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             REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
          GRAD DONJI MIHOLJAC 
            GRADSKO  VIJEĆE 
 

Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva 
(„Narodne novine“ broj 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 121/16.) te članka 36. Statuta Grada 
Donjeg Miholjca  („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“ broj 1/21), Gradsko vijeće Grada 
Donjeg Miholjca  na svojoj      sjednici održanoj dana         2021. godine  donosi 

PROGRAM  
MJERA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA 
PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA  U 2021. GODINI 

 
 

I. OPĆI UVJETI  

Članak 1. 

Ovim Programom mjera za poticanje razvoja poduzetništva na području grada  Donjeg 
Miholjca u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Program), uređuju se svrha i ciljevi Programa, 
korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te 
provedba mjera koje predstavljaju potporu male vrijednosti. 

Program obuhvaća  ukupno 10 mjera čiji su ciljevi jačanje konkurentnog nastupa 
poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u 
poduzetništvu, podizanje razine kvalitete proizvoda te podizanje razine poduzetničke kulture 
primjenom poduzetničkih načela.  

Nositelj provedbe ovoga Programa je Grad Donji Miholjac . 

Članak 2. 

Dodjela bespovratnih novčanih sredstava subjektima malog gospodarstva temeljem 
ovog Programa smatraju se državnim  potporama  male vrijednosti (de minimis potporama) i 
obavlja 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).  

Sukladno članku 1. Uredbe 1407/2013, mjere potpora male vrijednosti iz prethodnog 
stavka ne dodjeljuju se poduzetnicima u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne 
poljoprivredne proizvodnje.  

Državnom potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku 
čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju 
Hrvatske narodne banke na dan isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine, neovisno o razini 



davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri 
tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom poduzetniku u 
sektoru cestovnog prometa ne smije premašivati 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja 
od tri fiskalne godine. 

Članak 3. 

U cilju stvaranju pretpostavki i okruženja stimulativnog za razvoj malog i srednjeg 
poduzetništva, Grad Donji Miholjac planira tijekom 2021. godine provoditi sljedeće Mjere 
potpore: 

Mjera 1.:  Potpore  za projekte poduzetništva žena 

Mjera 2.:  Potpore za projekte mladih poduzetnika 

Mjera 3.:  Potpore  za projekte poduzetnika početnika 

Mjera 4.:  Potpore  za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja 

Mjera 5.:  Potpore za polaganje stručnih i majstorskih ispita  

Mjera 6. : Potpore za sudjelovanje na sajmovima i prezentacije projekta 

Mjera 7.:  Potpore za  obrazovanje i osposobljavanje 

Mjera 8.:  Sufinanciranje najma poslovnog prostora 

Mjera 9.:   Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata  

Mjera 10. : Potpore za ulaganja u standarde kvalitete  

 

II. KORISNICI POTPORA  

Članak 4. 

  Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti: 

 - obrtnici,  

- zadruge, 

 - mikro poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 10 i čiji 
godišnji promet ne premašuje 2 milijuna eura, 

 - mali poduzetnici čiji prosječan broj radnika tijekom poslovne godine ne prelazi 50 i čiji 
godišnji promet ne premašuje 10 milijuna eura.  

Korisnici potpora moraju imati prebivalište odnosno sjedište  poslovne jedinice na 
području Grada  Donjeg Miholjca . 

Korisnici potpora ne smiju imati nepodmirenih obveza prema Gradu Donjem Miholjcu  
te nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava.  



Iznimno, Korisnici potpora mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza 
prema Gradu Donjem Miholjcu  ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u 
slučaju da je istima odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje. 

Korisnik potpore mora imati najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući 
vlasnika.  

      Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv 
trošak za potpore iz ovog Programa.  

       Potpore se dodjeljuju po priloženoj preslici računa koji glasi na podnositelja zahtjeva i 
potvrdi o plaćanju istog za troškove nastale od 01.01.2021. godine do dana podnošenja zahtjeva. 

 
III. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORA  

 
Članak 5. 

Mjera 1.:  Potpore  za projekte poduzetništva žena  

Cilj dodjele potpore za projekte poduzetništva žena je očuvanje radnih mjesta, poticanje 
zapošljavanja, rast i razvoj gospodarskih subjekata putem jačanja poduzetničkog potencijala 
žena. 

Korisnici potpore   iz  Članka 4.  po ovoj Mjeri moraju biti  u vlasništvu žena koja mora 
biti zaposlena u gospodarskom subjektu. 

Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti: 

 - nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti, te programske opreme 
(računalni i drugi programi),  

- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti, 

 - stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje.  

Projekti moraju biti jasno obrazloženi, s navedenim nazivom projekta, opisom, 
aktivnostima, ciljevima te očekivanim rezultatima.  

