
GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na ___. sjednici održanoj dana _______________  2021. 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, 03/20 i 02/21), 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), kako je posljednji put izmijenjena 

Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972. od 02. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013. u pogledu 

njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014. u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi 

(„Službeni list“ Europske unije L 215 od 07. srpnja 2020. godine), donosi sljedeći  

 

P R O G R A M 

POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA VALPOVA  

ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2027. GODINE 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Radi stvaranja pretpostavki za provedbu Plana razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. godine u dijelu koji 

se odnosi na razvoj malog gospodarstva, ovim Programom poticanja razvoja poduzetništva na području grada 

Valpova za razdoblje od 2021. do 2027. godine (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se opće odredbe, vrste mjera, 

ciljevi, korisnici, uvjeti, način te postupak odobravanja potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva 

na području grada Valpova (u daljnjem tekstu: Grad). 

Članak 2. 

U odredbama ovog Programa riječi i pojmovni sklopovi koji imaju rodno značenje bez obzira jesu li korišteni u 

muškom ili ženskom rodu, odnose se na jednak način na muški i ženski rod. 

Članak 3. 

Odredbe ovog Programa usklađene su s odredbama 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), kako je posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije 

(EU) br. 2020/972. od 02. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013. u pogledu njezina produljenja 

i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014. u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi („Službeni list“ 

Europske unije L 215 od 07. srpnja 2020. godine). 

Članak 4. 

Svrha ovog Programa je stvaranje uvjeta za poduzetničku klimu koja je poticajna za ukupni gospodarski i društveni 

razvoj na području grada Valpova. 

Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskog ulaganja 

poduzetnika uz rast zaposlenosti, poboljšanje uvjeta za financiranje poduzetnika te podizanje razine poduzetničkih 

znanja i vještina. 

Članak 5. 

Pod potporama za poticanje razvoja poduzetništva (u daljnjem tekstu: potpore) u smislu ovog Programa 

podrazumijevaju se bespovratna financijska sredstva odobrena za prihvatljive troškove i koja su dodijeljena 

prihvatljivim korisnicima. 

Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i drugih srodnih troškova. 

Financijska sredstva za provedbu mjera potpora utvrđenih ovim Programom osiguravaju se u Proračunu Grada u 

razdoblju njegove provedbe, odnosno u razdoblju od 2021. do 2027. godine. 

 

 



II. MJERE POTPORA 

Članak 6. 

Grad Valpovo će, u skladu s proračunskim mogućnostima, u razdoblju od 2021. do 2027. godine dodjeljivati 

potpore kako slijedi: 

Mjera 1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika; 

Mjera 2. Potpora za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja; 

Mjera 3. 
Potpora za ublažavanje negativnih posljedica za gospodarstvo Grada Valpova za vrijeme epidemije 

bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS – CoV 2 

Mjera 4. Subvencija kamatne stope za poduzetničke kredite; 

Mjera 5. Poticanje izgradnje i razvoja poduzetničkih zona na području grada Valpova; 

Mjera 6. 
Savjetovanje poduzetnika i tehnička pomoć u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz 

fondove EU i druge nacionalne fondove. 

 

Članak 7. 

Mjere potpora pod oznakama 1., 2. i 3. 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), kako je 

posljednji put izmijenjena Uredbom Komisije (EU) br. 2020/972. od 02. srpnja 2020. godine o izmjeni Uredbe 

(EU) br. 1407/2013. u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014. u pogledu njezina 

produljenja i odgovarajućih prilagodbi („Službeni list“ Europske unije L 215 od 07. srpnja 2020. godine) (u 

daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013.). 

Sukladno članku 1. Uredbe 1407/2013., mjere potpora male vrijednosti iz prethodnog stavka ovog članka 

dodjeljuju se poduzetnicima u svim sektorima osim: 

- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture kako je 

obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000 (1); 

- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda; 

- 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 njegovim 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 

troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću; 

- potpore koje su uvjetovane uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih. 

