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Temeljem Odluke o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz razvoj poduzetništva Općine 

Medulin za 2016. godinu KLASA: 302-01/16-01/0020 URBROJ: 2168/02-02/02-16-1 od 
7.12.2016., Općina Medulin objavljuje 
  

JAVNI POZIV  
ZA DODJELU SREDSTVA ZA PRAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA I 

PODUZETNIŠTVA NA PODRUĈJU OPĆINE MEDULIN ZA 2016. GODINU  
 
 

I. 
Općina Medulin u 2016. godini provodi sljedeće mjere za razvoj malog gospodarstva i  
poduzetništva: 
 

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 struĉnih i majstorskih ispita  
6. Zadrţavanje postojeće ili smanjenje visine komunalnog doprinosa i komunalne 

naknade u jedinicama lokalne samouprave  
 

Ciljevi navedenih mjera su sljedeći:  

 smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika prilikom pokretanja poslovanja,  

 potaknuti mikro i male poduzetnike da koriste sredstva iz 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  

 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 registrirani nakon 1. siječnja 2015. te koji aktivno 
posluju minimalno 6 mjeseci prije izlaska ovog Javnog poziva te imaju najmanje jednu (1) 
zaposlenu osobu na neodreĎeno 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 – preraĎivačka industrija, prema 
nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti).  
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II. 
 
Mjera  1. POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA  
 
 
Općina Medulin dodjeljuje nepovratnu potporu: 

a) poduzetnicima-početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo ili imaju prvi put 
otvoren obrt ili trgovačko društvo, a koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog 
gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) svrstavaju u mikro i male 
subjekte malog gospodarstva i registrirani su nakon 01.01.2015. godine, a koji posluju i 
imaju sjedište na području Općine Medulin te najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na 
neodreĎeno vrijeme, a sa prebivalištem na području Općine Medulin 

b) obrtima/trgovačkim društvima upisanim u Obrtni registar/na Trgovačkom sudu prethodnih 
godina, a koji sada po prvi put zapošljavaju osobu na neodreĎeno vrijeme, uključujući i 
vlasnika/vlasnicu, a sa prebivalištem na području Općine Medulin.  

 
Potpora se može dodijeliti za troškove nastale nakon 1. srpnja 2016. godine: 

a) izradu poslovnih planova/investicijskih programa,  
b) nabavu informatičke opreme,  
c) bankarske usluge za obradu kredita,  
d) za refundiranje troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva, te troškova registracije 

slobodnog zanimanja, te ishoĎenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili 
trgovačkog društva te podnošenja zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena 
nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci, poslovni plan, projektno tehnološka 
dokumentacija, minimalni tehnološki uvjeti za poslovni prostor, studija utjecaja na okoliš, 
razne dozvole, i slično),  

e) ureĎenje poslovnog prostora (graĎevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg ureĎenja),  
f) nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, osim u poljoprivredi i 

ribarstvu, djelatnostima pod posebnom skrbi Ministarstva poljoprivrede RH  
g) izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala,  
h) dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko 

obrazovanje.  
 
Iznos potpore za namjene iz prethodnog stavka po pojedinom korisniku iznosi najviše 5.000,00 
kn. Korisnik potpore ima pravo ostvariti ovu potporu samo jednom.  
 
Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac zahtjeva 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 otvaranja obrta ili trgovačkog društva, izrade 

dokumentacije, planova, studija i ostale dokumentacije  
- presliku računa za nabavljenu opremu i presliku izvoda transakcijskog računa iz kojeg je 

razvidno izvršenje plaćanja računa za nabavljenu opremu 
- potvrdu da vlasnik novoosnovane tvrtke nema dugovanja prema Općine Medulin po bilo 

kojoj osnovi 
- izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. 

 
 
Mjera  2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU 

PROJEKATA  
  
 
Iznos potpore koja se isplaćuje jednokratno po odobrenom zahtjevu, za ovu mjeru iznosi 50% 
prihvatljivih troškova, a najviše 10.000,00 kuna po poduzetniku. 
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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 i 56/13) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva. te najmanje jednu (1) 
zaposlenu osobu na neodreĎeno vrijeme a sa prebivalištem na području Općine Medulin. 
 
