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Valpovo, 15. svibnja 2020. godine 

 

 GRAD VALPOVO 

 GRADSKO VIJEĆE 

 

 

PREDMET: Obrazloženje uz prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa poticanja 

razvoja poduzetništva na području grada Valpova za razdoblje od 2019. do 2020. godine 

- dostavlja se. 

 

U cilju jačanja konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanja investicijskog ulaganja 
poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanja uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanja razine 
poduzetničkih znanja i vještina, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova 
izradio je nacrt Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za razdoblje od 
2019. do 2020. godine, kojeg je usvojilo Gradsko vijeće Grada Valpova u mjesecu travnju protekle 

godine. 

Poseban naglasan u ovome Programu dan je na mlade poduzetnike, odnosno poduzetnike početnike za 
pokretanje njihovih gospodarskih aktivnosti i to prvenstveno za prerađivačku djelatnost i IT sektor. 
Navedeni poduzetnici kroz ovu mjeru mogu ostvariti potporu za pokrivanje i do 70 % ukupno 

prihvatljivih troškova kao što su nabava alata, strojeva, postrojenja i opreme, kontrolnih i mjernih 
uređaja, zatim uređenje poslovnog prostora, nabavku računalne opreme, izradu poslovnih planova i 
investicijskih programa, kao i konzultantske usluge i izrada projektnih prijedloga za sufinanciranje iz 

fondova EU. 

Uz navedenu mjeru za poduzetnike početnike, svakako treba istaknuti i mjeru za ulaganja u razvoj i 
unapređenje poslovanja gdje su prihvatljivi prijavitelji subjekti malog gospodarstva koji kontinuirano 

obavljaju djelatnost duže od dvije godine. Cilj ove mjere je omogućiti subjektima malog gospodarstva 
kontinuirani rast i razvoj, povećanje kvalitete proizvoda i usluga, kao i očuvanje postojećih radnih mjesta 
i novo zapošljavanje. Kroz navedenu mjeru moguće je ostvariti bespovratnu potporu do 50% ukupno 
prihvatljivih troškova odnosno maksimalno do 30.000,00 kn. 

Značajno mjesto zauzima i mjera za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta, jačanje 
konkurentnosti te povećanje prepoznatljivosti tradicijskih i umjetničkih obrta. Potpora za očuvanje i 
razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta dodjeljuje se obrtima koji imaju sjedište odnosno prebivalište na 
području grada Valpova i koji se pretežito obavljaju ručnim radom i baštine posebne zanatske vještine i 
umijeća oslanjajući se na obrasce tradicijske kulture te umjetničkih obrta koji se odlikuju proizvodima 
i uslugama visoke estetske vrijednosti. Intenzitet potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova, 
a najviše do 5.000,00 kn. 
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Nastavno na navedeno, dana 15. listopada 2019. godine Gradonačelnik je objavio Javni poziv za dodjelu 
potpora za razvoj poduzetništva na području grada Valpova, KLASA: 302-01/19-01/0004, URBROJ: 

2185/01-2-19-5. 

U okviru ovog Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere: 
1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika; 
2. Potpora za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja; 
3. Potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih i umjetničkih obrta. 

Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena za dodjelu potpora po ovom Javnom pozivu iznose 

500.000,00 kn. 

Prijave na navedeni Javni poziv mogle su se podnositi u razdoblju od 15. listopada do zaključno 14. 
studenog 2019. godine. U navedenom razdoblju Upravni odjel je zaprimio ukupno 27 zahtjeva za 

dodjelu potpora. 

Nakon provedbe cjelokupnog propisanog postupka Javnog poziva, Gradonačelnik je donio Odluku o 
dodjeli potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području grada Valpova u 2019. godini. 

Sukladno navedenoj Odluci pravo na potporu ostvarila su 24 poduzetnika kroz dvije mjere. 

U sklopu mjere pod nazivom Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika 
bespovratna financijska sredstva je ostvarilo ukupno tri poduzetnika u ukupnom iznosu od 45.000,00 

kn, a kroz mjeru pod nazivom Potpora za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja bespovratna 
financijska sredstva je ostvario ukupno dvadesetijedan poduzetnik u ukupnom iznosu od 409.299,94 kn. 

