
OBRAZLOŽENJE  
UZ NACRT PRIJEDLOGA PROGRAMA MJERA POTICANJA RAZVOJA MALOG 

I SREDNJEG PODUZETNIŠTVANA PODRUČJU GRADA SLATINE ZA 
RAZDOBLJE 2018.-2020. GODINE TRAJAT ĆE OD 3. SVIBNJA DO 4. LIPNJA 2018. 

GODINE. 
 

Programe razvoja malog gospodarstva i njihovu razradu kroz poticajne mjere, sukladno 
članku 11. stavku 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 
29/02, 63/07, 53/12 i 56/13, 121/16) - u daljnjem tekstu: Zakon, izrađuju i donose jedinice 
lokalne samouprave. 
 
 Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju u primjeni je nova zakonska regulativa oko državnih 
potpora male vrijednosti, a doneseni su i strateški dokumenti iz područja razvoja malog 
gospodarstva.  
 
Stupanjem na snagu Zakona o državnim potporama ("Narodne novine" broj 47/14, 69/17), u 
primjeni nije više dosadašnja zakonska regulativa u sustavu državnih potpora i potpora male 
vrijednosti. U Republici Hrvatskoj je u primjeni Uredba Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. 
lipnja 2014. o ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u 
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora. 
 
Dana 23.12.2016. godine stupio je na snagu Pravilnik o dostavi prijedloga državnih potpora, 
podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora  i 
potpora male vrijednosti ("Narodne novine" broj 121/2016) koji, između ostalog, propisuje 
obveze davatelja potpora male vrijednosti prema Ministarstvu financija (dostava podataka i 
analiza učinkovitosti dodijeljenih potpora na propisanim obrascima). 
  
U prosincu 2014. godine, Vlada Republike Hrvatske donijela je Smjernice politike državnih 
potpora za razdoblje 2014. – 2017. godine u kojima je odredila postupanje davateljima 
državnih potpora u svrhu učinkovitog trošenja javnih sredstava i ostvarivanja poticajnih 
učinaka. 
  
Dana 25. listopada 2013. godine, u skladu s Ekonomskim programom Republike Hrvatske, a s 
ciljem jačanja poduzetničkog potencijala i unapređenja kulture poduzetništva, donesena je i 
Strategija razvoja poduzetništva u Republici Hrvatskoj 2013. – 2020. ("Narodne novine" broj 
136/13).  
 
Svrha ovoga Programa je stvaranje uvjeta za poduzetničku klimu koja je poticajna za ukupni 
gospodarski i društveni razvoj na području grada Slatina, stoga se predlaže Gradskom vijeću 
Grada Slatine donošenje Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada 
Slatine za razdoblje 2018.-2020. godine u tekstu kako je to gore predloženo.  
 
Savjetovanje i uključivanje javnosti u postupak njenog donošenja provodi se u svrhu 
prikupljanja informacija o stavovima, primjedbama i prijedlozima javnosti s obzirom na to 
da se navedenom Odlukom utječe na interese građana na području Grada Slatine. 


