
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., 2/13. i 4/18.), a u svezi s projektom 

1.1. Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2018. godinu ("Županijski 

glasnik" broj 2/18.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 10. sjednici 26. travnja 2018. 

godine 

 

 

Z A K L J U Č A K 
 

o sudjelovanju Osječko-baranjske županije 

u Programu kreditiranja poduzetništva žena 

i Programu kreditiranja poduzetništva mladih 

Hrvatske banke za obnovu i razvitak 
 

 

I. 

 

Osječko-baranjska županija (nastavno: Županija) prihvaća sudjelovanje u Programu 

kreditiranja poduzetništva žena i Programu kreditiranja poduzetništva mladih (nastavno: programi) 

Hrvatske banke za obnovu i razvitak sukladno izmijenjenoj Odluci o potporama za poticanje razvoja 

poduzetništva na području Osječko-baranjske županije. 

 

 

II. 

 

 Županija će subvencionirati kamate s dva postotna poena trgovačkim društvima, obrtima, 

zadrugama i ustanovama koji ulažu na područje Županije neovisno o sjedištu, odnosno prebivalištu i 

to do iskorištenja ukupnog kreditnog potencijala u iznosu od 20.000.000,00 kuna. 

 

 Sredstva za subvencioniranje kamata za provedbu programa planirana su u Proračunu 

Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu, Razdjel 003 

Upravni odjel za gospodarstvo, Program 3016 Kreditiranje malog i srednjeg poduzetništva, T 3016 08 

Kreditna linija za poticanje poduzetništva mladih i žena, Račun 352 Subvencije trgovačkim društvima, 

poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora. 

 

 Sredstva za subvencioniranje kamata bit će osigurana za sve vrijeme otplate kredita. 

Subvencionirana kamata odobrava se kao potpora male vrijednosti sukladno odredbama Uredbe 

Europske Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore. 

III. 

 

Skupština ovlašćuje Župana za potpisivanje ugovora o poslovnoj suradnji s ciljem provođenja 

programa. 

 

 

IV. 

 

Administrativne, tehničke i stručne poslove vezane uz provedbu ovoga Zaključka obavljat će 

Upravni odjel za gospodarstvo Osječko-baranjske županije i Upravni odjel za javne financije Osječko-

baranjske županije. 

 

 

 

 



V. 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
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Osijek, 26. travnja 2018. 
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 Dragan Vulin, v.r. 

 

 

 