U mjesecu prosincu protekle godine zaključeni su Ugovori o dodjeli potpora male vrijednosti za 

poticanje razvoja poduzetništva sa dvadesetičetiri poduzetnika čija ukupna vrijednost iznosi 454.299,94 
kn. 

Krajem siječnja 2020. godine Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju COVID-19 

javnozdravstvenom prijetnjom od međunarodnog značaja zbog brzine širenja epidemije i velikog broja 
nepoznanica s njom u vezi, dok je 11. ožujka ove godine Svjetska zdravstvena organizacija proglasila 
globalnu pandemiju zbog korona virusa. 

Dana 25. veljače 2020. godine potvrđen je prvi slučaj korona virusa u Republici Hrvatskoj i od tada se 
broj slučajeva kontinuirano povećava. 

Kako je nedvojbeno da epidemija korona virusa utječe na gospodarsku aktivnost u Republici Hrvatskoj, 
Vlada Republike Hrvatske je nizom ekonomskih mjera dala poticaj za zadržavanje radnih mjesta, ali i 
rješavanje problema nelikvidnosti onima čija je poslovna aktivnost smanjena uslijed epidemije.  

Na istom tragu, Gradsko vijeće Grada Valpova na 35. sjednici održanoj tijekom proteklog mjeseca 
donijelo je Program mjera za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Valpova za 
vrijeme epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV 2. 

Navedeni Program obuhvaća osam različitih mjera pomoći gospodarstvu Grada Valpova od kojih je 
najvažnija osma mjera koja će se provoditi u sklopu važećeg Programa poticanja razvoja poduzetništva 
na području grada Valpova. 

Nastavno na navedeno, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova izradio je 
prijedlog Programa o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva na području 
grada Valpova za razdoblje od 2019. do 2020. godine. 

Kao najvažnija izmjena Programa uvrštena je nova mjera kao dodatna potpora sektoru malog 
gospodarstva s ciljem očuvanja poslovnih aktivnosti kako bi se doprinijelo zadržavanju postojeće 
zaposlenosti i likvidnosti.  
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Potpora se dodjeljuje subjektima malog gospodarstva koji su prijavitelji na mjeru Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje pod nazivom Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima 
Koronavirusom (COVID-19) te kojima je zbog posebne okolnosti narušena gospodarska aktivnost. 

Korisnici potpore za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Valpova za vrijeme 
epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS - CoV 2 mogu biti subjekti malog 

gospodarstva – mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti, zadruge i ustanove) koji 
samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu 
utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne 
novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16). 

Pravo na dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka pod 
slijedećim uvjetima: 

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada 
Valpova; 

- da imaju najmanje jednog zaposlenog djelatnika; 

- da nemaju evidentirani dug prema Proračunu Grada Valpova po bilo kojem osnovu; 
- da im je Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio dodjelu sredstava u sklopu mjere pod nazivom 

Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19). 

Intenzitet potpore iznosi 1.000,00 kn po zaposleniku jednokratno maksimalno do 10.000,00 kn po 

subjektu malog gospodarstva. 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15), za predmetni 
akt proveden je postupak savjetovanja s javnošću koji je trajao u razdoblju od 04. svibnja do 13. svibnja 
2020. godine.  

U navedenom razdoblju pristigao je samo jedan prijedlog i to obrta Čipka 1 za usluge i trgovinu iz 
Valpova, vl. Ruža Prelčec, Osječka 10, 31 550 Valpovo. Prijedlog se odnosio na sufinanciranje najma 
za najmoprimce u privatnom vlasništvu te sufinanciranje u komunalnoj naknadi i komunalnim 

davanjima. Navedeni prijedlog nije prihvaćen iz dolje navedenih razloga. 

Sukladno osnovnom Programu poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za razdoblje 
od 2019. do 2020. godine trošak najma poslovnog prostora, troškovi za kupnju vozila, troškovi osnivanja 
odnosno registracije i osnivački kapital nisu prihvatljivi troškovi. 

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i komunalnih davanja regulirano je Odlukom o 

oslobađanju od obveze plaćanja komunalne naknade poduzetnika koji su obveznici komunalne naknade 

za poslovni prostor i građevinsko zemljište, KLASA: 415-01/20-01/0007, URBROJ: 2185/01-2-20-12, 

od 12. svibnja 2020. godine. 

