
GRAD DONJI MIHOLJAC 

objavljuje početak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću za nacrt prijedloga akta  

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

 

Predlagatelj: 

GRADONAČELNIK: Članak 53. Statuta Grada Donjeg Miholjca ( „Službeni glasnik Grada  
                                      Donjeg Miholjca“ br. 1/21. ) 
PRAVNA OSNOVA:  Članak 36. Statuta Grada Donjeg Miholjca ( „Službeni glasnik Grada  
                                      Donjeg Miholjca“ br. 1/21. ) 
 
 

O B R A Z L O Ž E NJ E 
 

prijedloga nacrta Programa mjera za poticanje razvoja poduzetništva  na području 
Grada Donjeg Miholjca u 2021. godini 

 
Člankom 36. Statuta Grada Donjeg Miholjca propisana je nadležnost Gradskog vijeća 

Grada Donjeg Miholjca koje između ostalih nadležnosti donosi odluke i druge opće akte koji 
su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima.  

U cilju stvaranja pretpostavki i okruženja stimulativnog za razvoj poduzetništva te 
nastojeći pokrenuti nove investicije Grad Donji Miholjac  donosi ovaj Program koji  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 . 

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,  

 



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).  

U skladu s odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“ br. 25/13 i 85/15) Grad Donji Miholjac, pri donošenju Programa, provodi savjetovanje 
sa zainteresiranom javnošću s ciljem upoznavanja javnošću s Nacrtom prijedloga Programa i 
pribavljanjem mišljenja, primjedbi i prijedloga zainteresirane javnosti, kako bi isti, ukoliko su 
zakonito i stručno utemeljeni, bilo prihvaćeni i u konačnosti ugrađeni u odredbe Programa.  

Savjetovanje s zainteresiranom javnošću provodi se u razdoblju od  29. lipnja  
2021. godine do 10. srpnja 2021. godine koji je ujedno i krajnji rok za dostavu mišljenja, 
primjedbi i prijedloga na Nacrt prijedloga Programa. 

POZIVAJE SE ZAINTERESIRANE OSOBE NA DOSTAVLJANJE PRIJEDLOGA, 
ODNOSNO MIŠLJENJA U SVEZI S NACRTOM PROGRAMA 

 Osobnom dostavom u pisarnicu Grada Donjeg Miholjca, Vukovarska 1, 31540 Donji 
Miholjac 

 Poštom na adresu Grada Donjeg Miholjac, Vukovarska 1, 31540 Donji   
 e-mailom  na  adresu : magali.kovacevic@donjimiholjac.hr 

 


