
REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
OPĆINA GORIČAN
Općinsko vijeće Općine Goričan

KLASA: 021-01/22-01/05
URBROJ: 2109-08-03-22-06
Goričan, 30.11.2022.g.

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne
novine broj 29/02, 63/07, 53/12, 568/13, 121/16) te članka 31. Statuta Općine Goričan
(„Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 5/2013, 9/18 i 8/21) Općinsko vijeće Općine
Goričan na 9. sjednici održanoj dana 30.11.2022. godine donosi

P R O G R AM
mjera poticanja razvoja gospodarstva

na području Općine Goričan

1. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Programom mjera poticanja razvoja gospodarstva na području Općine Goričan (u
daljnjem tekstu: Program) uređuju se poticajne mjere usmjerene razvoju gospodarstva:

- pokretanjem novih investicija (u daljnjem tekstu: greenfield investicije),

- ponovnim stavljanjem u funkciju zapuštenih i neiskorištenih gospodarskih kapaciteta i
proširenjem postojećih gospodarskih kapaciteta (u daljnjem tekstu: brownfield investicije).

Članak 2.

Provedba mjera iz ovog Programa predstavlja potporu male vrijednosti i obavlja se kroz
sustav potpora male vrijednosti utvrđenih Zakonom o državnim potporama („Narodne
novine“ broj 47/14) i Uredbom Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
(Službeni list Europske unije L 352/1).

Ukoliko potpora iz ovog Programa svojim iznosom premašuje de minimis potporu, tada će se
za svaki pojedinačni slučaj izraditi Program dodjele potpore i isti dostaviti nadležnom
Ministarstvu i/ili Europskoj komisiji preko nadležnog Ministarstva na ocjenu sukladno članku
8. i članku 9. Zakona o državnim potporama.



2

Članak 3.

Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za razvoj gospodarstva
privlačenjem novih investitora i potpora razvoju postojećih gospodarskih subjekata.

Članak 4.

Korisnik mjera iz Programa može biti svaka pravna i/ili fizička osoba koja, obavljajući
gospodarsku djelatnost, sudjeluje u prometu roba i usluga (u daljnjem tekstu poduzetnik ili
korisnik).

Članak 5.

Cilj ovog Programa su:

- razvoj gospodarstva na području Općine Goričan
- poticanje novih investicija,
- poticanje ulaganja u napuštene industrijske lokacije i ponovnog stavljanja u funkciju

neiskorištenih gospodarskih kapaciteta,
- proširenje postojećih gospodarskih kapaciteta i jačanje tržišne konkurentnosti

postojećih gospodarskih subjekata,
- otvaranje novih radnih mjesta s naglaskom na zapošljavanje visokoškolovane i mlade

radne snage,
- stvaranje uvjeta za ostvarivanje više razine plaća zaposlenih.

Članak 6.

Općina Goričan, u cilju poticanja razvoja gospodarstva osigurat će, ovisno o mogućnostima i
stanju Općinskog proračuna godišnja financijska sredstva za sljedeće potpore:

- Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa
- Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade
- Sufinanciranje poduzetničke infrastrukture
- Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika

početnika
- Potpora za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama
- Kapitalna potpora za nabavu opreme
- Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama
- Potpora za novo zapošljavanje

Članak 7.
Postupak i uvjeti dodjele potpora pod točkama 3.,4.,5.,6. i 8. članka 6. stavka 1. ovog
Programa, propisuju se posebnim Odlukama koje donosi Općinski načelnik u roku od 30 dana
od dana stupanja na snagu ovog Programa.

Postupak i uvjete kupoprodaje zemljišta u poduzetničkim zonama te uvjete dodjele potpore
navedene u članku 6. stavak 1. točka 7. propisuju se posebnom Odlukom koju donosi
Općinsko vijeće Općine Goričan.



3

2. OBLICI MJERA

2.1. Mjere poticanja greenfield investicija

Članak 8.

