Temeljem članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik” broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), a u svezi s člankom 3.
Uredbe Komisije (EU) broj 1407/2013 ("Službeni list" Europske unije L 352/1 od 24. prosinca 2013.
godine) i članka 4. stavak 1. podstavak 3. te članka 10. Zakona o državnim potporama ("Narodne
novine" broj 47/14. i 69/17.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 10. sjednici 26.
travnja 2018. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
potporama za poticanje razvoja poduzetništva na
području Osječko-baranjske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom mijenja se i dopunjuje Odluka o potporama za poticanje razvoja
poduzetništva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.).
Članak 2.
U članku 3. u stavku 1. iza riječi "prijava" brišu se riječi "odnosno zamolbi".
Članak 3.
U članku 7. iza riječi "ministarstvom" dodaju se riječi "i Hrvatskom bankom za obnovu i
razvitak".
Članak 4.
U članku 9. stavak 2. mijenja se i glasi:
-

"Opravdani troškovi za korištenje potpore iz članka 8. ove Odluke smatraju se troškovi:
nabave alata, strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata,
kupovine, izgradnje, dogradnje, rekonstrukcije ili opremanja poslovnog prostora,
nabave računalne opreme i računalnih programa,
licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije,
pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi, te troškovi stjecanja
prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete,
stručnog osposobljavanja i obrazovanja,
istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web stranice, izrade
promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti."
Stavak 3. briše se.
Članak 5.
U članku 11. podstavku 4. iza riječi "odnosi na" dodaje se riječ "izvršena".

Podstavak 5. mijenja se i glasi:
"-

da su troškovi namjene za koju se traži potpora nastali prije dana podnošenja prijave i to
nakon 1. siječnja tekuće godine.".
Članak 6.
U članku 13. stavku 2. podstavak 1. mijenja se i glasi:

"-

istraživanja i razvoja novih tehnologija,".
U podstavku 6. briše se zarez i riječi "stjecanja novih znanja".
Stavak 3. briše se.
Članak 7.
U članku 15. stavak 1. podstavak 3. mijenja se i glasi:

"-

da su troškovi namjene za koju se traži potpora nastali prije dana podnošenja prijave i to
nakon 1. siječnja tekuće godine.".
Članak 8.

U članku 16. stavku 1. na kraju podstavka 3. umjesto zareza dodaje se točka i podstavak 4.
briše se.
Članak 9.
U članku 17. stavku 2. podstavak 2. briše se.
U stavku 2. podstavak 4. mijenja se i glasi:
"-

izrade, pripreme i tiskanja publikacija,".
Stavak 3. briše se.
Članak 10.
U članku 19. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

"-

da su troškovi namjene za koju se traži potpora nastali prije dana podnošenja prijave i to
nakon 1. siječnja tekuće godine.".
Članak 11.
U članku 21. stavak 3. briše se.
Članak 12.
U članku 23. stavku 1. podstavak 5. mijenja se i glasi:

"-

da su troškovi namjene za koju se traži potpora nastali prije dana podnošenja prijave i to
nakon 1. siječnja tekuće godine.".
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Članak 13.
U članku 25. stavak 3. briše se.
Članak 14.
U članku 27. stavku 1. podstavak 4. mijenja se i glasi:
"-

da su troškovi namjene za koju se traži potpora nastali prije dana podnošenja prijave i to
nakon 1. siječnja tekuće godine.".
Članak 15.
Članak 28. mijenja se i glasi:

"Postupak dodjele potpora iz članka 6. Odluke pokreće se i provodi temeljem javnog poziva
koji se objavljuje na internetskim stranicama Županije, osim za potpore iz točke 1. toga članka.".
Članak 16.
U članku 30. stavku 1. riječi "i zamolbi" brišu se.
Članak 17.
U članku 33. stavku 1. riječi "i zamolbe" brišu se.
Iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:
"Nepotpune prijave neće se razmatrati.".
Članak 18.
Članak 35. mijenja se i glasi:
"S korisnikom potpore iz članka 6. Odluke zaključuje se ugovor osim za potpore iz točke 1.
toga članka. Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Županije.".
Članak 19.
Članak 36. mijenja se i glasi:
"Nadzor nad odobrenim potporama provodi županijsko upravno tijelo nadležno za poslove
gospodarstva.
Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski
utrošena sredstva vratiti u proračun Županije."
Članak 20.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
KLASA: 302-01/18-01/3
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
Osijek, 26. travnja 2018.
Predsjednik
Dragan Vulin, v.r.
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