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I. OBRAZLOŽENJE

Grad Rijeka objavio je dana 26 rujna 2018. godine Javni poziv za podnošenje prijava za 
dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva 
na području grada Rijeke. U Javnom pozivu utvrđena je visina sredstava za njegovu 
provedbu u iznosu od 2.075.000,00 kuna, osigurana u Proračunu Grada Rijeke za 2018. 
godinu, na pozicijama Odjela gradske uprave za poduzetništvo pod Aktivnosti: JAČANJE 
KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA.

U okviru iste Aktivnosti Odjela gradske uprave za poduzetništvo osigurana su dodatna 
sredstva za provedbu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija po 
Programu subvencioniranja redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 
2018. godini te za realizaciju mjere Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog 
proizvoda ili usluga u suradnji sa Zakladom FIPRO.

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija po Programu subvencioniranja 
redovne kamate i naknade za obradu poduzetničkih kredita u 2018. godini raspisan je 2. 
kolovoza i zatvoren 15. listopada 2018. godine. Zbog malog broja prijava po ovom Javnom 
pozivu, osigurani iznos od 500.000,00 kuna za njegovu provedbu u većem dijelu neće biti 
iskorišten. Ako svi prihvatljivi prijavitelji dogovore kreditne aranžmane s poslovnim bankama 
do kraja listopada 2018. godine, od osiguranog iznosa sredstava za subvenciju iskoristit će 
se 13.000,00 kuna za troškove naknade i kamata u 2018. godini. 

Također, nakon provedenog ispitivanja interesa tržišta u dogovoru sa Zakladom FIPRO 
odlučeno je da će se za provedbu mjere Sufinanciranje razvoja komercijalizacije 
inovativnog proizvoda ili usluga u 2018. godini, od planiranih 300.000,00 kuna osigurati 
150.000,00 kuna.

Zbog prethodno navedenog, predlažemo da se za iznos nerealiziranih sredstava osiguranih 
u okviru proračunske Aktivnosti: JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA, povećaju 
sredstva za provedbu Javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih 
subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada 
Rijeke za 637.000,00 kuna. Ukupan iznos osiguranih sredstava koji bi poduzetnicima bio na 
raspolaganju temeljem navedenog Javnog poziva u 2018. godini iznosio bi 2.712.000,00 
kuna.

II. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA    

Slijedom navedenog, Gradonačelniku Grada Rijeke predlaže se sljedeći

z a k lj u č a k

1) Utvrđuje se tekst Izmjene javnog poziva za podnošenje prijava za dodjelu 
nepovratnih subvencija iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na 
području grada Rijeke, u svemu prema tekstu iz privitka ovog zaključka.

2) Za provedbu Izmjena Javnog poziva iz točke 1. ovog zaključka, iz Proračuna 
Grada Rijeke za 2018. godinu osigurat će se dodatnih 637.000,00 kuna na pozicijama 
252 - konto 3522 i 253 - konto 3523, Odjela gradske uprave za poduzetništvo. 

3) Tekst Izmjene javnog poziva iz točke 1. ovog zaključka, objavit će se na web 
stranici Grada Rijeke www.rijeka.hr.

4) Zadužuje se Odjel gradske uprave za poduzetništvo za provedbu ovog 
zaključka.



Privitak

Sukladno odredbi članka 14. Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva 
na području grada Rijeke ("Službene novine Grada Rijeke“ broj 7/14, 9/18), Gradonačelnik 
Grada Rijeke objavljuje: 

IZMJENU JAVNOG POZIVA
za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija

iz Općeg programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke

1. Točka „SREDSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA“ Javnog poziva za 
podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Općeg programa 
mjera poticanja razvoja poduzetništva na području grada Rijeke objavljenog 
26. rujna 2018. godine (u daljnjem tekstu: Javni poziv) mijenja se i glasi:

SREDSTVA ZA PROVEDBU JAVNOG POZIVA

Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu Grada Rijeke za 2018. godinu 
osigurana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.712.000,00 kuna. Iznos sredstava od 
100.000,00 kuna namijenjen je za provedbu mjere „Poticanje udruživanja gospodarskih 
subjekata“, dok je 2.612.000,00 kuna namijenjeno za provedbu ostalih osam mjera ovog 
Javnog poziva. Ako na Javni poziv ne bude prijava po mjeri „Poticanje udruživanja 
gospodarskih subjekata“ ili traženi iznos nepovratnih subvencija bude manji od osiguranih 
100.000,00 kuna, osigurani iznos ili ostatak iznosa koristit će se za dodjelu subvencija po 
ostalim mjerama.“ 

2. Sve  ostale  točke  Javnog  poziva ostaju neizmijenjene.
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