
                Na temelju Programa poticanja razvoja malog gospodarstva na području 
Općine Skrad («Službene novine» Primorsko-goranske županije broj 31/07) 
Općina Skrad raspisuje 
 
 

J A V N I   P O Z I V 
za ostvarivanje poticajnih mjera mikro i malih 

subjekata za razvoj malog gospodarstva u 2016. godini 
 

1. Raspisuje se javni poziv za ostvarivanje poticajnih mjera za razvoj malog  
    gospodarstva koje mogu koristiti mikro i mali subjekti koji ulažu u razvoj  
    malog gospodarstva na području Općine Skrad, s prebivalištem odnosno  
    sjedištem na području Općine Skrad. 
2. Poticajne mjere radi ostvarivanja ciljeva razvoja malog gospodarstva na   
    području Općine Skrad obuhvaćaju: 

1. oslobađanje od plaćanja poreza na tvrtku ili naziv 
2. oslobađanje od plaćanja poreza na potrošnju  
3. oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 
4. subvencioniranje kamate. 

3. Uz zahtjev je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:   
    - rješenje o upisu u sudski ili obrtni registar 
    - dokaz o prebivalištu (za vlasnike obrta) 
    - izjava o broju zaposlenih i popis zaposlenih 
    - bilanca (ako je obveznik poreza na dobit), 
    te zavisno za koju mjeru se gospodarski subjekt natječe: 
    - rješenje Porezne uprave o visini poreza na tvrtku za 2016.g. ili 
    - obračuni i dokazi o uplati poreza na potrošnju u 2016.g. ili 
    - rješenje o visini komunalne naknade ili  
    - ugovor o kreditu. 
4. Korisnici povlastica iz ove Odluke dužni su u slučaju da za vrijeme korištenja 
    povlastica prestanu s djelatnošću, vratiti protuvrijednost istih. 
5. Pravo podnošenja zahtjeva imaju svi subjekti koji na dan podnošenja zahtjeva  
    nemaju nepodmirenih obveza prema Općini Skrad.  
    U zahtjevu je potrebno navesti za koju se poticajnu mjeru podnositelj zahtjeva  
    kandidira. 
    Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava ili najkasnije do 30. studenog  
    2016. godine bez obzira na način dostave Općinskom načelniku na adresu:  
    Općina Skrad, 51311 Skrad, J.B.Blaža 8, s naznakom « Javni poziv – za  
    ostvarivanje poticajnih mjera za razvoj malog gospodarstva». 
    Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi pristigli nakon roka neće se razmatrati.  
6. Detaljnije informacije mogu se dobiti u Općini Skrad ili na tel. 810-680. 
 
                                                                                                  Općina Skrad 