Potpora se može dodijeliti za:  

 naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih obrazaca),  

 izrada poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne za  
kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije.  

  
Uvjeti za dodjelu potpore:  

 da će se investicija predviĎena 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 2016. godini,  

 da je račun za izvršene usluge izdan u 2016. godini.  
 
Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac zahtjeva poduzetnik je dužan dostaviti: 

 presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog 
registra) 

 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 

 potvrdu da nema dugovanja prema Općini Medulin po bilo kojoj osnovi 

 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. 
 

 
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 
neodreĎeno vrijeme, a koji ima prebivalište na području općine Medulin, za  

 troškove uvoĎenja 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“ i drugih 
znakova kvalitete. 

 
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 zahtjeva poduzetnik je dužan dostaviti: 

 presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog 
registra) 

 ugovor konzultantske kuće za uvoĎenje sustava ili troškova edukacije  

 ugovor certifikacijske kuće za certificiranje sustava 

 izvod žiro-računa – dokaz o izvršenom plaćanju  

 potvrdu da nema dugovanja prema Općini Medulin po bilo kojoj osnovi 

 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. 
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Mjera  4. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE  
  
 
Iznos potpore za svaku novozaposlenu osobu i za samozapošljavanje iznosi 5.000,00 kuna.  
  
Korisnici potpore mogu biti poduzetnici proizvodne djelatnosti (NKD 2007 - područje C 
PreraĎivačka 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 i 
56/13) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva te koje imaju najmanje jednu (1) 
zaposlenu osobu na neodreĎeno vrijeme, a sa prebivalištem na području Općine Medulin. 
 
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 ranijem od 1. srpnja 2015. godine. Isto se odnosi i na 
osobe koje se samo zapošljavaju.  
 
Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac zahtjeva poduzetnik koji novozapošljava, dužan 
je dostaviti: 

 presliku registracije 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 tiskanica 2,  

 potvrdu HZZ Pula da je osoba bila prijavljena kao nezaposlena osoba najmanje 60 dana 
prije zapošljavanja, osim za osobu kojoj je to prvo zaposlenje,  

 potvrdu HZZ 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 2015.),  

 potvrdu o prebivalištu za novozaposlenu osobu ili presliku osobne iskaznice,  

 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti.  
 
Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac zahtjeva poduzetnik koji se samo zapošljava, 
dužan je dostaviti: 

 presliku registracije presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili 
izvadak iz sudskog registra) 

 potvrda HZZ Pula da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem Mjera za poticanje 
zapošljavanja HZZ, 

 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 2015.), 

 potvrdu o prebivalištu ili presliku osobne iskaznice za osobu koja traži potporu za 
samozapošljavanje 

 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti.  
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Mjera  5. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUĈNIH I MAJSTORSKIH 
ISPITA  

  
 
Korisnici ove potpore mogu biti poduzetnici sa sjedištem na području Općine Medulinu, koji imaju 
najmanje jednu (1) zaposlenu osobu na neodreĎeno 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 i 56/13) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva.  
  
Potpora se može dodijeliti za refundiranje troškova polaganja ispita nastalih nakon 01.07.2015. 
godine:  
a) Majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je polaganje propisano odredbama 

Zakona o obrtu (NN 143/13) za zanimanja propisana Pravilnikom o 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.  

b) Stručnih ispita – temeljem Pravilnika o stručnom ispitu, te upotpunjavanju i usavršavanju 
znanja osoba koje obavljaju poslove prostornog ureĎenja i graditeljstva (NN24/08, 
141/09,23/11, 129/11, 109/12) za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području 
Općine Medulin.  

c) Za usavršavanja u zanimanju - srednjoškolsko stručno usavršavanje, za zaposlene osobe 
koje imaju prebivalište na području Općine Medulin, a koje posluju u području djelatnosti 
preraĎivačke industrije i graĎevinarstva.  