Maksimalni iznos potpore Grada Donjeg Miholjca  je 50% prihvatljivih troškova 
projekta, a najviše 20.000,00 kuna po korisniku.  

Odobrena sredstva  potpore  Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja 
zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, situacija, ugovora) 
i potvrde o izvršenom plaćanju. 

 
Mjera 2. Potpore  za projekte mladih poduzetnika  

Cilj dodjele potpore  za projekte mladih poduzetnika je motiviranje ciljne skupine 
mladih poduzetnika za uključivanje u poduzetništvo radi stvaranja novih poduzetničkih 
generacija te poticanje poduzetničkih aktivnosti i ulazak u svijet poduzetništva u cilju 
samozapošljavanja te rasta i razvoja. 



Prihvatljivi korisnik po ovoj Mjeri je korisnik  iz  članka 4.  koji mora biti  u vlasništvu 
mladog  poduzetnika koji je i zaposlen u gospodarskom subjektu. Mladi poduzetnici  su osobe 
koje imaju od 18 do 40 godina starosti na dan podnošenja zahtjeva za potporu (dan prije 
navršavanja 41 godine starosti). 

Sredstvima potpore  financirat će se sljedeće aktivnosti: 

 - nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti te programske opreme 
(računalni i drugi programi), 

 - prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti, 

- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje.  

Projekti moraju biti jasno obrazloženi s navedenim nazivom projekta, opisom, 
aktivnostima i ciljevima te očekivanim rezultatima.  

Maksimalni iznos s potpore  Grada Donjeg Miholjca  je 50% prihvatljivih troškova 
projekta, a najviše 20.000,00 kuna po korisniku.  

Odobrena sredstva  potpore  Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja 
zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, situacija, ugovora) 
i potvrde o izvršenom plaćanju. 

 
Mjera 3.:  Potpore  za projekte poduzetnika početnika  

Cilj dodjele potpore za projekte poduzetnika početnika je otvaranje novih radnih mjesta, 
poticanje zapošljavanja, rast i razvoj gospodarskih subjekata putem jačanja poduzetničkog 
potencijala poduzetnika početnika. 

Prihvatljivi korisnik potpore   iz  članka 4.  po ovoj Mjeri mora biti  u vlasništvu  
poduzetnika koji prvi puta stupa u poduzetništvo i to mu je prva i jedina tvrtka koja posluje 
maksimalno jednu godinu od raspisivanja Javnog poziva 

Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti:  

- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti te programske opreme 
(računalni i drugi programi), 

 - prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti,  

- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje. 

Projekti moraju biti jasno obrazloženi s navedenim nazivom projekta, opisom, 
aktivnostima i ciljevima te očekivanim rezultatima.  

Maksimalni iznos potpore Grada Donjeg Miholjca je 50% prihvatljivih troškova 
projekta, a iznosi najviše 20.000,00 kuna po korisniku. 

Odobrena sredstva potpore  Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja 
zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, situacija, ugovora) 
i potvrde o izvršenom plaćanju. 

 



 Mjera 4.: Potpore  za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja  

Cilj dodjele potpora  za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja je otvaranje novih 
radnih mjesta, poticanje zapošljavanja, rast i razvoj gospodarskih subjekata putem jačanja 
poduzetničkog potencijala poduzetnika koji se bave tradicijskim zanimanjima. 

Prihvatljivi korisnici potpore  po ovoj Mjeri  su obrti, zadruge, djelatnosti slobodnih 
zanimanja, osobe koje imaju registriranu kućnu radinost ili sporedno zanimanje  koji se bave 
očuvanjem i razvojem tradicijskih djelatnosti (Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim 
obrtima („Narodne novine“ 112/07 i 143/13), 

Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti: 

- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti, te programske opreme 
(računalni i drugi programi), 

- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti, 

- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje. 

Projekti moraju biti jasno obrazloženi, sa navedenim nazivom projekta, opisom, 
aktivnostima, ciljevima te očekivanim rezultatima. 

Maksimalni iznos subvencije Grada Donjeg Miholjca je 50% prihvatljivih troškova 
projekta, a iznosi najviše 20.000,00 kuna po korisniku. 

Odobrena sredstva subvencije Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja 
zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, situacija, ugovora) 
i potvrde o izvršenom plaćanju. 

 
Mjera 5.: Potpore za  polaganje  majstorskih i stručnih ispita 

Cilj dodjele potpore za  polaganja  majstorskih i stručnih ispita je sufinanciranje 
troškova polaganja majstorskog ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije polaganje je 
propisano odredbama Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13.) pred komisijom 
Hrvatske obrtniče komore, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i povlaštenim 
obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08, 114/11 i 143/13) u svrhu 
pomoći potencijalnim obrtnicima prilikom otvaranja obrta. 

