
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA na 17. sjednici održanoj dana ____. rujna 2022. 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 

 O IZMJENAMA I DOPUNAMA PROGRAMA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA  

NA PODRUČJU GRADA VALPOVA ZA RAZDOBLJE OD 2021. DO 2023. GODINE 

 

 

Članak 1. 

U Programu poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za razdoblje od 2021. do 2023. godine 

(„Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 08/21; u daljnjem tekstu: Program), članak 9. mijenja se i glasi: 

„ 

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) uz uvjet da 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 tri (3) mjeseca do trenutka podnošenja prijave; 

- imaju najmanje jednog (1) 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) Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 

područje E odjeljak 39 



 

c) Građevinarstvo područje F odjeljak 43 skupina 43.2 

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

skupina 45.2, 45.3 i 45.4 

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

f) Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62 

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

h) Obrazovanje područje P odjeljak 85 skupina 85.5 razred 85.53 

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

87 skupina 87.3 

j) Umjetnost, zabava i rekreacija područje R odjeljak 93 

k) 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 projektne dokumentacije te 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 20.000,00 kn, odnosno najviše do 

2.654,47 EUR (fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 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 2. 

Članak 10. osnovnog Programa mijenja se i glasi: 

„ 

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) uz uvjet da 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 (1) 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: 
 

a) Prerađivačka industrija područje C od odjeljka 10 do 33 

b) Opskrba vodom, uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 

područje E odjeljak 39 

c) Građevinarstvo područje F odjeljak 43 skupina 43.2 

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

skupina 45.2, 45.3 i 45.4 

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

f) Informacije i komunikacije područje J odjeljak 62 

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

h) Obrazovanje područje P odjeljak 85 skupina 85.5 razred 85.53 

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

87 skupina 87.3 

j) Umjetnost, zabava i rekreacija područje R odjeljak 93 

k) 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 projektne dokumentacije te 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 30.000,00 kn, odnosno najviše do 

3.981,68 EUR (fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 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 3. 

Članak 11. osnovnog Programa mijenja se i glasi: 

„ 

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, odnosno 132,72 EUR (fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 kn) po zaposleniku 

jednokratno maksimalno do 10.000,00 kn, odnosno maksimalno do 1.327,23 EUR (fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 

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.“ 

Članak 4. 

Članak 19. osnovnog Programa mijenja se i glasi: 

„ 

Članak 19. 

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

Od podnositelja zahtjeva Povjerenstvo može zahtijevati dodatna pojašnjenja i informacije ukoliko je to nužno za 

utvrđivanje njegovog statusa. 

Nepotpuni zahtjevi neće se uzeti u razmatranje te će ih Povjerenstvo odbaciti u fazi administrativne provjere.“ 

Članak 5. 

Članak 22. osnovnog Programa mijenja se i glasi: 

„ 

Razdoblje prihvatljivosti troškova u smislu ovog Programa definira se javnim pozivom za svaku godinu zasebno. 

Minimalni iznos pojedinog 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, odnosno 132,72 EUR (fiksni tečaj 1 EUR = 7,53450 

kn) ne računajući pripadajući PDV.“ 

Članak 6. 

Ovaj Program o izmjenama i dopunama Programa poticanja razvoja poduzetništva na području grada Valpova za 

razdoblje od 2021. do 2023. godine stupa na snagu danom koji slijedi danu objave u „Službenom glasniku Grada 

Valpova“. 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA 

 

KLASA: 302-01/21-01/0001 

URBROJ: 2158-7-1-22- 

Valpovo, ___. rujna 2022 godine 

 Predsjednik Gradskog vijeća: 

 Igor Uranjek, v.r. 

 

  

 