Potpore male vrijednosti ne smiju prelaziti iznos od 200.000 EUR-a po pojedinom korisniku u bilo kojem razdoblju 

unutar tri (3) fiskalne godine. Navedena gornja granica se primjenjuje bez obzira na oblik potpore male vrijednosti 

ili cilj koji se namjerava postići te neovisno o tome da li se potpora koju dodjeljuje država članica u cijelosti ili 

djelomično financira iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije. 

O prethodno navedenom korisnik dostavlja izjavu na propisanom obrascu. 

Grad Valpovo, kao davatelj potpore, dužan je obavijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti.  

 

 

 



Članak 8. 

Pojam „poduzetnik“ u smislu Uredbe 1407/2013. podrazumijeva svaki subjekt koji se bavi gospodarskom 

djelatnošću bez obzira na njegov status i način financiranja, a pojam „jedan poduzetnik“ obuhvaća sva poduzeća 

koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

- jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

- jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog 

tijela drugog poduzeća; 

- jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenim s 

tim poduzećem ili prema odredbama statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; 

- jedno poduzeće, koje je dioničar ili član drugog poduzeća, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s 

drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava 

članova u tom poduzeću. 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prethodnom stavku ovog članka smatraju se jednim 

poduzetnikom. 

 

III. MJERE POTPORA MALE VRIJEDNOSTI SUKLADNO UREDBI (EU) BR. 1407/2013. 

Članak 9. 

Mjera 1. Potpora za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika 

Cilj mjere 

Povećanje broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti, podizanje razine kvalitete, produktivnosti ili 

konkurentnosti, povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih Planom razvoja 

Osječko-baranjske županije do 2027. godine. 

Korisnici potpore 

Korisnici potpore za pokretanje gospodarskih aktivnosti poduzetnika početnika mogu biti subjekti malog 

gospodarstva – mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) 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) te koji su upisani u odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od dvije (2) godine do dana podnošenja 

prijave na javni poziv (poduzetnici početnici). 

Uvjeti za dodjelu potpore 

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; 

- su registrirani za obavljanje djelatnosti najmanje šest (6) mjeseca do trenutka podnošenja prijave; 

- imaju najmanje jednog zaposlenog djelatnika u prethodnom mjesecu; 

- nisu u stečaju ili u postupku predstečajne nagodbe, odnosno da nisu u postupku likvidacije i da trenutno 

nisu u blokadi; 

- nemaju evidentiran dug prema državnom i gradskom proračunu u trenutku podnošenja prijave; 

- 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. 

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore 

Potpora se dodjeljuje poduzetnicima početnicima za sljedeće troškove: 

- nabava novih strojeva, opreme i alata koji se odnose na osnovnu djelatnost poduzetnika početnika; 

- uređenje poslovnog prostora (građevinski i instalacijski radovi te radovi unutarnjeg uređenja); 

- nabava računalne opreme i računalnih programa; 

- izrada promidžbenog materijala i ostale marketinške aktivnosti; 

- izrada poslovnih planova i investicijskih programa od strane ovlaštenih tvrtki;  

- konzultantske usluge i izrada projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU; 

- stručno osposobljavanje i obrazovanje. 

Troškovi za kupnju vozila, mobilnih uređaja, najma poslovnog prostora, troškovi osnivanja odnosno registracije i 

osnivački kapital za trgovačka društva, troškovi nabave rabljenih strojeva, opreme i alata neće se priznati. 

Intenzitet potpore iznosi do 80% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 10.000,00 kn. 

Instrument dodjele potpore 

Bespovratna financijska sredstva. 

Podnošenje zahtjeva 

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

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; 

- izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra ne stariji od trideset (30) dana od dana podnošenja prijave; 

- preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj 

klasifikaciji djelatnosti za trgovačka društva i zadruge, a izvadak iz obrtnog registra za obrte; 

- 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; 

- računi o izvršenom ulaganju te izvodi s bankovnog računa kao dokaz da je izvršeno plaćanje u cijelosti 

(uz račune za proizvode odnosno usluge iz inozemstva obvezno je priložiti i opis proizvoda odnosno 

usluge na hrvatskom jeziku); 

- fotografije izvršenog ulaganja; 

- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu ne starija od trideset 

(30) dana od dana podnošenja prijave; 

- potvrda Službe za financije i proračun Grada Valpova o nepostojanju duga prema gradskom proračunu 

ne starija od trideset (30) dana od dana podnošenja prijave; 

- izjava o korištenim potporama male vrijednosti; 

- izjava o povezanim osobama; 

- izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (ukoliko je primjenjivo); 

- skupna izjava; 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva; 

- drugi dokazi koje zatraži Grad Valpovo.  

