
 

Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva  („Narodne novine“ broj 

29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine 

Općine Barban“ broj 22/13, 12/18), Općinsko vijeće Općine Barban na  svojoj 29. sjednici 

održanoj ____ srpnja 2020. godine, donijelo je  

 

 

P R O G R A M 

potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija  

na području Općine Barban 

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

Članak 1. 

 

Ovim Programom propisuju se potpore za razvoj gospodarstva na području Općine Barban (u 

daljnjem tekstu: Program). 

 

Članak 2. 

 

Općina Barban, u cilju poticanja razvoja gospodarstva osigurat će, ovisno o mogućnostima i 

stanju Općinskog proračuna godišnja financijska sredstva za slijedeće potpore: 

 

1. subvenciju kupoprodajne cijene zemljišta u vlasništvu Općine Barban koje se nalazi u 

neizgrađenom izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene; 

2. subvenciju naknade za pravo građenja na zemljištu u vlasništvu Općine Barban koje se 

nalazi u neizgrađenom izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske 

namjene; 

3. oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa na građevinama koje se nalaze u 

neizgrađenom izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene; 

4. potpore novoosnovanim tvrtkama. 

 

Članak 3. 

 

Postupak i uvjeti dodjele potpora pod točkama 1. i 2. članka 2. stavka 1. ovog Programa, 

propisuju se posebnim pravilnicima koje donosi Općinsko vijeće Općine Barban.  

 

Potpore odnosno oslobađanja od plaćanja komunalne komunalnog doprinosa pod točkom 3. 

članka 2. stavka 1. regulirana je Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa 

koje donosi Općinsko vijeće Općine Barban. 

 

Potpora pod točkom 4. članka 2. stavka 1. regulirana je Odlukom o potporama za poticanje 

razvoja poduzetništva na području Općine Barban. 

 

II. CILJEVI PROVOĐENJA PROGRAMA  

 

Članak 4. 

 

Programom potporaza poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban 

želi se oživjeti i unaprijediti gospodarstvo Općine Barban te Općinu Barban učiniti privlačnom 



za domaće (tuzemne) i inozemne investicije. Koncept Programa sastoji se od potpora čija je 

provedba usmjerena ka stvaranju povoljne i privlačne poslovne klime za poduzetništvo u 

Općini Barban, što se namjerava postići nizom općih i detaljnih ciljeva.   

Opći ciljevi Programa su:  

 

− razvoj gospodarstva na području Općine Barban, 

− poticanje investitora za dolazak u Općinu Barban, 

− poticanje zapošljavanja u Općini Barban, 

− razvitak gospodarskih (poslovnih) zona,   

− podizanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, 

− tehnološki razvitak prioritetnih industrijskih djelatnosti. 

 

Detaljni cilj Programa:  

 

Poticanje ulaska u gospodarske zone koje su izgrađene, koje su u fazi razvoja ili se planiraju 

razviti, dodjelom zemljišta po povlaštenim uvjetima, odnosno oslobađanjem od plaćanja dijela 

komunalnog doprinosa za određene kategorije obveznika, a koji su propisani Pravilnikom o 

oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa, te nepovratna financijska sredstva u obliku 

potpora za novoosnovane tvrtke. 

 

III. CILJNE SKUPINE POTPORA 

 

Članak 5. 

 

Ciljne skupine potpora iz ovog Programa su: 

− Inozemne i tuzemne (domaće) pravne osobe i obrtnici. 

 

IV. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA 

 

 Članak 6. 

 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv, ako nije 

drukčije propisano posebnim pravilnikom. 

 

Zahtjeve razmatra, analizira i odobrava posebno povjerenstvo koje imenuje Općinski načelnik.  

 

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu dospijeća ili prema bodovanju te visini raspoloživih 

proračunskih sredstava za tu namjenu, ako drukčije nije propisano posebnim pravilnikom. 

 

Općina Barban prilikom dodjele potpore ima obvezu izvijestiti korisnika potpore da mu je 

dodijeljena potpora, voditi evidenciju o dodijeljenim potporama po pojedinim korisnicima, te 

čuvati podatke o dodjeli istih. 

 

Upravni odjel vodi evidenciju dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama i namjenama za 

koje je odobrena potpora.  

