijave: podizanje konkurentnosti/ulaganje u razvoj i unapređenje poslovanja 

 Mjera: Subvencija 
polaganja stručnih i 
majstorskih ispita 

Ukupan iznos ulaganja (sa 
uključenim PDV-om):                       

 4.231,41kn 

Vlastito ulaganje: 2.115,70 kn 

Iznos potpore: 2.115,70 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

NE 
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SASHA J.D.O.O. 

Svrha prijave: subvencija pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Mjera: Subvencija pokretanja 
gospodarske aktivnosti 
gospodarskih subjekata 
početnika 

Ukupan iznos ulaganja: 892,00 kn 

Vlastito ulaganje: 446,00 kn 

Iznos potpore: 446,00 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

NE 

Svrha prijave: novo zapošljavanje osoba do 30 godina starosti 

 Mjera: Subvencija za zapošljavanje 
osoba do 30 godina starosti 

Iznos potpore: 12.189,48 kn 

(iznos subvencije za 12 mjeseci) 

Broj novozaposlenih osoba 1 
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Mjera: Subvencija za samozapošljavanje

Iznos potpore: 14.838,40 kn

(iznos subvencije za 12 mjeseci)

Svrha prijave: poticanje samozapošljavanja



OBRT ZA USLUGE ANTONIO, vl. Antonio Rukavina 

Svrha prijave: nabavka opreme 

 

 

 

Mjera: Subvencija nabavke 
opreme  

Ukupan iznos ulaganja (sa 
uključenim PDV-om):                       

18.765,00 kn 

Vlastito ulaganje: 9.382,50 kn 

Iznos potpore: 9.382,50 kn 

Korisnik mjere je sustavu 
PDV-a 

NE 
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NADZOR NAD PROVEDBOM PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA OPĆINE 
KOSTRENA ZA 2018. GODINU

 Nadzor nad provedbom Programa poticanja 
poduzetništva Općine Kostrena za 2018. godinu 
izvršilo je Povjerenstvo za dodjelu nepovratnih 
subvencija Općine Kostrena

 Korisnici subvencije do kraja poslovne godine su na 
propisanom obrascu završno Izvješće o iskorištenim 
sredstvima subvencije 

 U svrhu provjere načina i utroška subvencioniranih 
sredstava Povjerenstvo za dodjelu nepovratnih 
subvencija Općine Kostrena izvršilo je neposrednu 
kontrolu kroz terenski posjet korisnicima subvencije

 Temeljem provedenih terenskih provjera utvrđeno 
je kako nije bilo nenamjenskog trošenja sredstva 
dodijeljenih subvencijaUpravni odjel za financije i gospodarstvo Općine Kostrena



KONTAKT:

Općina Kostrena

Upravni odjel za financije i gospodarstvo

Sveta Lucija 38

51221 Kostrena

Martina Zekić, mag.oecc

Viša stručna suradnica za gospodarstvo, razvoj i pripremu projekata

tel.: +385 (51) 209-071

e-mail: martina.zekic@kostrena.hr