Prihvatljivi korisnici potpore po ovoj Mjeri su vlasnici obrta koji majstorski ispit polažu 
prvi put u  2021. godini, imaju sjedište na području Grada  Donjeg Miholjca  te u trenutku 
podnošenja zahtjeva za subvenciju troškova imaju otvoren obrt. Uz vlasnika obrta po 
gospodarskom subjektu može se ostvariti pravo na subvenciju majstorskog i stručnog ispita za 
još dva zaposlena. 

Maksimalni iznos potpore Grada Donjeg Miholjca je 50% prihvatljivih troškova 
obračunatih od Hrvatske obrtničke komore, maksimalno do 3.900,00 kuna po korisniku. 

Odobrena sredstva potpore Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja 
zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, situacija, ugovora) 
i potvrde o izvršenom plaćanju. 

 



 Mjera 6.:  Potpore za sudjelovanja na sajmovima i prezentacije projekata  

Cilj dodjele potpore za sudjelovanje na sajmovima i prezentacije projekata je 
sufinanciranje troškova sudjelovanja, a u svrhu promidžbe poduzetnika s područja Grada 
Donjeg Miholjca. 

Prihvatljivi korisnici potpore  po ovoj Mjeri navedeni su u članku 4. 

Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti:  

 -  sudjelovanje na sajmovima i izložbama (zakup, opremanje izložbenog prostora), 

-   izrada promidžbenog materijala i izrada web stranice 

Maksimalni iznos potpore Grada Donjeg Miholjca je 50% dokumentiranih troškova, a najviše 
do 5.000,00 kuna po poduzetniku godišnje. 

Odobrena sredstva potpore Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja 
zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, situacija, ugovora) 
i potvrde o izvršenom plaćanju. 

 
 Mjera 7.:  Potpore za obrazovanje i osposobljavanja  

Cilj dodjele potpore  za obrazovanje i osposobljavanje je sufinanciranje troškova 
obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika i njegovih zaposlenika za aktivnosti u 
poduzetništvu te osposobljavanje za korištenje fondova EU, a u svrhu postizanja konkurentne 
prednosti i razvoja te usavršavanja stručne osposobljenosti poduzetnika i njihovih zaposlenika. 

Prihvatljivi korisnici potpore  po ovoj Mjeri navedeni su u članku 4. 

Maksimalni iznos subvencije Grada Donjeg Miholjca  je 85% dokumentiranih troškova, 
a najviše do 11.000,00 kuna po poduzetniku godišnje  

Odobrena sredstva subvencije Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja 
zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. računa, predračuna, ugovora) i potvrde 
o izvršenom plaćanju. 

 
Mjera 8.:  Subvencije najma poslovnog prostora 

Cilj dodjele subvencija za najam poslovnog prostora je rast i razvoj gospodarskih 
subjekata  koji za obavljanje svoje djelatnost nemaju vlastiti  poslovni prostor. 

Prihvatljivi korisnik potpore iz članka 4. je poduzetnik  koji prvi stupa u poduzetništvo 
najranije od 01.01.2021. godine i  koji će svoju gospodarsku djelatnost obavljaju u unajmljenom 
poslovnom prostoru koji je u vlasništvu privatnih iznajmljivača.  

Subvencija se odnosi na prvu godinu najma poslovnog prostora i iznosi 300,00 kuna 
mjesečno.  

Odobrena sredstva subvencije Grad Donji Miholjac isplatit će na račun podnositelja 
zahtjeva, na temelju Ugovora o najmu poslovnog prostora i potvrde o izvršenom plaćanju . 



Mjera 9. :  Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU 
projekata 

Cilj ove Mjere je pomoć poduzetnicima  za financiranje pripreme i kandidiranje EU . 

Potpora  se dodjeljuje korisnicima  iz članka 4. ovog Programa za financiranje 
pripreme i kandidiranje EU projekata odnosno za sljedeće namjene: 

a) naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca), 
b) izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za 

kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, 

 i to za projekte koji su prijavljeni ili će se prijaviti na neki od natječaja programa Europske 
unije, a provode se ili će se provoditi na području Grada Donjeg Miholjca , uz uvjet da gore 
navedene poslove obavljaju ovlaštene pravne i fizičke osobe.  

Visina potpore po pojedinoj namjeni je 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa bez 
PDV-a, ali ne može biti veća od 10.000,00 kuna po ovoj potpori.  

Odobrena će sredstva potpore Grad Donji Miholjac  isplatiti na žiroračun podnositelja 
zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. račun, predračun,  ugovor) i potvrde o 
izvršenom plaćanju. 

