Na temelju članka 2. i 4. Zakona o državnim potporama (Narodne novine broj: 47/14) i
članka 10. i 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine broj:
29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) te članka 28. Statuta Općine Medulin (Službene novine
Općine Medulin broj: 2/2013.), načelnik Općine Medulin donosi:

PRIJEDLOG PROGRAMA
poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva
u Općini Medulin u 2018. godini

1. UVOD
Jačanje poduzetništva jedan je od glavnih prioriteta gospodarske politike te je radi općega
dugoročnoga gospodarskoga i društvenoga napretka bitno stalno poticati njegov rast i
razvoj. Stoga je radi daljnjega jačanja položaja i uloge obrta, maloga i srednjega
poduzetništva, posebice deficitarnih djelatnosti, izrađen Program poticanja razvoja obrta,
maloga i srednjega poduzetništva te deficitarnih djelatnosti u Općini Medulin.
Program se oslanja na postojeće relevantne strateške dokumente koji usmjeravaju budući
razvoj obrtništva, maloga i srednjega poduzetništva, a posebice Strateški razvojni program
Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. god.
Program postavlja strateške ciljeve i glavne smjerove djelovanja u Općini Medulin na
području razvoja obrta, maloga i srednjega poduzetništva te deficitarnih djelatnosti, te okvir
za sveobuhvatne mehanizme poticaja, odnosno stvaranje uvjeta za poduzetničku klimu koja
je poticajna za ukupni gospodarski i društveni razvoj.
Prioriteti i mjere u programu utvrđeni su na osnovi raspoloživih statističkih informacija i
dokumenata, provedenih analiza, dosadašnjih aktivnosti poticanja obrta, maloga i srednjega
poduzetništva, identificiranih potreba obrtnika i poduzetnika, potreba mještana općine
Medulin, kao i praćenja razvojnih smjernica na općinskoj, županijskoj i državnoj razini.

