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Hercegovac, 04. svibanj 2022. godine
Temeljem odredbe članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine
Hercegovac, broj 1/21) i članka 13. Programa mjera za razvoj poduzetništva i obrtništva na
području Općine Hercegovac za razdoblje 2020. – 2024. (Službeni glasnik Općine Hercegovac,
broj 6/20), Općinski načelnik raspisuje
JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva
na području Općine Hercegovac u 2022. godini

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
I.
Predmet javnog poziva je dodjela potpore male vrijednosti za poticanje razvoja
poduzetništva na području Općine Hercegovac sa ciljem stvaranja povoljnog poduzetničkog
okruženja za djelovanje poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za
razvoj poduzetničkih sposobnosti na području Općine Hercegovac.
Temeljem Javnog poziva dodjeljivat će se sredstva za Mjeru 1.1. Subvencioniranje
nabave i ugradnje novih strojeva, postrojenja i opreme, Mjeru 1.2. Poticanje osnivanja novih
poduzeća/obrta i Mjeru 1.3. Sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za
sufinanciranje iz fondova Europske unije iz Programa mjera za razvoj poduzetništva i obrtništva
na području Općine Hercegovac za razdoblje 2020. – 2024. (dalje u tekstu: Program).
II.
Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br.
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju
Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1).

2. KORISNICI POTPORA
III.
Prihvatljivi korisnici mjera iz Programa mogu biti subjekti: obrtnici, mikro, mali i
srednji poduzetnici utvrđeni Zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog i srednjeg
gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i imaju sjedište/prebivalište, odnosno

poslovnu jedinicu ili podružnicu na području Općine Hercegovac, a imaju minimalno jednog
zaposlenika na neodređeno vrijeme.
Neprihvatljivi korisnik je gospodarski subjekt koji je predmet stečajnog postupka ili
ispunjava kriterije za pokretanje stečajnog postupka na zahtjev njegovih vjerovnika, na način
na koji to propisuje nacionalno zakonodavstvo (Zakon o stečaju).
Korisnici mjera iz ovog Programa ne smiju imati dugovanja prema Općini te moraju
imati podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju vodi
Porezna uprava.
IV.
Potpore se podnositelju zahtjeva dodjeljuju u obliku bespovratnih sredstava pod
uvjetom da najmanje 3 godine od primanja potpore ne promijeni sjedište odnosno prebivalište,
odnosno ne ugasi poslovnu jedinicu ili podružnicu, ne prenese poduzeće/tvrtku na drugu osobu
te ne otpusti zaposlenu osobu po kojoj ostvaruje pravno na potporu bez opravdanog razloga.
U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja sredstava, Povjerenstvo je dužno
izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u dokumentaciju na temelju koje je
odobrena potpora. Korisnici kod kojih se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava dužni su
vratiti ukupan iznos dodijeljenih sredstava. Po završetku korištenja poticajnih sredstava
korisnik je dužan dostaviti izvješće o utrošku dodijeljenih sredstava.
V.
Sukladno članku 1. stavku 1. točki e) Uredbe o potporama male vrijednosti, nije moguća
dodjela poduzetnicima u sektorima ribarstva i akvakulture koje je obuhvaćeno Uredbom
Komisije (EU) br. 104/2000 od 17. prosinca 1999. o zajedničkom uređenju tržišta proizvodima
ribarstva i akvakulture („Službeni list Europske Unije“ L 17/22), zatim poduzetnicima koji
djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, sektoru prerade i stavljanja na
tržište poljoprivrednih proizvoda ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili
količine takvih proizvoda kupljenih od primarnih proizvođača, odnosno koje na tržište stavljaju
takvi poduzetnici te ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem
na primarne proizvođače.
Također, sukladno članku 1., stavku 1., točki d) Uredbe o potporama male vrijednosti,
zabranjena je dodjela za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno,
nije moguće dodijeliti potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom
i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanim s izvoznom
djelatnošću.
Prema članku 3., stavku 2. Uredbe o potporama male vrijednosti, ista se ne može
dodijeliti poduzetnicima za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta koji taj prijevoz
odobravaju za najamninu ili naknadu.
Izuzeće:
Ako poduzetnik, osim u navedenim sektorima u kojima dodjela potpora male vrijednosti
nije moguća, djeluje u ostalim sektorima i/ili obavlja djelatnosti za koje je moguće dodijeliti
potporu male mora osigurati da sektori koji su isključeni iz područja primjene Uredbe o

potporama male vrijednosti ne ostvaruju korist od potpore male vrijednosti, primjerice
razdvajanjem djelatnosti ili troškova (članak 1. stavak 2. Uredbe o potporama male vrijednosti).
Stoga Općina takvim poduzetnicima može dodijeliti potpore iz Uredbe o potporama
male vrijednosti, ali poduzetnik mora dokazati da dobivene potpore male vrijednosti neće
koristiti za djelatnosti za koje nije moguće dodijeliti potpore male vrijednosti.