Članak 10. 

Mjera 2. Potpora za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja 

Cilj mjere 

Subjekti malog gospodarstva jedan su od glavnih nositelja gospodarske aktivnosti, stoga je vrlo važno omogućiti 

im kontinuirani rast i razvoj, povećanje kvalitete proizvoda i usluga, kao i očuvanje postojećih radnih mjesta i 

novo zapošljavanje. S obzirom na trenutnu gospodarsku situaciju koju karakterizira dugogodišnja kriza i recesija, 



veliki broj subjekata malog gospodarstva posluje u otežanim uvjetima te je nužno osigurati im ostanak na tržištu i 

daljnji razvoj. 

Predmetna potpora dodjeljuje se za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, 

produktivnosti ili konkurentnosti, održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva 

utvrđenih Planom razvoja Osječko-baranjske županije do 2027. godine. 

Korisnici potpore 

Korisnici potpore za ulaganja u razvoj i unapređenje poslovanja mogu biti subjekti malog gospodarstva – mikro, 

mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) 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 dvije (2) godine do dana podnošenja zahtjeva za 

potporu. 

Uvjeti za dodjelu potpore 

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; 

- 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 i da trenutno 

nisu u blokadi; 

- da nemaju evidentiran dug prema državnom i gradskom proračunu u trenutku podnošenja prijave; 

- da je njihova glavna djelatnost prema Odluci o nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007. – NKD 2007. 

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

i) Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33 

j) Trgovina na veliko i malo; Popravak motornih vozila i motocikala područje G odjeljak 45 

skupina 45.2, 45.3 i 45.4 

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

l) Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62 

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

n) Obrazovanje područje P odjeljak 85 skupina 85.5 razred 85.53 

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

87 skupina 87.3 

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

Prihvatljivi troškovi i intenzitet potpore 

Potpora se dodjeljuje za sljedeće troškove: 

- nabava novih strojeva, opreme i alata, novih mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata koji se odnose 

na osnovnu djelatnost prijavitelja; 

- adaptacija ili uređenje poslovnog prostora (građevinski i instalacijski radovi te radovi unutarnjeg 

uređenja); 

- nabava računalne opreme i računalnih programa; 

- izrada promidžbenog materijala i ostale marketinške aktivnosti; 

- izrada poslovnih planova i investicijskih programa od strane ovlaštenih tvrtki; 

- konzultantske usluge i izrada projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU; 

- stručno osposobljavanje i obrazovanje. 

Troškovi za kupnju vozila, mobilnih uređaja, najma poslovnog prostora, troškovi nabave rabljenih strojeva, 

opreme ili alata neće se priznati. 

Intenzitet potpore iznosi do 50% ukupno prihvatljivih troškova, a najviše do 20.000,00 kn. 

 



Instrument dodjele potpore 

Bespovratna financijska sredstva. 

Podnošenje zahtjeva 

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

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; 

- izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra ne stariji od trideset (30) dana od dana podnošenja prijave; 

- preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj 

klasifikaciji djelatnosti za trgovačka društva i zadruge, a izvadak iz obrtnog registra za obrte; 

- 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; 

- računi o izvršenom ulaganju te izvodi s bankovnog računa kao dokaz da je izvršeno plaćanje u cijelosti 

(uz račune za proizvode odnosno usluge iz inozemstva obvezno je priložiti i opis proizvoda odnosno 

usluge na hrvatskom jeziku); 

- fotografije izvršenog ulaganja; 

- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu ne starija od trideset 

(30) dana od dana podnošenja prijave; 

- potvrda Službe za financije i proračun Grada Valpova o nepostojanju duga prema gradskom proračunu 

ne starija od trideset (30) dana od dana podnošenja prijave; 

- izjava o korištenim potporama male vrijednosti; 

- izjava o povezanim osobama; 

- izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (ukoliko je primjenjivo); 

- skupna izjava; 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva; 

- drugi dokazi koje zatraži Grad Valpovo.  