2. STANJE GOSPODARSTVA I OBRTA NA PODRUČJU OPĆINE MEDULIN
Na području općine Medulin djeluju trgovačka društva i obrti.
Sa sjedištem u Općini Medulin prema podacima FINA-e i Obrtnog registra iz 2014. godine,
posluje 490 trgovačkih društva te 298 obrta.
Ne postoji niti jedno trgovačko društvo koje se može smatrati srednjim poduzećem već svi
spadaju u kategoriju malih poduzeća. Prema definiciji malih i srednjih trgovačkih društava
GBER-a, pod malim društvima se smatraju sva ona društva koja ostvaruju do 10 milijuna
EUR-a prihoda, zapošljavaju do 50 djelatnika i imaju zbroj bilance do 10 milijuna Eur-a.
Mikro trgovačka društva su sva ona društva koja ostvaruju prihod do 2 milijuna Eur-a,
zapošljavaju do 10 zaposlenika i imaju zbroj bilance do 2 milijuna Eur-a.
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Financijski rezultati poslovanja poduzetnika sa sjedištem u Općini Medulin
U svrhu analiziranja rezultata poslovanja poduzetnika u Općini Medulin zatraženi su i
dobiveni podaci od Hrvatske gospodarske komore. Ne obuhvaćaju poslovanje obrtnika i
slobodnih zanimanja jer oni nemaju obvezu objavljivati podatke o poslovanju.
Prosječan prihod po subjektu u Općini Medulin je 836.245 HRK, prosječna ostvarena dobit
po subjektu iznosi 68.342 HRK, a prosječan broj zaposlenih u 2013. godini po subjektu je
1,5 osoba. Sukladno navedenom, prosječni poslovni subjekt u Općini Medulin je mikro
poduzeće.
Pregled ostvarenja ekonomskih pokazatelja Općine Medulin je analiziran za period od 2008.
do 2013. godine. Razmatralo se ukupne prihode, rashode i zaposlene kao tri najznačajnija
ekonomska pokazatelja. Ovaj period je uzet u obzir kako bi se utvrdilo koliko je recesijsko
razdoblje utjecalo na ekonomske pokazatelje poduzeća te da li dolazi do oporavka.
Sukladno analiziranim podacima gospodarstvo Medulina ima značajan pad u 2009. godini u
odnosu na prijašnju godinu i upravo se ta godina smatra početnom recesijskom godinom. U
sljedećoj godini opet dolazi do pada u gospodarstvu, a godinu poslije, 2011. godine dolazi
do blagog oporavka i porasta gospodarstva. U 2012. godini opet dolazi do pada u
gospodarstvu no u 2013. godini dolazi do ubrzanog rasta i oporavka gospodarstva te se isto
nalazi na boljoj poziciji od 2009. godine.
Djelatnost trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i motocikala dominantna je u
Općini Medulin. Slijedi ju djelatnost građevinarstva. Ostale djelatnosti koje su, u manjem
udjelu, bitne za Općinu Medulin jesu prijevoz i skladištenje, djelatnost pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane, informacije i komunikacije, administrativne i pomoćne uslužne
djelatnosti te stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti. Od 2011. godine na dalje na značaju
dobiva i djelatnost prerađivačke industrije, a 2013. godine raste udio djelatnosti umjetnost,
zabava i rekreacija.
Osnovni pokazatelji poslovanja poduzetnika Općine Medulin napravljeni su temeljem
podataka o broju poduzeća i zaposlenih, ukupnim prihodima, dobiti odnosno gubitku prije
oporezivanja i visini investicija i to usporedo za dvije posljednje godine za koje su dostupni
podaci, 2012. i 2013. godinu. Izračunati su indeksi te je isto napravljeno za Istarsku županiju
da se vidi da li je trend isti u Medulinu i županiji. Isto tako, izračunati su udjeli medulinskih
poduzetnika.
Podaci za 2013. godinu većinom su bolji od prethodne godine. U Općini je došlo do porasta
broja trgovačkih društava , broja zaposlenih, ukupnog prihoda i dobiti. U IŽ je također došlo
do porasta broja poduzeća i broja zaposlenih, no došlo je do smanjenja ukupnih prihoda i
dobiti. Razlika je vidljiva i u investicijama; u Općini je došlo do smanjena investicija dok su
investicije u IŽ povećane. Općina Medulin ima malen udio u IŽ.
Ukupno sedamnaest djelatnosti ostvaruje 100% prihoda. Djelatnost sa najvećim ostvarenim
udjelom u ukupnom prihodu jest djelatnost trgovine na veliko i malo, popravak motornih
vozila i motocikala (31,73%). Slijede je djelatnosti građevinarstva (11,04%), administrativne i
pomoćne uslužne djelatnosti (10,37%), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (9,75%),
djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,60%) te umjetnost, zabava i
rekreacija (7,16%). Ostalih 11 djelatnosti čini 20,37% udjela u ukupnom prihodu.
Najveći broj tvrtki svrstava se u djelatnost građevinarstva, zatim poslovanje nekretninama,
trgovina na veliko i malo, popravak motornih vozila i motocikala, administrativne i pomoćne
uslužne djelatnosti i stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti.
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Najveći broj zaposlenih je u djelatnosti trgovina na veliko i malo; popravak motornih vozila i
motocikala (19,12%), zatim u djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
(14,31%), slijede stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (13,28%), zatim administrativne i
pomoćne uslužne djelatnosti (12,85%) te djelatnosti građevinarstva (11,82%). Ostalih
dvanaest djelatnosti čini 28,62% u udjelu ukupno zaposlenih u Općini. Treba napomenuti da
čak 317 poduzeća nema niti jednog zaposlenog.
Udio ukupnih prihoda prevladava na strani trgovine i čini 31,73% ukupnih prihoda Općine.
Slijedi djelatnost građevinarstva sa 11,04%, potom djelatnost administrativne i pomoćne
uslužne djelatnosti (10,37%), stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (9,75%) te
djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,60%). Ovih pet djelatnosti
čini 72,49% ukupnog prihoda Općine.
Što se tiče ukupne dobiti koju su ostvarila poduzeća, prema djelatnostima, vidljivo je da
prednjače djelatnosti koje i generiraju najveće prihode no poredak je nešto drugačiji. Na
prvom mjestu je i dalje djelatnost trgovine sa 31,22%, slijedi djelatnost pružanja smještaja te
pripreme i usluživanja hrane sa 24,45%, zatim djelatnost građevinarstva sa 12,01% te
administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti sa 8,80% u udjelu ukupne dobiti Općine.

Obrtništvo
Obrtništvo je analizirano sa aspekta djelatnosti jer financijski podaci nisu dostupni za
poslovanje obrtnika.
Slijedi prikaz broja aktivnih obrta sa sjedištem u Općini Medulin u 2015. godini.
Tablica br. 1: Broj aktivnih obrta sa sjedištem u Općini Medulin u 2015. godini
Naziv
Proizvodni obrti
Uslužni obrti
Ugostitelji
Prijevoz i prijevoz brodom
Građevina
Trgovina
Frizerski i kozmetički saloni
Ribarstvo
Ukupno

Broj aktivnih na dan
13.7.2015.
8
79
116
25
1
40
11
18
298

Izvor: Strateški razvojni program Općine Medulin za razdoblje od 2015. do 2020. god., str. 37.