Nastavno na navedeno, ovim putem Vas molimo da nakon razmatranja usvojite prijedlog Programa o 

izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za 
razdoblje od 2019. do 2020. godine, kojeg Vam dostavljamo u privitku ovog obrazloženja. 

 

 

S poštovanjem, 

 PROČELNIK: 

 Marko Vuksanić, univ.spec.oec. 
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GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na __. sjednici, održanoj dana __________ 2020. godine, na 
temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 
29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članka 4. i 10. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ 
br. 47/14 i 69/17) i članka 16. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 08/01, 
02/06, 04/09, 02/13, 07/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 01/18, 03/19 i 03/20), a u svezi s člankom 3. Uredbe 
Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list“ Europske unije L 352/1 od 24. 

prosinca 2013. godine), donosi sljedeći 

 

P R O G R A M 

O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA 

NA PODRUČJU GRADA VALPOVA ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2020. GODINE 

 

Članak 1. 

Program poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za razdoblje od 2019. do 2020. 
godine („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 03/19; u daljnjem tekstu: Program) izmjenjuje se i 

dopunjuje sukladno odredbama ovog Programa. 

Članak 2.  

U članku 6. stavak 1. Programa iza Mjere 6. dodaje se nova Mjera 7. koja glasi: 

„Mjera 7. Potpora za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Valpova za vrijeme 

epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS - CoV 2.“ 

Članak 3. 

U članku 7. stavak 1. Programa mijenja se i glasi: 

„Mjere potpora pod oznakama 1., 2., 3. i 7. iz prethodnog članka ovog Programa su potpore male 
vrijednosti i dodjeljuju se sukladno pravilima Europske unije o pružanju državne potpore propisanim 
Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članka 107. i 108. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore („Službeni list“ Europske unije L 
352/1 od 24. prosinca 2013. godine).“ 

Članak 4. 

U članku 10. iza podnaslova Korisnici potpore stavak 3. mijenja se i glasi: 

„Korisnici potpore za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja mogu biti subjekti malog 
gospodarstva – mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti, zadruge i ustanove) koji 
samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu 
utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne 

novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16; u daljnjem tekstu: Zakon) te koji kontinuirano obavljaju 
djelatnost najmanje 2 godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu.“ 

Članak 5. 

U članku 10. iza podnaslova Uvjeti za dodjelu potpore stavak 4. mijenja se i glasi: 

„Pravo prijave za dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka 
ovog članka pod sljedećim uvjetima: 

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada 
Valpova, odnosno da imaju poslovnu jedinicu ili podružnicu na području grada Valpova i da 
se mjesto ulaganja nalazi isključivo na području grada Valpova; 
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- da je njihova glavna djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – 

NKD 2007. („Narodne novine“ br. 58/07) registrirana kao: 
 

a) Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33 

b) Trgovina na veliko i malo; Popravak motornih vozila i motocikala područje G odjeljak 45 
skupina 45.2, 45.3 i 45.4 

c) Djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane područje I odjeljak 55 i 56 

d) Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62 

e) Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti područje M odjeljak 69, 70, 71 i 74 

f) Obrazovanje područje P odjeljak 85 skupina 85.5 razred 85.53 

g) Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi područje Q odjeljak 86 skupina 86.9 i 

odjeljak 87 skupina 87.3; 

h) Ostale uslužne djelatnosti područje S odjeljak 95 i 96. 

 

- da imaju najmanje jednog zaposlenog djelatnika u prethodnoj poslovnoj godini; 

- da nisu u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije; 
- da se program, odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na izvršena ulaganja u razvoj 

i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti, 
povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih ciljeva utvrđenih Strategijom 
razvoja Grada Valpova i Županijskom razvojnom strategijom Osječko-baranjske županije.“ 

Članak 6. 

U članku 10. iza podnaslova Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore u stavku 6. alineja 1. mijenja se i 
glasi: 

„ -  nabava novih alata i sirovine za izradu alata, nabava novih strojeva, postrojenja i opreme, mjernih 

i kontrolnih uređaja i instrumenata koji se odnose na osnovnu djelatnost prijavitelja;“ 

Članak 7. 

