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ZAKONODAVNI OKVIR ZA POTICANJE ULAGANJA 

  

Zakon o poticanju ulaganja (NN 102/15) 

Uredba o poticanju ulaganja (NN 31/16) 

 

 zakonska regulativa usklađena s Uredbom o općem skupnom izuzeću 
(GBER) 

 

 Minimalna visina ulaganja 150.000 EUR, uz uvjet otvaranja najmanje 5 
novih radnih mjesta povezanih s ulaganjem 

 

 Poticajne mjere 
 

 porezne potpore 
 potpore za opravdane troškove novih radnih mjesta 
 potpore za opravdane troškove usavršavanja 
 potpore za razvojno-inovacijske aktivnosti 
 potpore za kapitalne troškove projekta ulaganja 
 potpore za radno intenzivne projekte ulaganja 

 



MINPO, Odjel za potporu izvozu, prosinac 2013. www.minpo.hr 

    
ZAKON O POTICANJU ULAGANJA 

  

2007 + 2011 
ZPU 

2012 
ZPIUIO 

2015 
 
NOVI ZPU 

PRETPOSTAVLJENI UČINCI 
ZAKONODAVNOG OKVIRA 
ZA POTICANJE ULAGANJA 

1. ŠIRI RASPON 
POTICAJNIH MJERA 

 

2. VEĆI BROJ 
PODUZETNIKA KOJI 
ULAZE U SUSTAV 
POTPORA ZA ULAGANJE 

 

3. JAČI UČINAK NA 
RAVNOMJERNI 
REGIONALNI RAZVOJ 
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ZAKON O POTICANJU ULAGANJA 

  

STRATEŠKA PODRUČJA PRIMJENE  
 

 proizvodno-prerađivačke aktivnosti 
 razvojno-inovacijske aktivnosti 
 aktivnosti poslovne podrške 
 aktivnosti usluga visoke dodane vrijednosti 
 
 

Potpora za početno ulaganje utvrđuje se na temelju 
prihvatljivih troškova ulaganja u materijalnu i nematerijalnu 
imovinu ili na temelju prihvatljivih troškova otvaranja novih radnih 
mjesta povezanih s ulaganjem  

  

 Prihvatljivi troškovi u trogodišnjem razdoblju 

 Min. razdoblje očuvanja ulaganja i radnih mjesta za MSP - 3 godine 
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UREDBA O POTICANJU ULAGANJA 

  

 
 Oblik i obvezni sadržaj Prijave za odobrenje statusa korisnika potpore 

za ulaganje 
 

 Postupak prijave, odobravanja i korištenja potpora  
 

 Dokumentacija kojom se dokazuje zadovoljavanje propisanih uvjeta za 
isplatu potpora 
 

 Obvezni sadržaj godišnjeg izvješća o izvršenju projekta ulaganja i 
korištenju potpora  

 
 Kriteriji određivanja visine potpore za nova radna mjesta povezana s 

ulaganjem 



MINPO, Odjel za potporu izvozu, prosinac 2013. www.minpo.hr 

     

UREDBA O POTICANJU ULAGANJA 

  
Prijava za odobrenje statusa korisnika potpore za 

ulaganje 
 

 Prijavni obrasci - sastavni dio Uredbe 
 Obvezni prilozi 
 

 skupna izjava 
 

 poslovni plan za 5 godina s projekcijom financijskih  
 

   izvještaja (bilanca i račun dobiti i gubitka) 
 

 dokumenti vezani uz gradnju / adaptaciju građevina 
 

 za obrtnike - izjava o upisu u sustav poreza na dobit 
 

 

Prijava se dostavlja nadležnom ministarstvu  
    prije početka ulaganja! 
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UREDBA O POTICANJU ULAGANJA 

  
 

 Izmijenjene odredbe Uredbe vezano za traženje različitih  
  dokumenata i podataka potrebnih za provedbu  
  zakonodavnog okvira za poticanje ulaganja 
 

 Nadležna ministarstva pribavljaju dokumente po službenoj 
    dužnosti sukladno Zakonu o sustavu državne uprave 

 

 Poduzetnici više ne moraju dostavljati: 
  

 izvod iz sudskog/obrtnog registra 
 GFI za prethodne 3 godine 

 

 U pripremi sporazum sa HZZ i HZMO 
 

Cilj izmjena odredbi Uredbe   

poboljšanje ulagačkog okruženja / smanjenje troškova 
poslovanja i administrativnog tereta  

za poduzetnike u RH 
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POSTUPAK ODOBRENJA POTPORA 

  
 

Traženje dopuna prijave – ispravci, nadopune itd. 

 

Traženje mišljenja / suglasnosti 
 

 Ministarstva financija – Porezne uprave  

 suradnja s drugim ministarstvima u čiji djelokrug spada projekt 

ulaganja 

 

  Izdavanje Potvrde o statusu korisnika potpore za ulaganje  
 

 u roku od 60 dana od dana zaprimanja uredne Prijave u potpunosti 
usklađene sa Zakonom i Uredbom 

 

 Izdavanje obavijesti o neispunjavanju uvjeta za ostvarenje statusa 
korisnika potpore za ulaganje 
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KONTROLA KORIŠTENJA POTPORA 

  Obveza podnošenja godišnjeg izvješća do 30. travnja tekuće 
godine 

 

 nadležnom ministarstvu  

 Ministarstvu financija – Poreznoj upravi 

 obrazac GI-1 i sva propisana dokumentacija 
 

Godišnja izvješća se podnose minimalno do isteka roka za 

očuvanje ulaganja i novih radnih mjesta, odnosno ne kraće od 

razdoblja korištenja potpora! 
 

 Nadzor na terenu / kontrola na licu mjesta 
 izloženost rizicima (prema učinku i vjerojatnosti) vezanim za 

nepoštivanje zakonskih odredbi 
 

 kriteriji 
• zastupljenost svih regija RH / županija 
• visina isplaćene potpore 
• visina/vrijednost odobrenog ulaganja i broj novih radnih mjesta 
• zastupljenost različitih sektora 
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 HVALA NA PAŽNJI! 
 

MINISTARSTVO PODUZETNIŠTVA I OBRTA 
 

www.minpo.hr 
Uprava za međunarodnu suradnju, investicije i inovacije 

Služba za poticanje investicija 
 
 

Ljiljana Zajc, voditeljica Službe 
tel: 01/610 9751 

e-mail: ljiljana.zajc@minpo.hr  

http://www.minpo.hr/