3. REALIZACIJA PROGRAMA RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA KROZ RAZVOJ
PODUZETNIŠTVA U 2014., 2015., 2016. I 2017. GODINI

3.1. Poticajne mjere i aktivnosti
Korisnici potpora za mjere financirane od strane Općine Medulin mogu biti obrti ili trgovačka
društva koji imaju registrirano sjedište na području Općine Medulin te najmanje jednu (1)
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zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, uključujući i vlasnika/vlasnicu, a s prebivalištem na
području općine Medulin.
Poticajne mjere u 2014. godini
Općina Medulin je temeljem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz razvoj
poduzetništva u 2014. godini objavila javni poziv za dodjelu sredstava i to kroz sljedeće
mjere:
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama
2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
3. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
4. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
5. Zadržavanje postojeće ili smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne
naknade u jedinicama lokalne samouprave
U 2014. godini zaprimljeno je ukupno 23 zahtjeva od ukupno 13 tvrtki, od kojih je 21 zahtjev
pozitivno riješen i to na način da su dodjeljene sljedeće potpore:
- Potpora za novoosnovane tvrtke
11 zahtjeva
- Potpora za samozapošljavanje
4 zahtjeva
- Potpora za novo zapošljavanje
2 zahtjeva
- Troškovi polaganja stručnih i majstorskih ispita
4 zahtjeva
Tijekom 2014. godine od ukupno planiranih sredstava u proračunu u iznosu od 100.000,00
kn za potporu poduzetništvu, ukupno je isplaćeno 79.430,00 kn.

Poticajne mjere u 2015. godini
Općina Medulin je temeljem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz razvoj
poduzetništva u 2015. godini objavila javni poziv za dodjelu sredstava i to kroz sljedeće
mjere:
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama
2. Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
6. Zadržavanje postojeće ili smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne
naknade u jedinicama lokalne samouprave
U 2015. godini zaprimljeno je ukupno 5 zahtjeva od ukupno 4 tvrtke, od kojih je 4 zahtjeva
pozitivno riješeno i to na način da su dodjeljene sljedeće potpore:
 Potpora za novoosnovane tvrtke
1 zahtjev
 Potpora za samozapošljavanje
2 zahtjeva
 Potpora za novo zapošljavanje
1 zahtjev
Tijekom 2015. godine od ukupno planiranih sredstava u proračunu u iznosu od 100.000,00
kn za potporu poduzetništvu, ukupno je isplaćeno 16.690,86 kn.
Poticajne mjere u 2016. godini
Općina Medulin je temeljem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz razvoj
poduzetništva u 2016. godini objavila javni poziv za dodjelu sredstava i to kroz sljedeće
mjere:
1. Potpore novoosnovanim tvrtkama
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2.
3.
4.
5.
6.

Potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata
Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete
Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje
Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita
Zadržavanje postojeće ili smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne
naknade u jedinicama lokalne samouprave

U 2016. godini zaprimljeno je ukupno 3 zahtjeva od ukupno 2 tvrtke, od kojih je 3 zahtjeva
pozitivno riješeno i to na način da su dodjeljene sljedeće potpore:
 Potpora za novoosnovane tvrtke
2 zahtjeva
 Potpora za samozapošljavanje
1 zahtjev
Tijekom 2016. godine od ukupno planiranih sredstava u proračunu u iznosu od 200.000,00
kn za potporu poduzetništvu, ukupno je isplaćeno 15.000,00 kn.
Poticajne mjere u 2017. godini
Općina Medulin je temeljem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz razvoj
poduzetništva u 2017. godini objavila javni poziv za dodjelu sredstava i to kroz sljedeće
mjere:
1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika (Potpore tvrtkama i Potpore za jačanje i razvoj
ženskog poduzetništva),
2. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za
sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova,
3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje i
5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita.
U 2017. godini zaprimljeno je ukupno 18 zahtjeva od ukupno 13 tvrtki, od kojih je 10
zahtjeva pozitivno riješeno i to na način da su dodjeljene sljedeće potpore:
- Jačanje konkurentnosti poduzetnika –
Potpore tvrtkama
8 zahtjeva
-

Jačanje konkurentnosti poduzetnika –
Potpore za jačanje i razvoj ženskog poduzetništva

2 zahtjeva

Tijekom 2017. godine od ukupno planiranih sredstava u proračunu u iznosu od 50.000,00 kn
za potporu poduzetništvu, ukupno je isplaćeno 49.926,36 kn.

Poticajne mjere u 2018. godini
Općina Medulin je u proračunu za 2018. godinu, predvidjela sredstva u ukupnom iznosu od
100.000,00 kn za mjere poticanja gospodarstva, te je u tijeku objava Javnog poziva.

