
Temeljem članka 46. stavka 1. točke 18. Statuta Grada Orahovice (Službeni glasnik br. 1/13, 

2/18),  članka 11.  Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Orahovice 

(Službeni glasnik br. 5/18, 2/19) i članka 1.  Odluke o raspisivanju Javnog poziva za dodjelu 

potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Orahovica u 2019. 

(KLASA: 300-01/19-01/01; URBROJ: 2189/12-01/01-19-2 od 13. veljače 2019.), 

Gradonačelnica Grada Orahovice raspisuje 

 

JAVNI POZIV 

za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja poduzetništva  

Grada Orahovice u 2019. godini 

 

I. 

PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa poticanja 

razvoja poduzetništva Grada Orahovice, kojim se provode mjere s ciljem jačanja poduzetnika 

na tržištu te podizanja razine poduzetničkih znanja i vještina (u daljnjem tekstu: Javni poziv).   

 

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere:  

1. Potpore za pokretanje gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika 

2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme 

3. Potpore za nova zapošljavanja 

4. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika  

 

Potpore koje se dodjeljuju na temelju ovog javnog poziva su potpore male vrijednosti 

sukladno Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 

108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (Službeni list Europske unije 

L352/1). 

II. 

KORISNICI POTPORA  

            Korisnici potpore mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici i obrtnici koji su 

u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada 

Orahovice. 

                   Pod obrtnicima se podrazumijeva fizička osoba koja obavlja djelatnost obrta, 

sporednog zanimanja te domaće radinosti registriranih sukladno Zakonu o obrtu. 

                   Mikro poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od tri sljedeća uvjeta: 

- Iznos ukupne aktive 2.600.000,00 kuna, 

- Prihod 5.200.000,00 kuna i 

- Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 10 

                 Mali poduzetnici su oni koji nisu mikro poduzetnici i koji ne prelaze dva od tri   

                 sljedeća uvjeta: 

- Ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna, 

- Prihod 60.000.000,00 kuna, 

- Prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50. 

 

 

 

III. 

 UVJETI ZA DODJELU POTPORE 

Prijavu za dodjelu sredstava potpore mogu podnijeti poduzetnici i obrtnici iz dijela II.        



koji zadovoljavaju i sljedeće uvjete: 

- koji imaju sjedište na području grada Orahovice 

- koji su ulaganje izvršili na području grada Orahovice 

- koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu 

 - koji imaju najmanje jednog zaposlenog 

            - koji imaju podmirene sve porezne obveze te obveze prema Gradu Orahovici i 

              trgovačkim društvima u vlasništvu Grada (Papuk d.o.o. i Voda d.o.o.) 

            - koji su  u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU    

  br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o   

  funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore)  

- nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili     

  postupak likvidacije i koji trenutno nije u blokadi 

 

Potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja, s tim da porez na 

dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) nije prihvatljiv trošak. Priznaju se troškovi nastali 

u 2019. godini.  

Ukoliko je poduzetnik već koristio potpore za učinjene troškove za koje traži potporu 

po ovom javnom pozivu, iznos potpore koji se dodjeljuje i ostvarenih potpora za taj trošak, 

neovisno od kojeg tijela je odobren, ne može prelaziti ukupan iznos troškova koje je imao 

poduzetnik.  

Prijava istog troška u različitim mjerama nije prihvatljiva. 

U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na potporu u trenutku kada po ovom javnom 

pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se 

dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa. 

IV. 

MJERE ZA DODJELU POTPORA 

 

Potpore se dodjeljuju prema uvjetima određenim za provedbu pojedine mjere kako 

slijedi: 

 

1. Potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika 

 

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima početnicima pri pokretanju gospodarske aktivnosti 

za troškove nabave strojeva, opreme i alata te uređenje poslovnog prostora, u visini od 70% 

troškova (bez PDV-a), a najviše 10.000,00 kuna. 

 Poduzetnikom početnikom smatra se gospodarski subjekt koji je upisan u odgovarajući 

registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja prijave na javni poziv.  

Troškovi za kupnju vozila, najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno 

registracije i osnivački kapital za trgovačka društva neće se priznati. 

 

Prijave se podnose na obrascu – Obrazac 1-2019, kojem se prilaže: 

- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj prijave koji do 

sada nije koristio potpore male vrijednosti)  

- Skupna izjava 2019 

- izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave 

- računi za troškove nabave strojeva, opreme, alata i uređenja poslovnog prostora  iz 

tekuće kalendarske godine te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje 

istih. Uz račune za proizvode/usluge iz inozemstva obvezno je priložiti kratak opis 

proizvoda/usluge na hrvatskom jeziku  



-     potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30    

      dana od dana podnošenja prijave 

-    preslika obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec i potvrdu Porezne uprave  

     o njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposleni u obrtu 

 

 

2. Potpore za nabavu i ugradnju strojeva i opreme 

Potpore se dodjeljuju za troškove kupnje i ugradnje strojeva i opreme, računalne opreme 

i računalnih programa namijenjenih za obavljanje poslovne djelatnosti u visini od 50% 

troškova (bez PDV-a), a najviše 50.000,00 kn. Ovu mjeru mogu koristiti gospodarski subjekti 

čija je glavna djelatnost prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirana za: 

Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33( zaključno 32.99), Informacije i 

komunikacije područje J odjeljak 62. Troškovi za kupnju vozila neće se priznati. 