3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORA
VI.
Javni poziv otvoren je od 04. svibnja do iskorištenja raspoloživih sredstava, a najkasnije
do 30. studenog 2022. godine. Zahtjevi će se obrađivati prema redoslijedu zaprimanja.

4. MJERE ZA DODJELU POTPORE
VII.
Mjera 1.1. Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva, postrojenja i opreme
Potpora male vrijednosti dodjeljuje se za nabavu novih strojeva, postrojenja i opreme za
proizvodnju, obradu i preradu; nabavu dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju
proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje proizvodna linija; nabavu specijalnih alata, strojeva,
mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata; troškove uređenja i opremanja objekta/radionice
ukoliko isti uključuju preuređenje objekta/radionice koji je povezan s osnivanjem nove
poslovne jedinice ili proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice.
Potpora se ne može koristiti za nabavu rabljene opreme, strojeva i alata.
Odobravaju se troškovi nastali nakon 01. siječnja 2022. godine.
Iznos potpore po korisniku dodjeljuje se u visini do 50% vrijednosti računa, predračuna
ili ponude, a najviše u iznosu do 10.000,00 kn (bez PDV-a) godišnje za proizvodne, uslužne i
ostale djelatnosti.
Da bi se ostvarili navedeni uvjeti korisnik mora zapošljavati minimalno jednog radnika
na neodređeno vrijeme ili biti nositelj aktivnog obrta, a gospodarski subjekt se na mjeru može
prijaviti jednom u tri kalendarske godine.
Dokumentaciji prijave potrebno je priložiti račune, predračune ili ponude kojima se
dokazuju troškovi nabave novih strojeva, postrojenja i opreme za proizvodnju, obradu i preradu;
nabave dijelova postrojenja i opreme kojom se proširuju proizvodni kapaciteti i/ili zaokružuje
proizvodna linija; nabave specijalnih alata, strojeva, mjernih i kontrolnih uređaja i
instrumenata; troškove uređenja i opremanja objekta/radionice ukoliko isti uključuju
preuređenje objekta/radionice koji je povezan s osnivanjem nove poslovne jedinice ili
proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice.
Ukoliko se prilikom prijave na javni poziv prilaže račun tada je potrebno dostaviti izvod
iz žiroračuna kao dokaz o plaćanju, a ukoliko se prilaže predračun ili ponuda tada se dokaz o
utrošku sredstava podnosi u roku 6 mjeseci od dana potpisa ugovora.
Kao osiguranje o utrošku sredstava prilikom potpisa ugovora dostavlja se bjanko
zadužnica na iznos odobrenih sredstava.