4. CILJEVI
Strateški cilj ovog programa je konkurentan i održivi razvoj obrta, malog i srednjeg
poduzetništva u Općini Medulin uz rast zaposlenosti. Posebni ciljevi čija realizacija
realizacija pridonosi ostvarenju strateškog cilja, a koji se ovim programom žele ostvariti su:
1. razvoj poticajnog poduzetničkog okruženja radi stvaranja uvjeta za daljnji rast i razvoj
obrta, malog i srednjeg poduzetništva te rast zaposlenosti i
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2. rast i razvoj obrta, malog i srednjeg poduzetništva radi zadovoljavanja osnovnih
potreba stanovništva unutar naselja na području općine Medulin.

1. MJERE I AKTIVNOSTI

I.
Programom se utvrđuju mjere i aktivnosti koje se najizravnije odnose na realizaciju
postavljenih ciljeva, odnosno prioriteta razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva, na
području općine Medulin.
Općina Medulin će u 2018. godini provoditi sljedeće mjere za razvoj malog gospodarstva i
poduzetništva te potporu deficitarnim djelatnostima:
1. Jačanje konkurentnosti poduzetnika,
2. Potpore poduzetnicima za financiranje troškova izrade projektnih prijedloga za
sufinanciranje iz fondova Europske unije i nacionalnih fondova,
3. Sufinanciranje ulaganja u standarde kvalitete,
4. Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje i
5. Subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita.
Ciljevi navedenih mjera su sljedeći:
 smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja,
 potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz fondova EU i nacionalnih
fondova EU fondova za projekte koji promiču gospodarski razvoj,
 smanjenje troškova rada u procesu samozapošljavanja ili zapošljavanja novog
djelatnika, odnosno potaknuti zapošljavanje nove radne snage,
 povećanje konkurentnosti mikro i malih poduzetnika i
 potaknuti rast i razvoj poduzetništva i povećati broj zaposlenih u privatnom sektoru.
Korisnici potpora za mjere financirane od strane Općine Medulin iz ovog Javnog poziva
mogu biti obrti ili trgovačka društva koja posluju i imaju registrirano sjedište na području
općine Medulin (izuzev trgovačkih društava kojima je Općina Medulin osnivač ili ima
vlasnički udjel u temeljnom kapitalu). Prihvatljivi prijavitelji su subjekti koji aktivno
posluju minimalno 6 mjeseci prije izlaska ovog Javnog poziva te imaju najmanje jednu
(1) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, a sa prebivalištem na području općine
Medulin.
Subjekt koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore.
Pravo prvenstva pri dodjeli sredstava za sve mjere iz ovog Javnog poziva imaju
korisnici potpora kojima je osnovna djelatnost proizvodnja (područje C –
prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).