Prijave se podnose na obrascu – Obrazac 2-2019, kojem se prilaže:     

- izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj prijave koji do 

sada nije koristio potpore male vrijednosti)  

- Skupna izjava 2019 

- izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave 

- preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta 

prema NKD-u za trgovačka društva, a izvadak iz obrtnog registra za obrte  

- računi za troškove kupnje i ugradnje strojeva i opreme iz tekuće kalendarske godine te 

izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih. Uz račune za proizvode 

iz inozemstva obvezno je priložiti kratak opis proizvoda na hrvatskom jeziku    

-     potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30    

      dana od dana podnošenja prijave, 

-    preslika obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec i potvrdu Porezne uprave  

     o njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposleni u obrtu 

 

 

3. Potpore za novo zapošljavanje 

 

            Potpore se dodjeljuju za zapošljavanje osoba s prebivalištem na području Grada, na 

neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci na puno radno vrijeme i to: 

a. Za svaku novozaposlenu osobu s navršenih 30 godina i više 

      - Jednokratni poticaj u iznosu od 10.000,00kn 

 

             b.   Za svaku novozaposlenu osobu do navršenih 30 godina 

                 - Jednokratni poticaj u iznosu od 12.000,00 kn 

 

Potpore se mogu dodijeliti i vlasnicima obrta uz uvjet da si isti isplaćuje plaću. 

 

            Prijave se podnose na obrascu – Obrazac 3-2019, kojem se prilaže:  

- Obrazac 3a-2019    

- Izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj prijave koji do 

sada nije koristio potpore male vrijednosti)  

- Skupna izjava 2019 

- izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave 



- Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja prijave. Izjava mora sadržavati 

podatak o broju zaposlenih na određeno i neodređeno vrijeme, te podatak o trajanju 

radnog odnosa na određeno vrijeme 

- Izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i 

prirezu, te doprinosima za obvezna osiguranja za prethodnih 12 mjeseci, koje prethode 

mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora i potvrdu Porezne uprave 

o njegovom zaprimanju 

- Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora   

- Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora 

- Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u 

matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo 

da je osoba prijavljena kod podnositelja prijave 

-     potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30    

      dana od dana podnošenja prijave 

 

 

4. Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika  

 Potpore se dodjeljuju za troškove stručnog obrazovanja i osposobljavanja za rad 

obrtnika i zaposlenika u visini od 70% troškova (bez PDV-a), a najviše 7.000,00 kn. Priznaju 

se troškovi za programe koji su odobreni od nadležnog ministarstva. 

Troškovi za studiranje i seminare neće se priznati. 

 

Prijave se podnose na obrascu – Obrascu 4-2019, kojem se prilaže: 

- izjava o korištenim potporama male vrijednosti (prilaže i podnositelj prijave koji do 

sada nije koristio potpore male vrijednosti)  

- Skupna izjava 2019 

- izvadak iz sudskog/obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja prijave 

- preslika dokumenta o završenom obrazovanju ili osposobljavanju (uvjerenje i sl.)  

- računi za troškove stručnog obrazovanja i osposobljavanja iz tekuće kalendarske godine 

te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih. 

- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 

dana od dana podnošenja prijave,  

- preslika obrasca JOPPD (stranica A i B) za prethodni mjesec i potvrdu Porezne uprave 

o njegovom zaprimanju/izjava vlasnika obrta ako je jedini zaposleni u obrtu 

V. 

SREDSTVA POTPORE 

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom javnom pozivu 

iznose 500.000,00 kn.  

Po ovom javnom pozivu jedan poduzetnik može se prijaviti za više mjera i ostvariti 

pravo na maksimalan iznos potpore ne veći od 60.000,00 kuna.   

 

 

 

VI. 

NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE 

  

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu prijave naznačenom u javnom pozivu s traženom 

potpunom dokumentacijom. Prijava se podnosi putem pošte ili predajom u Pisarnicu Grada 

Orahovice na adresu: Grad Orahovica, F. Gavrančića 6, 33515 Orahovica s naznakom " Ne 



otvarati - Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora iz Programa poticanja razvoja 

poduzetništva Grada Orahovice u 2019. godini .“ 

Obrasce za prijavu na javni poziv, obrazac Izjave o korištenim potporama male 

vrijednosti i obrazac Skupne izjave 2019, podnositelji prijava mogu preuzeti na web stranici 

Grada Orahovice: www.orahovica.hr. ili u Pisarnici Grada Orahovice, F. Gavrančića 6, 

Orahovica. 

VII. 

POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

Javni poziv bit će otvoren do iskorištenja sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2019.  

Prijave se razmatraju prema redoslijedu podnesene prijave prema uvjetima iz ovog 

javnog poziva. 

Nepotpune prijave neće se razmatrati. 

Povjerenstvo koje imenuje Gradonačelnica razmatra pristigle prijave i daje prijedlog za 

dodjelu potpore. Povjerenstvo će početkom mjeseca razmatrati prijave pristigle u prethodnom 

mjesecu. Gradonačelnica na temelju prijedloga Povjerenstva dodjeljuje potpore.  

S korisnicima potpore zaključiti će se ugovor kojim će se definirati međusobna prava i 

obveze, a koji će u ime Grada Orahovice potpisati Gradonačelnica. Korisnik je obvezan prije 

potpisa ugovora dostaviti bjanko zadužnicu, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, 

ovjerenu kod javnog bilježnika. 

 

KLASA: 300-01/19-01/01 

URBROJ: 2189/12-01/01/19-3 

Orahovica,  15. veljače 2019. 

                                                                                                           

                                                                                                          Gradonačelnica 

 

 

                                                                                                    Ana-Marija Petin, dipl.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.orahovica.hr/


 