Članak 11. 

Mjera 3. 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 

Pravo na 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; 

- 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 i da trenutno 

nisu u blokadi; 

- da nemaju evidentiran dug prema državnom i gradskom proračunu u trenutku podnošenja prijave; 

- 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: 

- preslika osobne iskaznice podnositelja zahtjeva; 

- izvadak iz sudskog odnosno obrtnog registra ne stariji od trideset (30) dana od dana podnošenja prijave; 

- preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta prema Nacionalnoj 

klasifikaciji djelatnosti za trgovačka društva i zadruge, a izvadak iz obrtnog registra za obrte; 

- 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 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; 

- potvrda nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu ne starija od trideset 

(30) dana od dana podnošenja prijave; 

- potvrda Službe za financije i proračun Grada Valpova o nepostojanju duga prema gradskom proračunu 

ne starija od trideset (30) dana od dana podnošenja prijave; 

- izjava o korištenim potporama male vrijednosti; 

- izjava o povezanim osobama; 

- izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba (ukoliko je primjenjivo); 

- skupna izjava; 

- preslika IBAN-a podnositelja zahtjeva; 

- drugi dokazi koje zatraži Grad Valpovo.  

 

IV. OSTALE MJERE POTPORA  

Članak 12. 

Mjera 4. Subvencija kamatne stope za poduzetničke kredite 

Cilj mjere 

Mogućnost ishođenja povoljnih financijskih sredstava jedan je od bitnijih čimbenika za početak poslovanja 

poduzetnika, kao i za mogućnost njihovog daljnjeg rasta i razvitka. Namjena je Grada Valpova ovakvim kreditnim 

linijama dati snažan poticaj gospodarstvu, pomažući na taj način napore malih i srednjih poduzeća da postignu 

konkurentnost na domaćim i stranim tržištima, ali i omogućiti kreditiranje poduzetnika početnika. U trenutnoj 

gospodarskoj situaciji, koju između ostalog karakterizira i slabiji plasman financijskih sredstava te rast kamatnih 

stopa, krediti sa subvencioniranom kamatom značajan su poticaj i pomoć poduzetnicima kao oblik unapređenja 

poslovanja i rješavanja tekućih financijskih obveza. 

Očekivani rezultati ovakvih investicija su osnivanje novih poslovnih subjekata, zapošljavanje, samozapošljavanje 

ili očuvanje postojećih radnih mjesta, uvođenje novih tehnologija u poslovanje, povećanje izvoza i svekoliki 

gospodarski i socijalni napredak. 

 



Korisnici potpore 

Korisnici potpore Subvencioniranje kamatne stope za poduzetničke kredite mogu biti subjekti malog gospodarstva 

– mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka društva, obrti i zadruge) 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), koji imaju sjedište, odnosno prebivalište na području grada Valpova i čije ulaganje je u cijelosti 

izvršeno na području grada Valpova. 

Provedba 

Mjera će se provoditi subvencioniranjem kamatne stope na poduzetničke kredite po kreditnim linijama iz programa 

nadležnog ministarstva, sukladno potpisanim ugovorima između Grada Valpova, Osječko-baranjske županije, 

resornog ministarstva i poslovne banke. 

Članak 13. 

Mjera 5. Poticanje izgradnje i razvoja poduzetničkih zona na području grada Valpova 

Cilj mjere 

Izgradnjom i razvojem poduzetničkih zona Grad Valpovo nastoji potaknuti razvoj gospodarstva na svojem 

području, riješiti prostorne probleme poduzetnika i poticati buduće poduzetnike na ulaganje. Osnivanjem 

poduzetničkih zona i proširivanjem aktivnosti u postojećim zonama, na dugoročan se način pomaže poduzetnicima 

u rješavanju problema prostora, odnosno stvaranju uvjeta za nesmetani rad, korištenje zajedničke infrastrukture i 

povezivanje poduzetnika smještenih na istom prostoru. S obzirom da se radi o projektima čije ostvarenje zahtjeva 

angažiranje velikih financijskih sredstava i dobru pripremu, osnivanje i izgradnja novih poduzetničkih zona traži 

više vremena. Prvi korak u tom procesu je priprema projektne dokumentacije, kako bi projekti bili pripremljeni na 

način da mogu biti predloženi za financiranje.  