II.
Mjera 1. JAČANJE KONKURENTNOSTI PODUZETNIKA
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Mjera 1.1. POTPORE TVRTKAMA
Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji imaju obrt ili trgovačko društvo sa sjedištem na
području općine Medulin, a koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva
(„Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte
malog gospodarstva te imaju najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, a
sa prebivalištem na području općine Medulin.
Potpora se može dodijeliti za troškove nastale od 1. siječnja 2018. godine i to za:
 izradu poslovnih planova/investicijskih programa,
 nabavu informatičke opreme,
 bankarske usluge za obradu kredita,
 uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg
uređenja),
 nabavu opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, osim u
poljoprivredi i ribarstvu, djelatnostima pod posebnom skrbi Ministarstva poljoprivrede
RH,
 marketinške aktivnosti, odnosno izrada web stranice, zakup domene do jedne
godine, web aplikacija za online trgovinu, nastup na sajmovima u zemlji i inozemstvu
(kotizacija, zakup izložbenog prostora, uređenje i opremanje štanda, uvrštavanje u
sajamski katalog, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz namjenu i
svrhu nastupa poduzetnika na sajmu), dizajn proizvoda, brendiranje, tiskanje
promotivnih materijala, isticanje pozitivnih primjera i informiranje o postignutim
uspjesima sa ciljem podizanja razine poduzetničke kulture,
 dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko
obrazovanje, stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu novih
tehnologija.
Iznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše
5.000,00 kn. Korisnik potpore ima pravo ostvariti ovu potporu za istu vrstu troškova samo
jednom.
Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac prijave za odabranu mjeru poduzetnik je
dužan dostaviti:
 presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog
registra),
 potvrdu HZMO o prijavi zaposlenja,
 presliku računa na ime troškova izrade dokumentacije, planova, studija i ostale
dokumentacije,
 presliku računa za nabavljenu opremu te presliku izvoda transakcijskog računa iz
kojeg je razvidno izvršenje plaćanja računa za nabavljenu opremu, te za izradu
dokumentacije, planova, studija i ostale dokumentacije,
 potvrdu o prebivalištu za zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme ili presliku osobne
iskaznice,
 potvrdu da vlasnik tvrtke nema dugovanja prema Općini Medulin po bilo kojoj osnovi i
 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 izjavu obveznika o upisu u sustav PDV-a i
 izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Mjera 1.2. POTPORE ZA JAČANJE I RAZVOJ ŽENSKOG PODUZETNIŠTVA
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Korisnice potpore mogu biti poduzetnice sa sjedištem na području općine Medulin, a koje se
sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02,
63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva te
imaju najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, a sa prebivalištem na
području općine Medulin.
Potpore se dodjeljuju za troškove ulaganja u projekte ženskog poduzetništva sa svrhom
tehnološkog unapređenja poslovanja.
Potpora se može dodijeliti za troškove nastale od 01. siječnja 2018. godine i to za:
 izradu poslovnih planova/investicijskih programa,
 nabavu informatičke opreme,
 bankarske usluge za obradu kredita,
 uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg
uređenja),
 nabavu opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, osim u
poljoprivredi i ribarstvu, djelatnostima pod posebnom skrbi Ministarstva poljoprivrede
RH,
 marketinške aktivnosti, odnosno izrada web stranice, zakup domene do jedne
godine, web aplikacija za online trgovinu, nastup na sajmovima u zemlji i inozemstvu
(kotizacija, zakup izložbenog prostora, uređenje i opremanje štanda, uvrštavanje u
sajamski katalog, trošak promidžbenih materijala isključivo vezanih uz namjenu i
svrhu nastupa poduzetnika na sajmu), dizajn proizvoda, brendiranje, tiskanje
promotivnih materijala, isticanje pozitivnih primjera i informiranje o postignutim
uspjesima sa ciljem podizanja razine poduzetničke kulture,
 dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko
obrazovanje, stručno osposobljavanje i educiranje zaposlenih za primjenu novih
tehnologija i
 troškove čuvanja djece poduzetnicama početnicama čiji je obrt ili trgovačko društvo
registrirano s datumom ne ranijim od 01. srpnja 2017. god.
Iznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše
6.500,00 kn. Korisnik potpore ima pravo ostvariti ovu potporu za istu vrstu troškova samo
jednom.
Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac prijave za odabranu mjeru poduzetnica je
dužna dostaviti:
 presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog
registra),
 potvrdu HZMO o prijavi zaposlenja,
 presliku računa za nabavljenu opremu i radove te presliku izvoda transakcijskog
računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja računa za nabavljenu opremu i radove,
 potvrdu da nema dugovanja prema Općini Medulin po bilo kojoj osnovi,
 potvrdu o prebivalištu za zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme ili presliku osobne
iskaznice,
 presliku računa za plaćene troškove čuvanja djece poduzetnicama početnicama čiji
je obrt ili trgovačko društvo registrirano s datumom ne ranijim od 01. srpnja 2017.
god.,
 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 izjavu obveznika o upisu u sustav PDV-a i
 izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka.
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Mjera 2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE TROŠKOVA IZRADE
PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE
UNIJE I NACIONALNIH FONDOVA
Iznos potpore koja se isplaćuje jednokratno po odobrenom zahtjevu, za ovu mjeru iznosi
50% prihvatljivih troškova, a najviše 10.000,00 kuna po poduzetniku.
Korisnici potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem na području općine Medulin, a koji se
sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02,
63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva te
imaju najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, a sa prebivalištem na
području općine Medulin.
Potpora se može dodijeliti za:
 naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih
obrazaca),
 izradu poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za
kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije i
nacionalnih fondova.
Uvjeti za dodjelu potpore:
 da će se investicija predviđena u projektu za koji se traži potpora realizirati na
području općine Medulin koja potporu i dodjeljuje,
 da podnositelj ne koristi druge izvore sufinanciranja za predmetnu potporu,
 da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za obavljanje
poslova za prethodno navedene namjene,
 da je projekt kandidiran u 2018. godini,
 da je račun za izvršene usluge izdan u 2018. godini.
Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac prijave za odabranu mjeru poduzetnik je
dužan dostaviti:
 presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog
registra),
 potvrdu HZMO o prijavi zaposlenja,
 presliku računa konzultanta i presliku izvoda transakcijskog računa iz kojeg je
razvidno izvršenje plaćanja računa konzultanta,
 potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske
unije i nacionalnih fondova,
 potvrdu o prebivalištu za zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme ili presliku osobne
iskaznice,
 potvrdu da nema dugovanja prema Općini Medulin po bilo kojoj osnovi,
 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 izjavu obveznika o upisu u sustav PDV-a i
 izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Mjera 3. SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE
Općina Medulin dodjeljuje nepovratne potpore obrtu ili malom trgovačkom društvu koje
posluje i ima registrirano sjedište na području općine Medulin te najmanje jednog
zaposlenog na neodređeno vrijeme, a koji ima prebivalište na području općine Medulin, za
troškove nastale od 01. siječnja 2018. godine za:
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troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja kvalitetom i okolišem,
certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i
smjernicama,
troškove stjecanja prava uporabe znaka „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno hrvatsko“, ISO,
HACCP i drugih znakova izvornosti i zemljopisnog podrijetla.

