
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA VELIKO TROJSTVO 
OPĆINSKI NAČELNIK 

 
 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne 
novine” broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na 
području Općine Veliko Trojstvo za 2016. godinu („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 
5/15.) i članka 54. Statuta Općine Veliko Trojstvo („Službeni glasnik Općine Veliko Trojstvo“ broj 
1/13.), Općinski načelnik Općine Veliko Trojstvo objavljuje: 

 

 JAVNI POZIV 
 

za poticanje razvoja poduzetništva  
na području Općine Veliko Trojstvo za 2016. godinu 

 
 

Članak 1. 
 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 
1407/2013 оd 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). 
 
 

1. POTPORE, KORISNICI POTPORE I IZNOS POTPORE PO MJERAMA 
 

Članak 2. 
 

Općina Veliko Trojstvo će u 2016. godini dodjeljivati potpore za mjere iz područja razvoja 
malog poduzetništva i jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, kako slijedi: 

 

Mjera 1. Potpore za razvoj postojećih poduzetnika 

Ciljevi: 
Poticaj očuvanju i razvoju postojećih poduzetnika, povećanju 
broja gospodarskih subjekata, gospodarskih aktivnosti i 
novog zapošljavanja. 

Nositelj: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel 

Korisnici: 
Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području 
Općine. 

Namjena i visina potpore: 

Subvencija 50% troškova, a najviše do 3.000,00 kuna za: 
� ureñenje i opremanje poslovnog prostora, 
� nabavu oprema ili pojedinih dijelova opreme i/ili 

alata, 
� nabavu softvera i/ili hardvera. 

 
 



Mjera 2. Promoviranje poduzetnika 

Ciljevi: 
Promoviranje poduzetnika i jačanje njegovog konkurentnog 
nastupa u zemlji i inozemstvu. 

Nositelj: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel 

Korisnici: 
Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području 
Općine. 

Namjena i visina potpore: 

Subvencija 50% troškova, a najviše do 2.000,00 kuna za: 
� sudjelovanje na sajmovima, izložbama i 

manifestacijama 
� izrada promotivnih materijala, 
� korištenje medijskog prostora za promoviranje, 
� dizajn i izrada mrežnih stranica. 

 
 
 

Mjera 3. 
Izrada projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova 
Europske unije 

Ciljevi: 
Povećati broj prijava projekata za financiranje od strane 
fondova Europske unije od strane subjekata malog 
gospodarstva. 

Nositelj: Općina Veliko Trojstvo, Jedinstveni upravni odjel 

Korisnici: 
Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području 
Općine. 

Namjena i visina potpore: 
Subvencija 50% troškova savjetodavnih usluga pri izradi 
projektne prijave i popratne dokumentacije za prijavu na 
natječaj, a najviše do 5.000,00 kuna. 

 
 
 

2. KORISNICI POTPORE 
 

Članak 3. 
 

 Korisnici sredstava potpore jesu: subjekti malog gospodarstva utvrñeni zakonom kojim se 
ureñuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa 
sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Veliko Trojstvo. 

 
 

3. IZNOS POTPORE 
 

Članak 4. 
 

Iznos potpore za 2016. godinu iznosi ukupno 50.000,00 kuna za mjere 1. – 3. iz članka 2. 
ovog Javnog poziva, a osiguran je u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2016. godinu, Pozicija 
A101412. 

 
 



4. NAČIN I ROK PRIJAVE NA JAVNI POZIV, TE POTREBNA 
DOKUMENTACIJA 

 

Članak 5. 
 

Prijava na javni poziv podnosi se u sjedištu Općine Veliko Trojstvo, Jedinstvenom 
upravnom odjelu, u pisanom obliku na propisanim obrascima (dostupni na Internet stranici Općine 
Veliko Trojstvo: www.veliko-trojstvo.hr, a mogu se dobiti i u Jedinstvenom upravnom odjelu 
Općine Veliko Trojstvo) koji su sastavni dio ovog javnog poziva, zaključno do 15. prosinca 2016. 
godine ili do iskorištenja osiguranih sredstava u Proračunu Općine Veliko Trojstvo za 2016. godinu. 

 

Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže slijedeću dokumentaciju:  
 

� presliku rješenja o upisu u obrtni registar / sudski registar i obavijest o razvrstavanju 
poslovnog subjekta prema NKD-u, 

 

� presliku osobne iskaznice, 
 

� broj (IBAN) računa poslovnog subjekta, 
 

� dokaz o utrošenim sredstvima (preslike računa, izvode s bankovnog žiro računa 
kojima se dokazuje izvršeno plaćanje), 

 

� potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga (ne starija od 30 dana od dana 
podnošenja zahtjeva), 

 

� potvrda o nepostojanju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Veliko 
Trojstvo (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), 

 

� BON- 2 (ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva), 
 

� popunjena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti. 
 
 

5. POSTUPAK DODJELE POTPORE 
 

Članak 6. 
 

Dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Jedinstveni upravni odjel sukladno 
odredbama propisa o potporama male vrijednosti.  

Na osnovu provedenog javnog poziva i ocjene dopuštenosti iz prethodnog stavka ovog 
članka, Općinski načelnik dodjeljuje potporu male vrijednosti. 

 
 

6. OSTALE ODREDBE 
 

Članak 7. 
 

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koju može 
primiti jedan poduzetnik ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a tijekom razdoblja od tri 
fiskalne godine. 

Razdoblje od tri fiskalne godine uzima u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljenih 
u predmetnoj 2016. fiskalnoj godini, te tijekom prethode dvije, odnosno 2014. i 2015. fiskalne 
godine. 



Članak 8. 
 

Kontrola odobrenih sredstava potpore je vjerodostojni dokument ispostavljen od strane 
dobavljača korisniku potpore, kao i dokaz o izvršenom plaćanju od strane korisnika potpore. 

 
Ukoliko korisnik potpore ne dostavi izviješće o realizaciji ili ne dokaže namjensko trošenje 

odobrenih sredstva, dužan je odobrena sredstva vratiti na žiro račun Općine Veliko Trojstvo u roku 
od 15 (petnaest) dana od dana utvrñivanja nepravilnosti, te isti neće imati pravo na dodjelu 
bespovratnih potpora iz proračuna Općine Veliko Trojstvo u narednih 5 (pet) godina. 

 
 

7. ZAKLJUČNE ODREDBE 
 

Članak 9. 
 

Dodatne informacije vezano uz predmetni javni poziv mogu se dobiti osobno u sjedištu 
Općine Veliko Trojstvo ili na telefon 043/885-643.  

 
 

KLASA: 311-01/15-01/004 
URBROJ: 2103-03-03-16-02 
Veliko Trojstvo, 18. siječnja 2016. 
 

Općinski načelnik: 
 

Ivan Kovačić, dr. vet. med., v.r. 


