
 Temeljem članka 14. stavka 1. Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva 

na području Grada Slatine (Službeni glasnik Grada Slatine, broj 3/21.), gradonačelnik Grada Slatine 

raspisuje: 

J A V N I   P O Z I V 

za podnošenje prijava za dodjelu bespovratnih potpora iz  

Programa mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine 

 

1. Predmet Javnog poziva 

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora iz Programa mjera poticanja 

razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine (Službeni glasnik Grada 

Slatine, broj 03/21.) , kojim se provode mjere s ciljem razvoja i promocije poduzetničke 

infrastrukture, jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskih 

ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te 

podizanje razine poduzetničkih znanja i vještina (u daljnjem tekstu: Javni poziv). 

 

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se slijedeće mjere iz Programa mjera razvoja malog i 

srednjeg poduzetništva na području Grada Slatine: 

 

Program mjera poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada 

Slatine 

Mjera Naziv mjere 

1.4.  Sufinanciranje troškova zakupa poslovnog prostora poduzetnika početnika 

1.5. Subvencioniranje troškova zakupa poslovnog prostora u poduzetničkom 

inkubatoru Slatina 

2.1.  Subvencioniranje nabave i ugradnje novih strojeva i opreme 

2.2. Subvencioniranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti 

poduzetnika početnika 

2.3. Sufinanciranje razvoja komercijalizacije inovativnog proizvoda ili usluga 

2.4. Subvencioniranje certificiranja proizvoda 

2.5. Subvencioniranje troškova implementacije industrijskog i grafičkog dizajna 

2.6. Subvencioniranje troškova obveza prema HZZO RH i HZMO RH za 

zaposlenike u prvoj godini obavljanja djelatnosti 

2.7. Sufinanciranje predstavljanja proizvoda i usluga poduzetnika Grada Slatine 

3.1. Programi razvoja poduzetničkih sposobnosti mladih i poticanje razvoja 

učeničkih zadruga i sl. 

3.2. Obrazovanje postojećih poduzetnika 

4.1. Sufinanciranje troškova priključka na komunalnu infrastrukturu 

(vodoopskrba i odvodnja) 

5.1. Povećanje raspoloživih i aktivnih smještajnih kapaciteta na području Grada 

Slatine 

6.1. Uzorkovanje tla 



6.2. Podizanje protugradnih mreža 

6.3. Plastenici i staklenici 

6.4. Trajni nasadi 

 

Bespovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u Uredbi 

Komisije EU br. 1407/2013 od 18. 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

EU na de minimis potpore ( Službeni list Europske unije L 352/1), ( u daljnjem tekstu: Uredba). 

 

2. Korisnici sredstava 

 Korisnici sredstava su:  

 Subjekti malog gospodarstva (poduzetnici i obrtnici) utvrđeni Zakonom o poticanju 

razvoja malog gospodarstva (Narodne novine, broj 29/02., 63/07., 53/12., 56/13., 

121/16.), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište na području Grada 

Slatine.   

 Iznimno korisnici ovog Programa mogu biti i gospodarski subjekti (neovisno o veličini, 

vlasničkoj strukturi i sjedištu), fizičke osobe ili drugi pravni oblici utvrđeni kao 

korisnici pojedinih mjera ovim Programom te koji planiraju investicije, projekte ili 

aktivnosti na području  Grada Slatine koji će projektom utjecati na otvaranje novih 

radnih mjesta u Gradu Slatini. 

 Korisnici sredstava ne mogu biti gospodarski subjekti koji djeluju u sektorima koji su 

 isključeni iz područja primjene Uredbe i to:  

 potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i 

 akvakulture, kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (1);  

 

 potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i 

 stavljanja na tržište  poljoprivrednih proizvoda, u sljedećim slučajevima: - ako 

 je iznos potpore fiksno utvrđen na  temelju cijene ili količine takvih proizvoda 

 kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje  na tržište  stavljaju 

 poduzetnici u pitanju; - ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili 

 potpunim prenošenjem na primarne proizvođače;  

 

 potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, 

 odnosno potpore koje su izravno povezane  s izvezenim količinama, s 

 uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim  tekućim 

 troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću; 

 

 potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih. 