Najviši iznos nepovratne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00
kuna po poduzetniku. Potpore se ne odobravaju za produljenje certifikacije (recertifikacije).
Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac prijave za odabranu mjeru poduzetnik je
dužan dostaviti:
 presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog
registra),
 potvrdu HZMO o prijavi zaposlenja,
 ugovor konzultantske kuće za uvođenje sustava ili troškova edukacije,
 ugovor certifikacijske kuće za certificiranje sustava,
 presliku izvoda transakcijskog računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja usluge,
 potvrdu o prebivalištu za zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme ili presliku osobne
iskaznice,
 potvrdu da nema dugovanja prema Općini Medulin po bilo kojoj osnovi,
 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 izjavu obveznika o upisu u sustav PDV-a i
 izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

Mjera 4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE
Korisnici potpore mogu biti poduzetnici proizvodne djelatnosti (NKD 2007 - područje C
Prerađivačka industrija te odjeljak 62.01 Računalno programiranje - osim 32.1 Proizvodnja
nakita, imitacije nakita (bižuterije) i srodnih proizvoda) sa sjedištem u općini Medulinu, a koji
se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02,
63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva te koji
imaju najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, a sa prebivalištem na
području općine Medulin.
Iznos potpore za svaku novozaposlenu osobu i za samozapošljavanje iznosi 5.000,00 kuna.
Korisnik potpore ima pravo ostvariti ovu potporu za svakog novozaposlenog i za
samozapošljavanje samo jednom.
Navedena mjera se osim navedenog, koristi i za poticanje zapošljavanja osoba s
invaliditetom i mladih na neodređeno vrijeme. U slučaju da je u trenutku zapošljavanja osoba
mlađa od 30 godina ili da osoba ima određeni stupanj invaliditeta, iznos odobrene potpore
uvećava se za 30%, za svaki od navedenih uvjeta.
Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje odnosi se na povrat sredstava po
osnovu uplaćenih obveznih doprinosa iz i na bruto plaću za novozaposlene osobe.
Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži
potpora, mora biti u radnom odnosu neprekidno, najmanje šest mjeseci i s prebivalištem u
općini Medulinu te s datumom zapošljavanja ne ranijim od 1. srpnja 2017. godine. Isto se
odnosi i na osobe koje se samozapošljavaju.
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Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac prijave za odabranu mjeru poduzetnik koji
novozapošljava, dužan je dostaviti:
 presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog
registra),
 presliku ugovora o radu za novozaposlenu osobu,
 presliku prijave M-1 P radnika i Tiskanicu 2,
 potvrdu HZZ-a Pula da je osoba bila prijavljena kao nezaposlena osoba najmanje 60
dana prije zapošljavanja, osim za osobu kojoj je to prvo zaposlenje,
 potvrdu HZZ-a Pula da ne ostvaruje potporu za zapošljavanjem temeljem Mjera za
poticanje zapošljavanja HZZ-a,
 JOPPD obrazac (stranica A i stranica B) – za posljednjih 6 mjeseci zaposlenja (ne
ranije od 1. srpnja 2017. god.),
 potvrdu o prebivalištu za novozaposlenu osobu ili presliku osobne iskaznice,
 dokaz odnosno presliku službene isprave o invaliditetu (ukoliko se zapošljava osoba
s invaliditetom),
 potvrdu da nema dugovanja prema Općini Medulin po bilo kojoj osnovi,
 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 izjavu obveznika o upisu u sustav PDV-a i
 izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka.
Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac prijave za odabranu mjeru poduzetnik koji se
samozapošljava, dužan je dostaviti:
 presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog
registra),
 potvrdu HZZ-a Pula da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem Mjera za
poticanje zapošljavanja HZZ-a,
 potvrdu o prebivalištu na području općine Medulin ili presliku osobne iskaznice za
osobu koja se samozaposlila otvaranjem obrta ili trgovačkog društva,
 presliku prijave M-1P i Tiskanicu 2 za osobu koja se samozaposlila,
 JOPPD (stranica A i stranica B) i dokaz o uplati obveznih doprinosa za posljednjih 6
mjeseci zaposlenja (ne ranije od 1. srpnja 2017. god.),
 potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice za osobu koja traži potporu za
samozapošljavanje,
 dokaz odnosno presliku službene isprave o invaliditetu (ukoliko se zapošljava osoba
s invaliditetom),
 potvrdu da nema dugovanja prema Općini Medulin po bilo kojoj osnovi,
 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 izjavu obveznika o upisu u sustav PDV-a i
 izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka.
Mjera 5. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH
ISPITA
Korisnici ove potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem na području općine Medulinu, koji
imaju najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, a sa prebivalištem na
području općine Medulin, a koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva
(„Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte
malog gospodarstva.
Potpora se može dodijeliti za refundiranje troškova polaganja ispita nastalih nakon 01.
srpnja 2017. godine i to:
 Majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano
odredbama Zakona o obrtu (NN 143/13) za zanimanja propisana Pravilnikom o
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vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica (NN 42/08), a u obrtnom
registru imaju upisano obavljanje obrta sa sjedištem na području grada/općine.
Stručnih ispita – temeljem Pravilnika o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i
usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog uređenja i graditeljstva
(NN24/08, 141/09,23/11, 129/11, 109/12) za zaposlene osobe koje imaju prebivalište
na području općine Medulin.
Za usavršavanja u zanimanju - srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene
osobe koje imaju prebivalište na području općine Medulin, a koje posluju u području
djelatnosti prerađivačke industrije i građevinarstva.