VIII.
Mjera 1.2. Poticanje osnivanja novih poduzeća/obrta
Potpora male vrijednosti za ovu mjeru se dodjeljuje gospodarskim subjektima u
privatnom vlasništvu koji imaju sjedište/prebivalište odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu
na području Općine Hercegovac za slijedeće aktivnosti: subvencija troškova pri pokretanju
gospodarske aktivnosti za nabavu opreme, alata, inventara i zaštitne opreme, uređenje
poslovnog prostora, izrada poslovnog plana, konzultantske usluge, potrebna izobrazba te izrada
mrežne stranice i vizualnog identiteta tvrtke.
Potpora se odobrava u visini od 50% vrijednosti računa, predračuna ili ponude, a najviše
do 5.000,00 kn (bez PDV-a).
Odobravaju se troškovi nastali nakon 01. siječnja 2022. godine.
Da bi se ostvarili navedeni uvjeti tvrtka mora zapošljavati minimalno jednog radnika na
neodređeno ili biti nositelj aktivnog obrta. Dokumentaciji prijave potrebno je priložiti račune,
predračune ili ponude kojima se dokazuju troškovi pokretanja gospodarske aktivnosti za nabavu
opreme, alata, inventara i zaštitne opreme, uređenje poslovnog prostora, izrada poslovnog
plana, konzultantske usluge, potrebna izobrazba te izrada mrežne stranice i vizualnog identiteta
tvrtke.
Ukoliko se prilikom prijave na javni poziv prilaže račun tada je potrebno dostaviti izvod
iz žiroračuna kao dokaz o plaćanju, a ukoliko se prilaže predračun ili ponuda tada se dokaz o
utrošku sredstava podnosi u roku 6 mjeseci od dana potpisa ugovora.
Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom, a kao osiguranje o
utrošku sredstava se dostavlja bjanko zadužnica prilikom potpisa ugovora.
Neće se priznavati troškovi za kupnju vozila, nabava rabljene opreme, strojeva i alata,
najam poslovnog prostora, troškovi osnivanja, odnosno registracije i osnivački kapital za
trgovačka društva. Potporu ne mogu ostvariti osobe koje su do 5 godina unazad
zatvorile/odjavile ili poslovni subjekt prenijele na drugu osobu.
Mjera 1.3. Sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz
fondova Europske unije
Potpora male vrijednosti za ovu mjeru se dodjeljuje gospodarskim subjektima u
privatnom vlasništvu koji imaju sjedište/prebivalište odnosno poslovnu jedinicu ili podružnicu
na području Općine Hercegovac.
Potpora se odobrava u visini do 50% troškova, a najviše do 2.000,00 kn (bez PDV-a) po
ispostavljenom računu, a može se koristiti za troškove savjetodavnih usluga pri izradi projektne
prijave, priprema popratne dokumentacije za prijavu na natječaj te konzultantske usluge.
Odobravaju se troškovi nastali nakon 01. siječnja 2022. godine.
Gospodarski subjekt se na mjeru može prijaviti jednom u dvije godine, a kao osiguranje
o utrošku sredstava se dostavlja bjanko zadužnica prilikom potpisa ugovora.

5. SREDSTVA POTPORE
IX.
Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom javnom pozivu
iznose 100.000,00 kuna.
Sredstva su osigurana u Proračunu Općine Hercegovac, Razdjel 002 – Jedinstveni
upravni odjel, Glava 00203 – Gospodarstvo, Program 1006 – Poticanje razvoja gospodarstva,
Aktivnost – A 100611 Poticanje gospodarstva – razvoj poduzetništva.

6. VISINA POTPORE
X.
Sukladno članku 3., stavku 2. Uredbe o potporama male vrijednosti, potpora male
vrijednosti ne može iznositi više od 200.000,00 eura po pojedinom poduzetniku, odnosno
100.000,00 eura ako je riječ o poduzetniku koji obavlja djelatnost cestovnog prijevoza za
najamninu ili naknadu, u bilo kojem razdoblju unutar 3 fiskalne godine. Pri tom se uzimaju u
obzir sve potpore male vrijednosti neovisno o instrumentu i razini davatelja potpore male
vrijednosti. Također, potrebno je uzeti u obzir i sredstva iz fondova EU ako ih je poduzetnik
primio kao potpore male vrijednosti, također neovisno o instrumentu njihove dodjele.

7. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE
XI.
Prijava na Javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Hercegovac
na obrascu prijave uz odgovarajuću dokumentaciju navedenu u obrascu prijave.
Prijava se podnosi putem pošte ili osobno u ZATVORENOJ OMOTNICI na adresu:
Općina Hercegovac
Moslavačka 150
43284 Hercegovac
s naznakom: „NE OTVARATI - Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje
razvoja poduzetništva na području Općine Hercegovac u 2022. godini“

8. POSTUPAK DODJELE POTPORE
XII.
Otvaranje i obradu prijava provodi Povjerenstvo sastavljeno od 3 člana. Prijave se
obrađuju redoslijedom zaprimanja, kontrolira se njihova prihvatljivost, a odobravaju se do
utroška predviđenih sredstava za tekuću godinu, odnosno najkasnije do 30. studenog 2022.
godine.
Ukoliko nije podnesena sva dokumentacija, Povjerenstvo će od podnositelja prijave
zatražiti dopunu dokumentacije, odnosno eventualna potrebna objašnjenja, dajući mu rok od 8
dana za dostavu tražene dokumentacije i/ili pojašnjenja.
Nakon obrade zahtjeva, na prijedlog Povjerenstva Općinski načelnik donosi Odluku o
dodjeli potpore male vrijednosti.

Nakon potpisivanja ugovora sredstva će biti doznačena na žiro račun korisnika u roku
od 30 dana.
XIII.
Općina Hercegovac zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu
ne snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.

OPĆINSKI NAČELNIK
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