Cilj ove mjere je i pružanje određenih beneficija radi privlačenja ulaganja i otvaranja novih radnih mjesta na 

području grada Valpova. 

Korisnici potpore 

Pravne i fizičke osobe bez obzira na veličinu, vlasničku strukturu i sjedište, registrirane za obavljanje djelatnosti 

koja dovodi do povećanja gospodarske aktivnosti i zaposlenosti. 

 

Provedba 

Mjera će se provoditi temeljem planiranih projekata izgradnje prometne i komunalne infrastrukture u 

poduzetničkim zonama na području grada Valpova te temeljem važećeg općeg akta o davanju olakšica i poticajima 

investitorima za ulaganja u poduzetničke zone na području grada Valpova. 

Članak 14. 

Mjera 6. Savjetovanje poduzetnika i tehnička pomoć u izradi projektnih prijedloga za financiranje kroz fondove 

EU i druge nacionalne fondove 

Cilj mjere 

Svaki poduzetnik, bez obzira radi li se o poduzetniku početniku ili o poduzetniku u fazi rasta i razvoja, ima potrebu 

zatražiti određeni savjet, tj. dobiti pravne podatke i informacije na temelju kojih će lakše donijeti poslovnu odluku. 

Kako bi se poduzetnicima olakšalo donošenje odluka, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada 

Valpova i Valpovački poduzetnički centar d.o.o. svakodnevno pružaju usluge besplatnog savjetovanja za 

poduzetnike. 

Sukladno ovoj mjeri potpore za savjetovanje poduzetnika dodjeljuju se za savjetodavnu djelatnost usmjerenu 

jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina potencijalnih 

poduzetnika, poduzetnika početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, a osobito za stručne savjetodavne usluge 

postojećim i potencijalnim poduzetnicima, i mentorske usluge poduzetnicima početnicima. 

Uz savjetodavne usluge, Valpovački poduzetnički centar d.o.o. pruža i tehničku pomoć u izradi projektnih 

prijedloga za financiranje kroz fondove EU i druge nacionalne fondove. 



Korisnici potpore 

Korisnici ove potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva – mikro, mali i srednji poduzetnici (trgovačka 

društva, obrti i zadruge) 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). 

Korisnici ove potpore ujedno su i poduzetničke potporne institucije utvrđene Zakonom o unapređenju 

poduzetničke infrastrukture („Narodne novine“ br. 93/13, 114/13, 41/14 i 57/18) i evidentirane u Jedinstvenom 

registru poduzetničke infrastrukture. 

Provedba 

Mjera će se provoditi pružanjem poslovnih, tehničkih i savjetodavnih usluga subjektima malog gospodarstva.  

Sredstva provedbu ove mjere planirana su u Proračunu Grada Valpova za tekuću godinu kao subvencije, donacije 

i pomoći prihvatljivim korisnicima. 

 

 

V. PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU POTPORU MALE VRIJEDNOSTI 

Članak 15. 

Postupak dodjele potpora male vrijednosti iz članka 9., 10. i 11. ovog Programa pokreće se i provodi temeljem 

javnog poziva kojeg objavljuje gradonačelnik i koji se objavljuje na oglasnoj ploči i službenim internetskim 

stranicama Grada Valpova www.valpovo.hr.  

Javni poziv obavezno mora sadržavati sljedeće podatke: 

- naziv tijela koje objavljuje poziv; 

- predmet javnog poziva; 

- namjena i visina moguće potpore; 

- uvjeti za podnošenje zahtjeva za potporu; 

- potrebna dokumentacija; 

- način, mjesto i rok podnošenja zahtjeva; 

- način objave odluke o dodjeli potpore. 

