
 
 
Izvješće o dodijeljenim subvencijama iz Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena 
za 2019. godinu 
 
 
Od ukupno planiranih 230.000,00 kn, s datumom 31.12.2019. godine iskorišteno je 230.747,95 kn, 
odnosno 100,33% vrijednosti planiranih sredstava iz Programa poticanja poduzetništva Općine 
Kostrena za 2019. godinu. Kroz navedeni iznos dodijeljeno je 40 subvencija koje je koristilo 
ukupno 28 gospodarskih subjekata:  
 

Broj potpora po gosp. subjektu Broj gospodarskih subjekata* Ukupan broj potpora 
1 potpora 19 19 
2 potpore 6 12 
3 potpore  3 (ANTALYA d.o.o., RI CONECT d.o.o., 

SASHA LEE j.d.o.o.) 
09 

UKUPNO 28 40 
** Gospodarski subjekt = ime tvrtke, a ne ime nositelja tvrtke! 
 
Najveći interes (17 korisnika) iskazan je za subvencioniranjem nabavke opreme (Mjera 2) za koju 
je dodijeljeno i najviše sredstava, odnosno 146.201,18 kn (63,36%). Sukladno iskazanom interesu, 
slijedi subvencija za uvođenje IT sustava i aplikacija u poslovanje (Mjera 11), koju je koristilo 
pet (5) gospodarskih subjekata te je ista izvršena sa 34.082,50 kn (14,77%).  

 
Četiri (4) gospodarska subjekta su koristila subvenciju za novo zapošljavanje i samozapošljavanje 
(Mjera 3), a izvršena je sa 16.903,51 kn (7,32%). Subvenciju za zapošljavanje i samozapošljavanje 
osoba do 30 godina starosti i invalidnih osoba na neodređeno vrijeme (Mjera 4) koristilo je pet 
(5) gospodarskih subjekata, a ista je izvršena sa 23.352,02 kn (10,12%).  
Od ukupno devet (9) subvencija i 40.255,53 kn (17,44%) iskorištenih u 2019. godini na ime 
MJERA 3 i 4: 

- u 2019. godini je odobreno 4 subvencija (13.179,08 kn = 5,71%), od toga 3 za MJERU 3 
(11.564,71 kn = 5,01%) i 1 za MJERU 4 (1.614,37 kn = 0,70%) 

- iz 2018. godine je preneseno 5 subvencija (27.076,45 kn = 11,73%), od toga 1 za MJERU 
3 (5.338,80 kn = 2,31%) i 4 za MJERU 4 (21.737,65 kn = 9,342%).   

 
Pet (5) gospodarskih subjekta je koristilo mjeru subvencioniranja troškova polaganja stručnih i 
majstorskih ispita, troškova prekvalifikacije i doškolovanja (Mjera 7). Subvencija je izvršena sa 
7.429,75 kn (3,23%). 
 
Subvencioniranje troškova pokretanja gospodarske aktivnosti gospodarskih subjekata početnika 
(Mjera 1) koristila su četiri (4) gospodarska subjekta, a ista je izvršena sa 2.778,99 kn (1,20%).  
 
PET mjera: subvencije kamata na poduzetničke kredite (Mjera 5), subvencije razvoja djelatnosti 
na području Općine Kostrena (Mjera 6), subvencije troškova pripreme projektne dokumentacije 
za energetsku obnovu poslovnih objekata i obnovljive izvore energije (Mjera 8), subvencije 
troškova ulaganja u standarde kvalitete (Mjera 9), subvencije troškova izrade projektnih 
prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije (Mjera 10) nisu korištene tijekom 2019. g.   

 



 
 
Sukladno navedenom, u nastavku slijede tablični prikazi (tablica 1 i 2) dodijeljenih subvencija u 
2019. godini temeljem Programa poticanja poduzetništva Općine Kostrena za 2019. godinu. 



 
Tablica 1. Cjeloviti prikaz dodijeljenih subvencija u 2019. godini temeljem Programa poticanja 
poduzetništva Općine Kostrena za 2019. godinu (redoslijedom mjera poticanja) 
 

R.BR. 
MJERE 

NAZIV MJERE SUBVENCIJE VRIJEDNOST 
DODJELJENIH 
SREDSTAVA (u kn) 

UDIO (u %) BROJ 
DODIJELJENIH 
SUBVENCIJA 

Mjera 1. Troškovi pokretanja gospodarske 
aktivnosti gospodarskih subjekata 
početnika 

2.778,99 
 

01,20 4 

Mjera 2. Nabavka opreme 146.201,18 63,36 17 
Mjera 3. Novo zapošljavanje i 

samozapošljavanje 
16.903,51 07,32 4 

a. odobreno u 2019.g. 11.564,71 5,01 3 
b. preneseno iz 2018.g.  5.338,80 2,31 1 

Mjera 4. Zapošljavanje i samozapošljavanje 
osoba do 30 godina starosti i invalidnih 
osoba na neodređeno vrijeme 

23.352,02 10,12 5 

a. odobreno u 2019.g.   1.614,37 0,70 1 
b. preneseno iz 2018.g. 21.737,65 9,42 4 

Mjera 5. Kamate na poduzetničke kredite 0,00 00,00 0 
Mjera 6. Razvoj djelatnosti na području Općine 

Kostrena 
0,00   00,00 0 

Mjera 7. Troškovi polaganja stručnih i 
majstorskih ispita, troškovi 
prekvalifikacije i doškolovanja 

7.429,75 03,23 5 

Mjera 8. Troškovi pripreme projektne 
dokumentacije za energetsku obnovu 
poslovnih objekata i obnovljive izvore 
energije 

0,00 00,00 0 

Mjera 9. Troškovi za ulaganje u standarde 
kvalitete 

0,00 00,00 0 

Mjera 10. Troškovi izrade projektnih prijedloga za 
sufinanciranje iz fondova EU 

0,00 00,00 0 

Mjera 11. Uvođenje IT sustava i aplikacija u 
poslovanje  

34.082,50 14,77 5 

 UKUPNO 230.747,95 100,00 40 

 
 
Tablica 2. Skraćeni prikaz dodijeljenih subvencija u 2019. godini temeljem Programa poticanja 
poduzetništva Općine Kostrena za 2019. godinu (redoslijedom vrijednosti dodijeljenih sredstava) 
 

RED.BR. 
MJERE 

NAZIV MJERE SUBVENCIJE VRIJEDNOST 
DODJELJENIH 
SREDSTAVA (u kn) 

UDIO (u %) BROJ 
DODIJELJENIH 
SUBVENCIJA 

Mjera 2. Nabavka opreme 146.201,18 63,36 17 
Mjera 11. Uvođenje IT sustava i aplikacija u 

poslovanje  
34.082,50 14,77 5 

Mjera 4. Zapošljavanje i samozapošljavanje osoba 
do 30 godina starosti i invalidnih osoba na 
neodređeno vrijeme 

23.352,02 10,12 5 

Mjera 3. Novo zapošljavanje i samozapošljavanje 16.903,51 07,32 4 
Mjera 7. Troškovi polaganja stručnih i majstorskih 

ispita, troškovi prekvalifikacije i 
doškolovanja 

7.429,75 03,23 5 

Mjera 1. Troškovi pokretanja gospodarske aktivnosti 
gospodarskih subjekata početnik 

2.778,99 
 

01,20 4 



 
 UKUPNO 230.747,95 100,00 40 

 


