
- P R I J E D L O G -   

 

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne 

novine” RH, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13. i 121/16) i članka 29. Statuta Općine Pitomača 

(“Službene novine” Općine Pitomača, broj 1/21), Općinsko vijeće Općine Pitomača, na svojoj 31. 

sjednici održanoj ________ 2021. godine, donosi  

 

PROGRAM OLAKŠICA I POTICAJA 

RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU OPĆINE PITOMAČA 

 

Članak 1. 

  Program olakšica i poticaja razvoja gospodarstva općine Pitomača (u daljnjem tekstu: 

Program) definiran je sukladno Strategiji razvoja Virovitičko-podravske županije i Programu 

ukupnog razvoja općine Pitomača, kako bi se u potpunosti iskoristili svi postojeći gospodarski 

potencijali, a predstavlja nacrt poticanja razvoja gospodarstva na području općine Pitomača 

putem mjera koje su opisane kroz nezavisne programe poticanja.  

 

Članak 2. 

Provedbom ovog Programa želi se oživjeti i unaprijediti gospodarstvo općine Pitomača te 

općinu Pitomača učiniti privlačnim za domaće i inozemne investicije. Program se sastoji od niza 

mjera čija je provedba usmjerena prema stvaranju povoljne i privlačne poduzetničke klime za 

gospodarstvo u općini Pitomača.  

Provedbom ovog Programa Općina Pitomača želi doprinijeti postizanju slijedećih općih 

ciljeva:  

- razvitak gospodarskih zona na području općine Pitomača,  

- privlačenje investitora na područje općine Pitomača,  

- otvaranje novih radnih mjesta i smanjenje nezaposlenosti,  

- podizanje konkurentnosti malog i srednjeg poduzetništva,  

- tehnološki razvitak prioritetnih industrijskih djelatnosti,  

- razvitak proizvoda i usluga u prioritetnim industrijskim djelatnostima,  

- poticanje izvoznih aktivnosti domaćih tvrtki i povećanje prihoda od izvoza.  

 

Članak 3. 

Sredstva za provedbu programa osigurana su u Proračunu Općine Pitomača, glava 00203 

- Gospodarstvo, a koristiti će se u skladu sa Odlukom o izvršenju Proračuna Općine Pitomača. Za 

provedbu ovog Programa nadležan je Općinski načelnik kao naredbodavac za izvršenje Proračuna.  

 

Članak 4. 

Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva definirane su osnove za primjenu 

poticajnih mjera gospodarske politike, a Općina Pitomača sredstva iz prethodnog stavka koristiti 

će prvenstveno za:  

- davanje u zakup i prodaju nekretnina i drugih infrastrukturnih objekata u vlasništvu 

Općine Pitomača, pod pogodovanim uvjetima uključivo i bez naknade,  

- pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte malog gospodarstva,  

- davanje potpora za povećanje zapošljavanja,  



- davanje potpora za sudjelovanje na sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i 

inozemstvu,  

- davanje potpora za polaganje stručnih ili majstorskih ispita te stručnih edukacija, 

- formiranje centara za poduzetništvo, poduzetničkih inkubatora i zona malog 

gospodarstva te drugih pravnih osoba za poticanje malog gospodarstva,  

- druge aktivnosti za ostvarenje ciljeva razvoja malog gospodarstva.  

 

Članak 5. 

Davanje u zakup i prodaja nekretnina i drugih infrastrukturnih objekata u vlasništvu 

Općine Pitomača, pod pogodovanim uvjetima uključivo i bez naknade, ima za cilj ulazak 

poduzetnika u gospodarske zone koje se razvijaju ili planiraju razviti, a u kojima se kvalificiranim 

poduzećima nudi zemljište sa ili bez komunalne infrastrukture po povlaštenim cijenama, kao i 

različite olakšice odnosno oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa i komunalne naknade 

za poduzetnike koji zadovoljavaju kriterije određene posebnim odlukama.  

 

Članak 6. 

Pružanje stručne i savjetodavne pomoći za subjekte malog gospodarstva provodi 

Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za gospodarstvo, poljoprivredu, ruralni razvitak i investicije, u 

suradnji sa općinskom tvrtkom Draft d.o.o. Pitomača i Udruženjem obrtnika općine Pitomača, a 

ima za cilj svim gospodarskim subjektima pružiti potrebne informacije vezane uz problematiku 

poslovanja njih kao gospodarskih subjekata.  

 

Članak 7. 

Davanjem potpora za povećanje zapošljavanja Općina Pitomača ima za cilj olakšati 

poslovanje poduzetnicima koji su se odlučili na povećanje broja zaposlenih te na taj način 

pridonose smanjenju ukupne nezaposlenosti na području općine. Visina potpore kao i kriteriji za 

njenu dodjelu određuju se posebnom odlukom.  

 

Članak 8. 

  Davanje potpora za sudjelovanje na sajmovima i specijaliziranim izložbama u zemlji i 

inozemstvu ima za cilj pokriti troškove poduzetnika izlagača vezanih uz osiguranje sajamskog 

prostora, troškova prijevoza na sajam i slično kroz povrat dijela uloženih sredstava ili osiguranje 

istog o trošku Općine Pitomača.  

 

Članak 9. 

  Davanje potpora za polaganje stručnih ili majstorskih ispita te stručnih edukacija ima za 

cilj pokriti troškove poduzetnika koji su u obvezi ili žele polagati stručni ili majstorski ispit te se 

dodatno stručno educirati kroz povrat dijela uloženih sredstava ili osiguranje istog o trošku Općine 

Pitomača.  

 

Članak 10. 

Formiranjem centra za poduzetništvo, poduzetničkog inkubatora i zona malog 

gospodarstva te drugih pravnih osoba za poticanje gospodarstva, Općina Pitomača želi stvoriti 

kvalitetnije uvjete za početak rada poduzetnicima početnicima, ali isto tako i poduzetnicima u fazi 

rasta i razvoja.  



Članak 11. 

Pod drugim aktivnostima za ostvarenje ciljeva razvoja malog gospodarstva misli se na 

pomoć poduzetnicima u realizaciji njihovih pojedinačnih projekata vezanih uz infrastrukturno 

opremanje njihovih postojećih ili novih pogona na lokacijama na području općine Pitomača ili ako 

investiraju u infrastrukturno opremanje svojih pogona izvan područja općine Pitomača, ali su 

registrirani na području općine Pitomača i zapošljavaju djelatnike s područja općine Pitomača, 

korištenje oslobođenja od obveze uplate komunalnog doprinosa s osnove novog zapošljavanja, 

povrat sredstava za umjetno osjemenjivanje goveda poljoprivrednim gospodarstvima i slično.  

 

Članak 12. 

Stupanjem na snagu ovog Programa, prestaje s važenjem Program olakšica i poticaja 

razvoja gospodarstva na području općine Pitomača („Službene novine“ Općine Pitomača, broj 

2/13, 3/14. i 8/18).  

 

Članak 13. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenim novinama” 

Općine Pitomača.  

 

 

KLASA: 302-01/21-01/  

URBROJ: 2189/16-21-1  

Pitomača, _________ 2021.   

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINA PITOMAČA 

 

                     PREDSJEDNIK:  

               Rikard Bakan,mag.oec. 

 