 

 

 

 

 



3. Uvjeti dodjele bespovratnih potpora 

 Bespovratne potpore se dodjeljuju za pokriće dijela troškova izvršenog ulaganja te 

 iznimno za buduće troškove. 

 Troškovi neprihvatljivi za financiranje:  

 amortizacija opreme nabavljene iz bespovratnih sredstava 

 bankovni troškovi za otvaranje i vođenje računa, troškovi garancije za predujam,  

 doprinosi u naravi,  

 investicije namijenjene kupnji ili poboljšanju plovila namijenjenih zabavi, jahti i 

brodova bez profesionalne posade i/ili ponude dnevnih ili dužih krstarenja  

 komunikacijska i ostala oprema za redovito poslovanje  

 izdatak povezan s proizvodnjom, preradom i stavljanjem na tržište duhana i duhanskih 

proizvoda  

 kamate i ostali financijski troškovi(garancije i sl.); 

 kazne, financijske globe i troškovi sudskog spora  

 kupnja vozila, osim radnih vozila  

 troškovi nastali izvan prihvatljivog razdoblja 

 ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi 

 porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV), sve zakonom regulirane pristojbe, 

kao i izuzeća propisana ovim Javnim pozivom nisu prihvatljiv trošak.  

   

Bespovratne potpore se neće dodijeliti gospodarskim subjektima: 

 nad kojima je otvoren stečajni postupak ili pred stečajna nagodba, 

 koji se nalaze u postupku likvidacije te onima koji su obustavili poslovnu djelatnost, 

 koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje, osim ako im je sukladno posebnim propisima, odobrena odgoda plaćanja 

navedenih obveza, 

 koji imaju dospjeli, nepodmireni dug s bilo koje osnove prema Gradu Slatini (Grad 

 Slatina isto provjerava po službenoj dužnosti) 

 Povezani poslovni subjekti (u slučajevima gdje se prilikom savjetovanja ili ocjene 

 zahtjeva (kroz formalne dokumente, registre i sl.) nedvojbeno utvrdi postojanje 

 poslovnog subjekta na istoj adresi s istom djelatnošću, kao i u poslovnom planu, 

 povezanog s podnositeljem/com zahtjeva. Ukoliko se utvrdi da je poslovni subjekt 

 donedavno poslovao na istoj adresi (otprilike unazad 6 mjeseci), a ne radi se o 

 preuzimanju istog. 

 

 

 

 

 

 



4. Posebni uvjeti dodjele bespovratnih potpora 

 

 da je trošak nastao u razdoblju trajanja Javnog poziva ili u razdoblju ne ranijem 

od 18. ožujka 2021. godine, 

 

 uredno predana i popunjena dokumentacija, 

 

 ukoliko korisnik mjere stekne pravo na potporu u trenutku u kojem po ovom 

Javnom pozivu preostane manji iznos sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, 

korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa, 

 

 obrasci prijave u kojima se nalazi popis potrebne dokumentacije za prijavu  

sastavni su dio Javnog poziva i nalaze se u prilogu, 

 

 Program mjera razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada  

Slatine sastavni je dio Javnog poziva, 

 

 Javni poziv otvoren je do 3. svibnja 2021. godine ili do iskorištenja sredstava 

predviđenih ovim Javnim pozivom, 

 

 sredstva predviđena ovim Javnim pozivom iznose 750.000,00 kuna. 

 

 prijave se podnose u zatvorenoj omotnici Upravnom odjelu za razvoj Grada 

Slatine, putem pošte ili osobno na adresu: Grad Slatina, Trg. sv. Josipa 10 s 

naznakom „Prijava na Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora“. 

 

 Za sve dodatne informacije u s vezi ovog Javnog poziva možete se obratiti kontakt 

osobama: 

 Branimir Kalanj, e-mail: branimir.kalanj@slatina.hr, mobitel: 098/172-9267 

 

 Jurica Culej, e-mail: jurica.culej@slatina.hr, mobitel: 091/600-9299 

 

 

 

KLASA: 311-01/21-01/2        GRADONAČELNIK 

URBROJ: 2189/02-04-03/08-21-2 

U Slatini 2. travnja 2021. godine                 Denis Ostrošić, prof., v.r. 
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