Pravo na subvenciju ima i podnositelj zahtjeva koji je majstorski ispit ili ispit o stručnoj
osposobljenosti polagao prije otvaranja obrta i to od 01. srpnja 2017. godine, a u trenutku
podnošenja zahtjeva za refundiranje troškova ima otvoren obrt.
Iznos potpore po pojedinom korisniku dodjeljuje se u visini 50% stvarnih troškova, a može
iznositi najviše 3.000,00 kuna po osobi koja se usavršava, maksimalno za tri djelatnika po
poslodavcu, koji su zaposleni na neodređeno vrijeme.
Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac prijave za odabranu mjeru poduzetnik je
dužan dostaviti:
 presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz
sudskog registra),
 presliku dokaza na ime troškova polaganja ispita i presliku izvoda transakcijskog
računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja troškova polaganja ispita,
 presliku uvjerenja o položenom majstorskom/stručnom ispitu,
 potvrdu HZMO-a o prijavi zaposlenja za osobu za koju se traži potpora,
 potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice za osobu za koju se traži
refundiranje troškova,
 potvrdu da Poslodavac nema dugovanja prema Općini Medulin po bilo kojoj
osnovi,
 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
 izjavu obveznika o upisu u sustav PDV-a i
 izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka.

III.
Korisnici potpore u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpore ne smiju imati
nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Općini Medulin.
Odluku o dodjeli potpore donosi Povjerenstvo za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva
Općine Medulin u 2018. godini.
Sredstva potpore uplaćuju se na žiro račun korisnika po dostavljenim računima kojima se
dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i po dostavljenom dokazu o podmirenju
računa, a sve u roku do 31. prosinca 2018. godine.
Sredstva za mjere po Javnom pozivu dodjeljuju se isključivo za troškove sa datumom
fakture nakon 01. srpnja 2017. godine, osim ukoliko svakom pojedinom mjerom ovog
Javnog poziva nije određeno drugačije. Po javnom pozivu ne sufinanciraju se djelatnosti
iz NKD 2007 - 56 djelatnosti pripreme i usluživanja hrane i pića i područje G trgovina
na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala. Uz isključene djelatnosti,
potpora se ne može odobriti za nezakonite ekonomske aktivnosti (svaka proizvodna,
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trgovinska ili druga aktivnost koja je nezakonita po zakonima ili propisima), za
proizvodnju i trgovinu duhanom i destiliranim alkoholnim pićima, proizvodnju i
trgovinu oružjem i streljivom svake vrste, djelatnost kockarnica, djelatnost
građevinarstva te djelatnost poslovanja nekretninama.
Obrasce prijave na mjere za dodjelu potpore, popratne obrasce izjava (Izjava o korištenim
potporama male vrijednosti i Izjava obveznika o upisu u sustav PDV-a), te predmetni Javni
poziv mogu se preuzeti u pisarnici Općine Medulin ili na web stranicama Općine Medulin,
www.medulin.hr
.
Ostale
informacije
mogu
se
zatražiti
e-mailom
na:
jasmina.ritosa@medulin.hr .
Obrasci prijave za svaku pojedinu mjeru Javnog poziva, Izjava o korištenim potporama male
vrijednosti, Izjava obveznika o upisu u sustav PDV-a, te Izjava o davanju suglasnosti za
prikupljanje i obradu osobnh podataka, sastavni su dio Javnog poziva. Korisnik potpore
ima pravo višekratno ostvariti potporu po pojedinoj mjeri, na način da može ostvariti
potporu za navedene troškove specificirane po pojedinim stavkama mjere i to
višekratnom prijavom na istu mjeru, ali za druge troškove specificirane po stavkama.
Nakon isteka roka od 4 (četiri) godine, korisnik se može ponovo prijaviti te ostvariti
potporu za troškove specificirane po stavkama mjere za koju je već ostvario potporu.
Korisnik se može prijaviti na više mjera. Zahtjevi se rješavaju prema redosljedu