 

 

 

 

 



V. OBVEZE KORISNIKA POTPORE 

 

Članak 7. 

 

Općina Barban vrši kontrolu namjenskog korištenja potpora. 

 

Članak 8. 

 

Korisnik potpore dužan je omogućiti Općini Barban kontrolu namjenskog utroška dobivene 

potpore. 

 

Stručnu, administrativnu i terensku kontrolu provodi Povjerenstvo ili nadležni upravni odjel, 

sukladno odredbama posebnih pravilnika.  

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE  

 

Članak 9. 

 

Općina Barban će investitorima omogućiti korištenje poduzetničke infrastrukture aktivnim 

sudjelovanjem u međusobnom povezivanju i koordinaciji. 

 

Članak 10. 

 

Općinsko vijeće Općine Barban donijet će provedbene akte za provođenje mjera iz ovog 

Programa. Nositelji provedbe potpora iz ovog Programa su upravna tijela Općine Barban u čijoj 

su nadležnosti gospodarstvo, komunalni sustav te financije.  

 

Članak 11. 

 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“.  

 

 

 

KLASA:  

UR.BROJ:  

Barban, ___ 2020. godine 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BARBAN 

Predsjednik 

Dean Maurić, v.r. 

 

 

 

 

 

  



OBRAZLOŽENJE 

Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija  

na području Općine Barban 

 

Općina Barban implementacijom „Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih 

investicija na području Općine Barban“ želi oživjeti i unaprijediti gospodarstvo Općine Barban 

te Općinu Barban učiniti privlačnom za domaće (tuzemne) i inozemne investicije. Koncept 

Programa sastoji se od potpora čija je provedba usmjerena ka stvaranju povoljne i privlačne 

poslovne klime za poduzetništvo u Općini Barban, što se namjerava postići nizom općih i 

detaljnih ciljeva.   

 

Opći ciljevi Programa su:  

− razvoj gospodarstva na području Općine Barban, 

− poticanje investitora za dolazak u Općinu Barban, 

− poticanje zapošljavanja u Općini Barban, 

− razvitak gospodarskih (poslovnih) zona,   

− podizanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva, 

− tehnološki razvitak prioritetnih industrijskih djelatnosti. 

 

Detaljni cilj Programa je poticanje ulaska u gospodarske zone koje su izgrađene, koje su u fazi 

razvoja ili se planiraju razviti, dodjelom zemljišta po povlaštenim uvjetima, odnosno 

oslobađanjem od plaćanja dijela komunalnog doprinosa za određene kategorije obveznika, a 

koji su propisani Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa, te nepovratna 

financijska sredstva u obliku potpora za novoosnovane tvrtke. 

 

Članak 2. ovog programa propisuje da će Općina Barban, u cilju poticanja razvoja gospodarstva 

osigurati, ovisno o mogućnostima i stanju Općinskog proračuna godišnja financijska sredstva 

za slijedeće potpore: 

 

1. subvenciju kupoprodajne cijene zemljišta u vlasništvu Općine Barban koje se nalazi u 

neizgrađenom izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene; 

2. subvenciju naknade za pravo građenja na zemljištu u vlasništvu Općine Barban koje se 

nalazi u neizgrađenom izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske 

namjene; 

3. oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog doprinosa na građevinama koje se nalaze u 

neizgrađenom izdvojenom građevinskom području izvan naselja gospodarske namjene; 

4. potpore novoosnovanim tvrtkama. 

 

Postupak i uvjeti dodjele potpora pod točkama 1. i 2. članka 2. stavka 1. Programa, propisuju 

se posebnim pravilnicima koje donosi Općinsko vijeće Općine Barban.  

 

Potpore odnosno oslobađanja od plaćanja komunalne komunalnog doprinosa pod točkom 3. 

članka 2. stavka 1. regulirana je Pravilnikom o oslobađanju od plaćanja komunalnog doprinosa 

koje donosi Općinsko vijeće Općine Barban. 

 

Potpora pod točkom 4. članka 2. stavka 1. regulirana je Odlukom o potporama za poticanje 

razvoja poduzetništva na području Općine Barban. 

   Pročelnica UO: 

Ana Krajcer Lovrić 