 
Mjera 10. :  Potpore za ulaganje  u standarde kvalitete  

Cilj ove mjere je podizanje kvalitete usluga i isporučenih dobara te  povećanje 
konkurentnosti gospodarstvenika na tržištu. 

Grad Donji Miholjac dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje ulaganja u 
standarde kvalitete, a Zahtjev za dodjelu potpore mogu podnijeti poduzetnici iz članka 4. ovog 
Programa.  

Namjena potpore: 

 a) za certificiranje obrta – poduzeća (za stjecanje certifikata kao što su ISO 9001, ISO 
14001, HACCP, GAP),  

b) za certificiranje proizvoda-dokaza o sukladnosti (za stjecanje certifikata HRN, EN, ISO 
45011, CE označavanje i slično),  

c) za stjecanje prava uporabe oznake „Hrvatska kvaliteta“ i „Izvorno hrvatsko“, 

 d) za stjecanje statusa tradicijskog odnosno umjetničkog obrta.  

Potpora se ne odobrava za produljenje certifikacije (recertifikaciju).  

Visina potpore po pojedinoj namjeni je 50% vrijednosti ukupnog iznosa računa bez 
PDV-a, ali ne može biti veća od 5.000,00 kuna po ovoj potpori. 

Odobrena će sredstva potpore Grad Donji Miholjac  isplatiti na žiroračun podnositelja 
zahtjeva, na temelju odgovarajuće dokumentacije (npr. račun, predračun,  ugovor) i potvrde o 
izvršenom plaćanju.  

 



IV. POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Članak 7. 

Za provedbu mjera iz ovoga Programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu 
male vrijednosti, Gradonačelnik raspisuje Javni poziv. 

 Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Donjeg Miholjca,  
www.donjimiholjac.hr  i na oglasnoj ploči Grada Donjeg Miholjca za proračunsku godinu i 
vrijedi do kraja tekuće godine ili do iskorištenja sredstava za  proračunsku godinu te se i prijava 
može podnijeti tijekom tog razdoblja.  

Javni poziv mora sadržavati popis mjera, popis  dokumentacije koju prijavitelji moraju 
dostaviti za korištenje, uvjete koje podnositelj mora zadovoljavati da bi bio korisnik mjere.  

Postupak objave javnog poziva i zaprimanja prijava provodi Upravni odjel za 
komunalne,  gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove. 

Zahtjev za dodjelu sredstava po Javnom pozivu podnosi se Gradu Donjem Miholjcu , 
Upravni odjel za komunalne,  gospodarske, društvene djelatnosti i stručne poslove Donji 
Miholjac, Vukovarska 1 u pisanom obliku, na propisanim obrascima, a rješava se prema 
redoslijedu prispijeća do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Grada Donjeg Miholjca  
za 2021. godinu, odnosno najkasnije do datuma utvrđenog Javnim pozivom.  

Članak 8. 

Pregled prijava i dopuštenost potpore male vrijednosti ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu 
potpora poduzetništvu (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), koje imenuje Gradonačelnik, sukladno 
odredbama propisa o potporama male vrijednosti.  

Povjerenstvo se sastoji od 3 člana,  razmatra prijavu te ukoliko ista udovoljava uvjetima 
Javnog poziva predlaže  Gradonačelniku donošenje Odluke o dodjeli potpore. O svakom 
zahtjevu Odlukom odlučuje gradonačelnik.  

Ukoliko prijava nije potpuna, može se podnositelja prijave pozvati da u određenom roku 
dopuni prijavu odnosno dostavi dokumente koji nedostaju.  Ukoliko u danom roku podnositelj 
ne otkloni nedostatak, njegova prijava neće se uzimati u obzir. Grad Donji Miholjac  može 
zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi se dokazalo ispunjavanje 
uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Programom 

O dodijeljenoj potpori/subvenciji sklapa se Ugovor. Ugovor o dodjeli potpore sklapa 
Gradonačelnik i Korisnik mjere iz ovog Programa odnosno Podnositelj zahtjeva. Sredstva 
potpore uplaćuju se na žiroračun korisnika u roku 15 dana od potpisivanja Ugovora o dodjeli 
potpore.  

Članak 9. 

Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti više vrsta potpora 
male vrijednosti u istoj kalendarskoj godini osim Mjera 1, 2.  i 3. koje se međusobno isključuju.  

Najviši ukupni godišnji iznos svih potpora koju jedan korisnik može ostvariti u tekućoj 
godini iznosi 30.000,00 kuna. 

 



V.  PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE  

Članak 10. 

Za provođenje ovog Programa u Proračunu Grada Donjeg Miholjca  za 2021. osigurana su 
novčana sredstva na P 397 u  iznosu od  300.000,00 kuna.              

Članak 11. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom  glasniku Grada 
Donjeg Miholjca“. 
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PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 
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