zaprimanja potpunog zahtjeva, prema uvjetima iz Javnog poziva, do iscrpljenja sredstava.
Obrazac prijave na Javni poziv za dodjelu nepovratnih subvencija za odabranu mjeru
sa potrebnom dokumentacijom te Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti i
Izjavu obveznika o upisu u sustav PDV-a, podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora
za razvoj poduzetništva Općine Medulin u 2018. godini na adresu:
Općina Medulin,
Upravni odjel za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo,
Centar 223
52203 Medulin
ili se predaje osobno u pisarnicu Općine Medulin do 07. prosinca 2018. godine,
odnosno do iskorištenja sredstava.
Upravni odjel za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo, kao i Povjerenstvo za
dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Medulin u 2018. godini mogu zatražiti i
dodatnu dokumentaciju, a koju su korisnici potpore dužni dostaviti u naznačenom roku, a u
protivnom će se takav zahtjev smatrati nepotpunim. Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj
potpore male vrijednosti sukladno odredbama Zakona o državnim potporama („Narodne
novine“ br. 47/14), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i
ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti.
Nakon dodjele sredstava, poslovni subjekt primatelj potpore mora nastaviti obavljati
djelatnost još minimalno 1 (jednu) godinu od dana dodjele sredstava, odnosno uplate
dodjeljenih sredstava, o čemu dokaz o obavljanju djelatnosti u prethodnoj godini dostavlja
Općini Medulin. U navedenu svrhu primatelj sredstava do 01. lipnja 2020. godine dostavlja
bilancu, račun dobiti i gubitka te prijavu poreza na dobit za obveznike poreza na dobit s
dokazom predaje iste Poreznoj upravi, odnosno rekapitulaciju knjige primitaka i izdataka,
popis dugotrajne imovine te prijavu poreza na dohodak za obveznike poreza na dohodak s
dokazom predaje iste Poreznoj upravi. Ukoliko poslovni subjekt prestane sa obavljanjem
djelatnosti prije isteka roka od 1 (jedne) godine, dužan je vratiti dodjeljena sredstva.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ br. 25/13 i 85/15),
Općina Medulin kao tijelo javne vlasti, obavezna je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti
pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u
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javnom glasilu. U cilju zakonom utvrđene svrhe i interesu javnosti, Općina Medulin objavljuje
donesene akte na službenoj internetskoj stranici i u službenom glasilu Općine Medulin.
Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, podnošenjem Zahtjeva za potporu koji
sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv, uz tražene priloge, dao privolu za
njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom objavom na internetskim stranicama i u
službenom glasilu Općine Medulin, a u svrhu radi koje su prikupljeni.

6. PROVEDBA PROGRAMA
Program će se provoditi na temelju javnog poziva kojeg će donijeti Načelnik Općine Medulin.
Za kontrolu korištenja sredstava koja se dodjeljuju na temelju ovoga programa zadužuje se
Upravni odjel za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo.

7. ZAVRŠNE ODREDBE
Korisnici ovoga programa moraju imati sjedište na području općine Medulin.
Za provedbu Programa poticanja razvoja obrta, malog i srednjeg poduzetništva u Općini
Medulin zadužuje se Upravni odjel za EU projekte, međunarodnu suradnju i gospodarstvo,
koji će jednom godišnje, za prethodnu godinu, dostaviti izvješće o provedbi mjera i aktivnosti
iz ovoga programa načelniku koji će o tome izvijestiti Općinsko vijeće.
Ovaj će program biti objavljen u Službenim novinama Općine Medulin, te stupa na snagu u
roku od osam dana od objave.

KLASA: 302-01/18-01/0008
URBROJ: 2168/02-01/3-18-2
Medulin, 22.10.2018.

Načelnik
Goran Buić, dipl. ing.
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