Iza članka 14. dodaje se novi članak 14.a koji glasi: 

„Članak 14.a 

Mjera 7. Potpora za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Valpova za vrijeme 
epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS - CoV 2 

Cilj mjere 

Potpora sektoru malog gospodarstva s ciljem očuvanja poslovnih aktivnosti kako bi se doprinijelo 
zadržavanju postojeće zaposlenosti i likvidnosti. Potpore se dodjeljuju subjektima malog gospodarstva 
koji su prijavitelji na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pod nazivom Potpore za očuvanje radnih 
mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19) te kojima je zbog posebne okolnosti 

narušena gospodarska aktivnost.  

Korisnici potpore 

Korisnici potpore za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo Grada Valpova za vrijeme 

epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS - CoV 2 mogu biti subjekti malog gospodarstva 

– mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti, zadruge i ustanove) koji samostalno i 

trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene 
prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ 
br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16). 

Uvjeti za dodjelu potpore 
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Pravo na dodjelu potpore mogu podnijeti isključivo korisnici potpore iz prethodnog stavka ovog članka 
pod slijedećim uvjetima: 

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada 
Valpova; 

- da imaju najmanje jednog zaposlenog djelatnika; 

- da nemaju evidentirani dug prema Proračunu Grada Valpova po bilo kojem osnovu; 

- da im je Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio dodjelu sredstava u sklopu mjere pod nazivom 
Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID-19). 

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore 

Potpora se dodjeljuje subjektima malog gospodarstva koji su prijavitelji na mjeru Hrvatskog zavoda za 

zapošljavanje pod nazivom Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima 
Koronavirusom (COVID-19) i kojima je Hrvatski zavod za zapošljavanje odobrio dodjelu sredstava u 
sklopu navedene mjere.  

Intenzitet potpore iznosi 1.000,00 kn po zaposleniku jednokratno maksimalno do 10.000,00 kn po 

subjektu malog gospodarstva. 

Instrument dodjele potpore 

Bespovratna financijska sredstva. 

Podnošenje zahtjeva 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na propisanom obrascu uz koji se prilaže sljedeća dokumentacija: 

- izjava o korištenim potporama male vrijednosti; 
- izjava o povezanim osobama; 

- izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba; 
- preslika Ugovora o dodjeli Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima 

Koronavirusom (Epidemijska bolest - COVID – 19) koji je potpisan od strane Hrvatskog zavoda 

za zapošljavanje; 
- izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva; 
- preslika obrasca JOPPD (strana A i B) za prethodni mjesec i potvrda Porezne uprave o 

njegovom zaprimanju / izjava vlasnika obrta ukoliko je jedini zaposleni u obrtu; 

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; 

- potvrda Službe za financije i proračun Grada Valpova o nepostojanju duga prema gradskom 
proračunu ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva; 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva; 

- skupna izjava i izjava o točnosti podataka; 
- drugi dokazi koje zatraži Grad Valpovo (ukoliko je primjenjivo).“ 

 

Članak 8. 

U članku 15. stavak 1. Programa mijenja se i glasi: 

„Postupak dodjele potpora male vrijednosti iz članka 9., 10., 11. i 14.a ovog Programa pokreće se i 
provodi temeljem javnog poziva kojeg objavljuje gradonačelnik i koji se objavljuje na oglasnoj ploči i 
službenim web stranicama Grada Valpova www.valpovo.hr.“ 

Članak 9. 

Članak 22. Programa mijenja se i glasi:  

„Prihvatljivi troškovi u smislu ovog Programa su svi koji su nastali nakon 01. siječnja tekuće godine za 
koju se javni poziv raspisuje.  

http://www.valpovo.hr/
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Minimalni iznos računa o izvršenom ulaganju prihvatljivih troškova za dodjelu potpora male vrijednosti 
iz članka 9., 10. i 11. ovog Programa mora biti veći od 1.000,00 kn ne računajući pripadajući PDV.“ 

Članak 10. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Valpova“. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA 

KLASA: 302-01/19-01/0001 

URBROJ: 2185/01-1-20-11 Predsjednik Gradskog vijeća: 
 

Valpovo, _____________ 2020. godine Dejan Pisačić, prof., v.r. 
 

 

 

 


