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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O
IZMJENI ZAKLJUČKA O
POKRETANJU PROJEKTA
"KREDITIRANJE
OBRTNIH SREDSTAVA"
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 13. sjednici 24. veljače 2015. godine
Zaključak o pokretanju projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava" ("Županijski glasnik" broj 2/15.).
Navedenim Zaključkom Osječko-baranjska županija (nastavno: Županija) pokreće projekt
"Kreditiranje obrtnih sredstva" (nastavno: Projekt) namijenjen mikro, malim i srednjim subjektima
malog gospodarstva i to: društvima s ograničenom odgovornošću, jednostavnim društvima s
ograničenom odgovornošću, obrtima i zadrugama sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području
Županije.
Projektom je predviđen kreditni potencijal u iznosu od 20.000.000,00 kuna koji će plasirati
poslovne banke iz svojih vlastitih sredstava, a Županija će subvencionirati kamate na poduzetničke
kredite za obrtna sredstva s dva postotna poena.
Kreditna sredstva se mogu koristiti za financiranje tekuće likvidnosti i trajna obrtna sredstva.
Kredit se ne može koristiti za refinanciranje, odnosno zatvaranje obveza prema bankama.
Dana 14. listopada 2015. godine donesen je Pravilnik o subvencioniranju kamata na
poduzetničke kredite iz projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava", kojim se uređuje postupak dodjele
financijske potpore iz proračuna Županije.
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Osnovni kreditni uvjeti prema Projektu su sljedeći:
visina kredita
- od 30.000,00 do 200.000,00 kuna,
kamatna stopa
- do najviše 7% za cijelo vrijeme trajanja kredita,
troškovi obrade kredita - do najviše 0,5%,
rok otplate kredita
- do 4 godine,
rok iskorištenja kredita - do 6 mjeseci,
poček
- do 6 mjeseci.

Županija je s 11 poslovnih banaka (Croatia banka d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d.,
Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. (sada: Addiko Bank d.d.), OTP banka
Hrvatska d.d., Podravska banka d.d., Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d.,
Sberbank d.d., Slatinska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d.) 25. veljače 2016. godine zaključila
ugovore o provedbi projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava", a 27. veljače 2016. godine raspisan je
Javni natječaj za kreditiranje poduzetnika iz projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava.
U dodatno subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite prema Projektu uključilo se osam
jedinica lokalne samouprave i to gradovi: Beli Manastir, Belišće, Đakovo, Našice i Osijek te općine:
Bilje, Erdut i Kneževi Vinogradi s kojima je Županija 11. svibnja 2016. godine zaključila sporazume o
subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite prema navedenom Projektu.
U samo šest mjeseci, od objave Javnog natječaja za kreditiranje poduzetnika iz projekta
"Kreditiranje obrtnih sredstava" Povjerenstvo za provedbu projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"
prihvatilo je 105 kreditnih zahtjeva (oko 17,7 milijuna kuna) i proslijedilo na daljnju obradu u banku
(94 odobrena kreditna zahtjeva, četiri odbijena, 7 u obradi), što pokazuje da je ovaj projekt od
izuzetne važnosti za stabilnost poslovanja naših poduzetnika.
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S obzirom da se očekuje da će u vrlo kratkom roku ukupan kreditni potencijal u iznosu
20.000.000,00 kuna biti iskorišten, Županija planira u suradnji s poslovnim bankama nastaviti s ovim
projektom za kojim postoji veliki interes od strane naših poduzetnika s dodatnih 20.000.000,00 kuna.
Županija je 2. rujna 2016. godine od navedenih poslovnih banka zatražila pisanu suglasnost
za nastavak provedbe Projekta.
Od ukupno 11 poslovnih banaka s kojima je Županija zaključila ugovore o provedbi projekta
"Kreditiranje obrtnih sredstava", do 9. rujna 2016. godina pisanu suglasnost za nastavak suradnje na
realizaciji projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava" dostavilo je 9 poslovnih banka, kako slijedi:
Croatia banka d.d., Erste&Steiermärkische Bank d.d., Hrvatska poštanska banka d.d., Hypo AlpeAdria-Bank d.d. (sada: Addiko Bank d.d.), Privredna banka Zagreb d.d., Raiffeisenbank Austria d.d.,
Sberbank d.d., Slatinska banka d.d. i Zagrebačka banka d.d.
Sredstva za subvencioniranje kamata za provedbu Projekta planirana su u Proračunu
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu, Razdjel 003
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Program 3016 Kreditiranje malog i srednjeg
poduzetništva, T 3016 07 Kreditna linija za obrtna sredstva, Račun 352 Subvencije trgovačkim
društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora (pozicija 161 Subvencije kreditnim i
ostalim financijskim institucijama izvan javnog sektora i 162 Subvencije kreditnim i ostalim
financijskim institucijama izvan javnog sektora).
Slijedom navedenog, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka
koji u prijedlogu glasi:
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Temeljem članka 30. točka 7. 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. i 2/13.), a u svezi s projektom 1.1.
Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2016. godinu ("Županijski glasnik"
broj 15/15.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _________________
2016. godine

ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o pokretanju projekta
"Kreditiranje obrtnih sredstava"

I.
Ovim Zaključkom mijenja se Zaključak o pokretanju projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava"
("Županijski glasnik" broj 2/15.) tako da se u točki II. stavak 1. iznos "20.000.000,00" zamjenjuje s
iznosom "40.000.000,00".

II.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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