  
Pravo na subvenciju ima i podnositelj zahtjeva koji je majstorski ispit ili ispit o stručnoj 
osposobljenosti polagao prije otvaranja obrta i to od 01.07.2015. 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 neodreĎeno vrijeme. 
 
Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac zahtjeva poduzetnik je dužan dostaviti: 

 presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog 
registra), 

 dokaz o uplati sredstava na ime troškova polaganja ispita i presliku izvoda 
transakcijskog računa iz kojeg je razvidno izvršenje plaćanja, 

 presliku uvjerenja o položenom majstorskom/stručnom ispitu, 

 potvrdu HZMO o prijavi zaposlenja za osobu za koju se traži potpora 

 potvrdu da Poslodavac nema dugovanja prema Općini Medulin po bilo kojoj osnovi 

 izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. 
 
 
Mjera  6. ZADRŢAVANJE POSTOJEĆE ILI SMANJENJE VISINE KOMUNALNOG 

DOPRINOSA I KOMUNALNE NAKNADE U JEDINICAMA LOKALNE 
SAMOUPRAVE  

  
 
Općina Medulin zadržava postojeću visinu komunalne naknade i komunalnog doprinosa.  
  
Općina Medulin kroz Izmjenu i dopunu Odluke o komunalnom doprinosu Općine Medulin 
(„Službene novine“ Općine Medulin 2/13) dopušta i omogućava investitorima da budu osloboĎeni 
plaćanja komunalnog doprinosa, ukoliko grade poljoprivredne graĎevine na poljoprivrednom 
zemljištu: staklenike i plastenike, farme za uzgoj stoke, peradarske farme, vinogradarsko vinske i 
slične pogone sukladno odredbama PPU Općine Medulin.  
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Općina Medulin kroz Odluku o općinskim porezima Općine Medulin („Službene novine“ Općine 
Medulin 2/14) oslobaĎa poduzetnike, pravne ili fizičke osobe ukoliko započnu obavljati djelatnost 
tijekom godine, za prvu godinu obavljanja djelatnosti (poslovanja), u kojoj oni nisu obveznici 
plaćanja poreza na tvrtku ili naziv, a ako prestanu obavljati djelatnost tijekom godine, plaćaju 
razmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv na mjesečnoj osnovi za posljednju godinu poslovanja, uz 
obvezu poduzetnika da Općinu Medulin pravo. Za više informacija: silvija.perica@medulin.hr  
 

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 2016. 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, 
odnosno cesijom na račun dobavljača, a sve u roku do 31. prosinca 2016. godine. 
Sredstva za mjere po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se isključivo za troškove sa datumom 
fakture nakon 01. srpnja 2015. godine, osim ukoliko svakom pojedinom mjerom ovog Javnog 
poziva nije odreĎeno drugačije. Po ovom 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 motocikla.  
Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore te predmetni Javni poziv može se preuzeti u pisarnici 
Općine Medulin ili na web stranicama Općine Medulin, www.medulin.hr. Ostale informacije 
možete zatražiti e-mailom na: sonja@medulin.hr. 
Zahtjev za dodjelu potpore za svaku pojedinu mjeru, sastavni je dio ovog Javnog poziva.  
Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu 
potpora za razvoj poduzetništva Općine Medulin u 2016. godini na adresu: Općina Medulin, 
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, Centar 223 ili se predaje osobno u 
pisarnicu Općine Medulin do 15. prosinca 2016. godine. 
Upravni odjel za opće poslove i društvene djelatnosti, kao i Povjerenstvo za dodjelu potpora za 
razvoj poduzetništva Općine Medulin u 2016. 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.  
  
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 javnom 
glasilu. U cilju zakonom utvrĎene svrhe i interesu javnosti, Općina Medulin objavljuje sve 
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.  
 
 
KLASA: 302-01/16-01/0020 
URBROJ: 2168/02-02/02-16-2 
Medulin, 7.12.2016. 
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