Mjere poticanja razvoja greenfield investicija provoditi će se na lokacijama koje su prostorno
planskom dokumentacijom predviđene za gospodarski razvoj, poglavito na prostoru
Gospodarske zone Istok, poljoprivredno gospodarske zone te ostalih poduzetničkih zona na
području općine Goričan.

Članak 9.

Općina Goričan će poticati greenfield investicije iz članka 8. ovog Programa slijedećim
mjerama:

1. kupnja zemljišta po povlaštenoj cijeni

- umanjenje cijene zemljišta u vlasništvu Općine Goričan, od 75% – 85%, ovisno o
veličini investicije i broju novozaposlenih,

2.2. Mjere poticanja brownfield investicija

Članak 10.

Mjere poticanja brownfield investicija usmjerene su ponovnom aktiviranju neiskorištenih i
zapuštenih gospodarskih resursa na području Općine Goričan od strane postojećih ili novih
gospodarskih subjekata.

Članak 11.

Općina Goričan će poticati brownfield investicije iz članka 10. ovog Programa slijedećim
mjerama:

1. umanjenje komunalnog doprinosa za proširenje proizvodnih kapaciteta

- ovisno o veličini investicije i broju novootvorenih radnih mjesta investitor može
ostvariti pravo na umanjenje komunalnog doprinosa od 10% – 30%,

2. umanjenje komunalne naknade

- ovisno o veličini investicije i broju novozaposlenih investitor može ostvariti pravo na
umanjenje 50% iznosa komunalne naknade na rok od jedne do tri godine.

3. dodjela poticajnih financijskih sredstva
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- Poticajna financijska sredstva osiguravaju se u proračunu Općine Goričan i drugim
izvorima, a dodjeljuju se za brownfield investicije u obliku

 subvencije kamate na kredite kod komercijalnih banaka,
 potpore i kredita poduzetnicima,
 preuzimanje dijela razvojnih troškova i sl.

Članak 12.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv, ako
nije drukčije propisano posebnim pravilnikom odnosno odlukom.

Zahtjeve razmatra, analizira i odobrava povjerenstvo koje imenuje Načelnik.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do iskorištenja raspoloživih proračunskih
sredstava za tu namjenu, a najdulje do kraja tekuće godine ako drukčije nije propisano
posebnim pravilnikom odnosno odlukom.

Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti najviše dvije vrste potpora u
istoj kalendarskoj godini.

Korisniku potpore sufinanciranja poduzetničke infrastrukture, sufinanciranja inicijalnih
troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika te kapitalne potpore za
nabavu opreme ista se može odobriti jednom u tri godine (3) godine.

Općina Goričan 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.

3. OBVEZE KORISNIKA POTPORE

Članak 13.

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore Općini Goričan kontrolu namjenskog
utroška dobivene potpore.

Ukoliko je korisnik općinske potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u
zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva
dobivena sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Općine Goričan te će biti isključen iz
svih općinskih potpora narednih 5 godina.

Korisnik sredstava obvezan je Općini vratiti sredstava po osnovi poticaja u roku od 60 dana
od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Općine Goričan.

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava iz stavka 3. ovog članka ili izvrši povrat
sredstava protekom roka iz stavka 3., na iznos potraživanja obračunat će se kamata po
eskontnoj stopi Hrvatske narodne banke.
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Stručnu, administrativnu i terensku kontrolu provodi Povjerenstvo ili Jedinstveni upravni
odjel Općine Goričan, sukladno odredbama posebnih pravilnika i odluka.

4. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Općinsko vijeće Općine Goričan donijeti će provedbene akte za provođenje mjera iz ovog
Programa. Nositelji provedbe mjera iz ovog Programa je Jedinstveni upravni odjel općine
Goričan.

Članak 15.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Međimurske županije“.
Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjera poticanja razvoja
gospodarstva na području Općine Goričan KLASA: 021-01/20-01/03; URBROJ: 2109/08-20-
01 od 01.06.2020. ( Službeni glasnik Međimurske županije br. 8/20)

Predsjednik Općinskog vijeća

Petar Baksa


