
UKRATKO O NATJEČAJU - PROIZVODNE I NEPROIZVODNE DJELATNOSTI 
 
OBAVEZNO JE - MORA BITI 
- Sjedište na području Zagrebačke županije  
- Ulaganje na području Zagrebačke županije i/ili susjednih županija 
- Pozitivno poslovanje u 2021. godini. 
- Barem jedan zaposleni u 2021. godini, osim za početnike i obrte. 
- Kompletirana dokumentacija, uvezana i numerirana. 
 
DOZVOLJENO JE 
- Nabava rabljenog vozila/opreme; nabava iz inozemstva; nabava od fizičke osobe (osim 
članova obitelji prijavitelja). 
- Prijava za drugu djelatnost za koju je subjekt registriran osim glavne/pretežite djelatnosti.  
- Nabava više komada informatičke opreme i/ili softvera, te izrada internetske stranice - sve 
od toga ili samo dio kroz prijavu za tu namjenu za neproizvodne djelatnosti. 
- Izvođenje više radova i dostava više različitih računa za radove i materijal koji se odnose na 
unutarnje uređenje poslovnog prostora. 
- Kompletno uređenje poslovnog prostora koje obuhvaća i radnu opremu/namještaj kroz 
namjenu unutrašnje uređenje poslovnog prostora za neproizvodne djelatnosti 
- Prijava planiranih troškova i/ili prijava već realiziranih troškova u 2022. godini. 
 
ISKLJUČENO JE - NE SMIJE BITI 
- Sjedište na području grada Zagreba i ostalih županija osim Zagrebačke županije. 
- Ulaganje izvan područja Zagrebačke županije i/ili susjednih županija. 
- Gubitak u 2021. godini. 
- Prijava početnika koji je tek registrirao subjekt u 2022. godini. 
- Nabava dva ili više stroja/komada opreme, osim ako čine jedinstvenu opremu. 
- Nabava viličara, dizalica i vitla, nabava vozila ili uređenje prostora za proizvodne 
djelatnosti. 
- Nabava vozila bilo koje kategorije osim N1 i N2. 
- Uređenje vanjskih zidova, vanjske stolarije, krovišta, dvorišta i ostalih vanjskih dijelova 
poslovnog prostora kroz namjenu unutrašnje uređenje poslovnog prostora. 
 
NE TREBA BITI 
- Ne izrađuje se poslovni plan odnosno projekt kao zasebni dokument. Popunjavanjem 
obrasca prijave poduzetnik predstavlja svoj projekt odnosno investiciju. 
- Nije potrebna ovjera obrasca prijave kod javnog bilježnika, dovoljno je pečat i potpis 
odgovorne osobe prijavitelja. 
 
PITAJTE NAS 
- U slučaju nabave dva ili više strojeva/ komada opreme koje želite prikazati kao jedinstvenu 
opremu.  
- Ako niste sigurni koju djelatnost prijavljujete kao djelatnost projekta. 


