
 Na osnovu članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i Zaključka Vlade Republike 
Hrvatske, Klasa: 022-03/14-07/360, Urbroj: 50301-05/18-14-2 od 25. rujna 2014., Skupština 
Međimurske županije je na ____sjednici, održanoj __________2014. godine, donijela  

 
 
 

Z A K L J U Č A K 
o prihvaćanju provedbe programa 

„Kreditom do uspjeha 2014.“,  Mjera 1 - „Kreditom do konkurentnosti“ 
 
 
 

1. Međimurska županija prihvaća provedbu programa „Kreditom do uspjeha 2014.“,  Mjera 1 
- „Kreditom do konkurentnosti“ u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta. 

 
2. Međimurska županija će subvencionirati kamatu na poduzetničke kredite iz Programa 

„Kreditom do uspjeha 2014.“,  Mjera 1 - „Kreditom do konkurentnosti“ s 1 postotnim 
poenom do visine kreditnog potencijala u iznosu od 31.000.000,00 kn.  

 
3. Ovlašćuje se župan Matija Posavec, mag.ing. da s nadležnim ministarstvom i poslovnim 

bankama zaključi ugovore o poslovnoj suradnji radi provođenja programa iz točke 1. ovog 
Zaključka. 

 
4. Sredstva za provedbu projekta iz točke 1. ovog Zaključka osigurat će se u Proračunu 

Međimurske županije u razdjelu Upravnog odjela za gospodarske djelatnosti. 
 

5. Pripremu, zaprimanje i tehničku obradu obrazaca zahtjeva po projektima iz točke 1. 
obavljat će Regionalna razvojna agencija Međimurske županije REDEA d.o.o., a konačnu 
odluku o kreditu donosi poslovna banka na prijedlog Povjerenstva za provedbu postupka 
javnog natječaja.  

 
6. Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja iz točke 5. ovog Zaključka imenuje 

župan Međimurske županije posebnom odlukom. 
 
7. Ovaj Zaključak stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenom glasniku 

Međimurske županije“. 
 
 

 
SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
 
 
 

KLASA: 403-01/14-03/8                                                                         PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-14-___ 
Čakovec, ________2014.                                                                   Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽENJE 
 

Uz Zaključak o prihvaćanju provedbe programa „Kreditom do uspjeha 2014.“,  Mjera 1 - 
„Kreditom do konkurentnosti“. 

 
Međimurska županija u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta kontinuirano provodi 
projekt subvencioniranja kamata poduzetničkih kredita, kao mjeru razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva. Od 2009. godine to je bio program „Lokalni projekti razvoja malog poduzetništva“ 
dok je sukladno Zaključku Vlade Republike Hrvatske sa 184. sjednice od 25. rujna 2014. 
godine,Ministarstvo poduzetništva i obrta zaduženo je za provedbu novog kreditnog Programa 
„Kreditom do uspjeha 2014”. 
 
Ovim Programom provode se mjere povoljnog financiranja sektora malog gospodarstva kroz 
subvenciju kamata na poduzetničke kredite. Poboljšanim kreditiranjem uz smanjenje kamata 
omogućit će se lakši dostup izvorima financiranja za unapređenje poslovnih aktivnosti, postizanje 
više razine standarda kvalitete proizvoda i usluga, tehnološka unapređenja, nesmetani nastavak 
poslovne aktivnosti i uspostavljanje dugoročne financijske ravnoteže, povećanje i zadržavanje 
stabilnosti i uspješnost poslovanja, čime se potiče konkurentnost i doprinosi zadržavanju 
postojeće zaposlenosti i otvaranju novih radnih mjesta. 
 
Program se provodi kroz dvije mjere i to: Mjera 1. Kreditom do konkurentnosti i Mjera 2. Kreditom 
do uspješnog poslovanja.  
 
Sredstva za subvenciju kamate poduzetničkih kredita u Mjeri 1. osiguravaju Ministarstvo 
poduzetništva i obrta i Međimurska županija. 
 
Temeljeni kreditni uvjeti za Mjeru 1. su kako slijedi: 
 

Namjena kredita Kredit se može iskoristiti za sljedeće namjene: 
kupnja, izgradnja, uređenje ili proširenje gospodarskih 
objekata (stanovi isključeni), 
kupnja nove opreme ili novog dijela opreme. 

Visina kredita Od 100.000,00 - 5.000.000,00 kuna (najviše jedan kredit 
godišnje po poduzetniku) za sve namjene osim za 
financiranje isključivo obrtnih sredstava. Financiranje 
obrtnih sredstava može se odobriti u iznosu do 20% (za 
uslužnu djelatnost) i 30% (za proizvodnu djelatnost) 
ukupno odobrenog kredita. 

Nominalna kamatna stopa Do najviše 7% - u trenutku potpisa Ugovora, kamata se 
naplaćuje prema ugovoru između poslovne banke i 
Poduzetnika u tijeku korištenja Ukoliko će se kao 
instrument osiguranja koristiti jamstvo HAMAG BICRO 
kamatna stopa može biti maksimalno do 6,5%. 

Troškovi obrade kredita Do najviše 0,5% 

Rok otplate kredita Do 10 godina - kupnja, Izgradnja, uređenje ili proširenje 
gospodarskih objekata 
Do 7 godina - kupnja nove opreme ili novog dijela opreme 

Rok iskorištenja kredita Do 12 mjeseci 

Visina jamstva Do 1:1,5 



Instrumenti osiguranja Uobičajeni instrumenti osiguranja u kreditnom poslovanju 
banke. 
Moguće jamstvo HAMAG BICRO sukladno Općim uvjetima 
i Pravilniku o izdavanju jamstava. 

Poček se računa u rok otplate 1 traje do 2 godine 

 
  
Mjera 1. - Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su mikro, mali i srednji 
subjekti malog gospodarstva (d.o.o, j.d.o.o, obrti i profitne ustanove), a koji ulažu na područje 
Županije bez obzira na sjedište, odnosno prebivalište. Pravo na korištenje sredstava subvencije 
kamate na poduzetnički kredit ima korisnik koji financira projekt iz proizvodne i uslužne djelatnosti 
sukladno Popisu prihvatljivih djelatnosti za Mjeru 1, prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 
2007., (NKD 2007.). 
 
Rok provedbe je 4 godine ili do kraja iskorištenja kreditnog potencijala. 
 
Sredstva za provedbu ovog Zaključka će se osigurati u Proračunu Međimurske županije za 2015. 
ali i u proračunima koji će se usvajati tijekom idućih godina sve do okončanja programa. 
 
Slijedom navedenog, predlaže se usvojiti Zaključak o prihvaćanju provedbe programa o 
prihvaćanju provedbe programa „Kreditom do uspjeha 2014.“,  Mjera 1 - „Kreditom do 
konkurentnosti“. 
 
 
U Čakovcu, studeni 2014. 
       
 

UPRAVNI ODJEL ZA 
GOSPODARSKE DJELATNOSTI 