Javni poziv objavljuje se na vrijeme od minimalno petnaest (15) dana, odnosno do utroška sredstava planiranih u 

Proračunu Grada Valpova za tu namjenu. 

Odluku o raspisivanju Javnog poziva donosi Gradonačelnik, a može se raspisati za jednu ili više mjera iz ovog 

Programa. 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo iz članka 16. ovog Programa.  

Zahtjevu se obavezno prilažu i dokazi o ispunjavanju uvjeta utvrđenih ovim Programom. 

Članak 16. 

Postupak obrade podnesenih zahtjeva provodi Povjerenstvo za poticanje razvoja poduzetništva na području grada 

Valpova (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Povjerenstvo čine predsjednik i dva (2) člana koje imenuje Gradonačelnik.  

Članak 17. 

U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

- utvrđuje obrazac zahtjeva za dodjelu potpore s dokaznim sredstvima o ispunjavanju uvjeta; 

- razmatra podnesene zahtjeve i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore; 

- ocjenjuje i vrednuje podnesene zahtjeve; 

- utvrđuje prijedlog za dodjelu potpore; 

- obavlja druge poslove u provođenju ovog Programa. 

http://www.valpovo.hr/


Članak 18. 

Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva. 

Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. 

O radu Povjerenstva vodi se zapisnik. 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja upravno tijelo Grada Valpova nadležno za poslove 

gospodarstva. 

Članak 19. 

Zahtjevi se obrađuju te se o njima odlučuje isključivo redoslijedom zaprimanja. 

Od podnositelja zahtjeva Povjerenstvo može zahtijevati dodatna pojašnjenja i informacije, odnosno dodatnu 

dokumentaciju ukoliko je to nužno za utvrđivanje njegovog statusa. 

U slučaju nepotpune dokumentacije podnositelj zahtjeva će biti pozvan da dopuni dokumentaciju u roku od pet 

(5) kalendarskih dana putem elektroničke pošte. 

Članak 20. 

Odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva. 

Odluka iz prethodnog stavka ovog članka objavljuje se na službenim internetskim stranicama Grada Valpova 

www.valpovo.hr najkasnije u roku od trideset (30) dana od dana njezina donošenja. 

Prigovor na Odluku o dodjeli potpore može se podnijeti u roku od pet (5) kalendarskih dana od dana njezine 

objave. 

O prigovoru odlučuje Gradonačelnik.  

Odluka Gradonačelnika o prigovoru je konačna. 

Članak 21. 

S korisnikom potpore Gradonačelnik zaključuje ugovor, kojim se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i 

Grada. 

 

VI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 22. 

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

javni poziv raspisuje.  

Minimalni iznos računa o izvršenom ulaganju prihvatljivih troškova za dodjelu potpora male vrijednosti iz članka 

9. i 10. ovog Programa mora biti veći od 1.000,00 kn ne računajući pripadajući PDV. 

Članak 23. 

U slučaju da korisnik potpore stekne pravo na potporu u trenutku kada po javnom pozivu preostane manji iznos 

sredstava od pripadajućeg iznosa potpore, korisniku će se dodijeliti potpora u visini preostalog iznosa planiranih 

sredstava. 

Članak 24. 

Provedba ovoga Programa ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja, odnosno odbijanja zahtjeva, 

ne izdaju se upravni akti. 

Svi osobni podaci navedeni u Zahtjevu za dodjelu potpore i dokumentaciji koristit će se sukladno Općoj uredbi o 

zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) 

isključivo u svrhu odobravanja potpore. 

http://www.valpovo.hr/


Sukladno članku 14. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ br. 47/14 i 69/17), Grad Valpovo će voditi 

evidenciju potpora male vrijednosti dodijeljenih temeljem ovoga Programa te dostaviti Ministarstvu financija 

podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti i unijeti ih u registar državnih potpora i potpora male 

vrijednosti Ministarstva financija. 

Članak 25. 

Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program poticanja razvoja poduzetništva na području grada 

Valpova za razdoblje od 2019. do 2020. godine („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 03/19 i 06/20). 

Članak 26. 

Ovaj Program stupa na snagu danom koji slijedi danu objave u „Službenom glasniku Grada Valpova“. 
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