Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj
29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), članka 3. Programa potpora
za poticanje poduzetništva i novih investicija na području Općine Barban („Službene novine
Općine Barban“ broj 51/20), članka 8. Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva
na području Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 51/20), te članka 34.
Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21), Općinski
načelnik Općine Barban dana 17. prosinca 2021. godine donosi
ODLUKU
o raspisivanju Javnog poziva poduzetnicima
za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva
na području Općine Barban u 2021. godini
I.
Ovom Odlukom raspisuje se Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje
razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2021. godini, planiranih u Proračunu
Općine Barban za 2021. godinu, a sve u cilju pružanja potpore poduzetnicima i razvoju
poduzetništva na području Općine Barban.
II.
Potporama za poticanje razvoja poduzetništva (u daljnjem tekstu: potpore) podrazumijevaju se
nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Općine Barban za programe projekte i
aktivnosti usmjerene postizanju ciljeva razvoja gospodarstva koja su u Proračunu planirana kao
subvencije, donacije, poticaji i pomoći, a za koja Proračunom ili posebnom odlukom Općinskog
Vijeća nisu utvrđeni krajnji korisnici.
Potpore se odobravaju za programe, projekte i aktivnosti u okviru sredstva osigurana
Proračunom Općine, temeljem podnesenih prijava odnosno zamolbi obrazloženih i
dokumentiranih na način utvrđen ovom Odlukom.
III.
Sredstva za potpore novim poduzetnicima, sukladno ovoj Odluci, planirana su u Proračunu
Općine Barban za 2021. godinu u ukupnom iznosu od 20.000,00 kuna za područje:
 Razdjel 003, Glava 00301, Program 3200 Razvoj gospodarstva, Aktivnost A320003
Potpore poduzetništvu, Pozicija R0143 – Potpore novim poduzetnicima, konto 352.
Potpore se dodjeljuju jednokratno tijekom proračunske godine.
IV.
Sredstva navedena u točki III. raspodijelit će se na temelju Javnog poziva poduzetnicima za
dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban
u 2021. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv za potpore poduzetnicima) čiji je nositelj Općina
Barban, i u skladu s dokumentacijom za provedbu Javnog poziva koja je sastavni dio ove
Odluke.

V.
Javni poziv objavit će se 17. prosinca 2021. godine i bit će otvoren do 31. prosinca 2021. godine,
odnosno do iskorištenja raspoloživih proračunskih sredstava. Poziv i dokumentacija za
provedbu Javnog poziva za potpore poduzetnicima iz točke IX. objavljuje se u cijelosti na
mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr).
VI.
Potpore se odnose na mikro i male subjekte malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju
razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).
Korisnici potpore iz članka 2. Ove Odluke mogu biti subjekti malog gospodarstva,
poduzetništva i druge pravne i fizičke osobe koje imaju sjedište na području Općine i koji
ispunjavaju uvjete utvrđene ovom Odlukom i posebnim propisima, odnosno pravilima o
potporama male vrijednosti.
Subjekti malog gospodarstva, u smislu ove Odluke, su fizičke i pravne osobe (trgovačka
društva, obrti, OPG, zadruge, itd.) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi
ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom
o poticanju razvoja malog gospodarstva.
Pravo na potpore ne mogu ostvariti pravne osobe u vlasništvu Općine Barban, kao ni
poduzetnici u stečaju, likvidaciji ili postupku predstečajne nagodbe.
Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji iz stavka 2. koji su u cjelosti opravdali
namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz Općinskog proračuna.
VII.
U postupku odlučivanja o odobravanju potpora nadležno tijelo (Povjerenstvo za potpore
gospodarstvu imenovano odlukom načelnika) ocjenjuje koliko program, projekt ili aktivnost za
koje se traži potpora pridonosi ostvarivanju gospodarskog rasta, a osobito koliko pridonosi:
 očuvanju postojećih radnih mjesta odnosno povećanju zaposlenosti,
 povećanju broja subjekata malog gospodarstva,
 osiguranju trajnosti poslovanja tražitelja potpore,
 povećanju konkurentnosti subjekta malog gospodarstva,
 povećanju domaćih ulaganja,
 razvoju i stvaranju inovativnih proizvoda i usluga.
VIII.
Potpore se odobravaju u obliku sljedeće mjere:
MJERA: Potpore novoosnovanim tvrtkama
Iznos potpore za ovu mjeru iznosi najviše 5.000,00 kuna po korisniku.
Korisnici potpore moraju biti registrirani tijekom 2019., 2020. ili 2021. godine.

Potpora se može dodijeliti za sljedeće troškove nastale u navedenim godinama:
a. izradu poslovnih planova/investicijskih programa,
b. nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera,
c. bankarske usluge za obradu kredita,
d. za refundaciju troškova otvaranja obrta, trgovačkog društva, te troškova registracije
slobodnog zanimanja, te ishođenje 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 tehnički uvjeti za poslovni prostor, studija
utjecaja na okoliš, razne dozvole i slično),
e. uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),
f. nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva,
g. za refundaciju materijalnih troškova poslovanja,
h. izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala,
i. dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i informatičko
obrazovanje.
Za ostvarivanje nepovratne potpore uz obrazac zahtjeva poduzetnik je dužan dostaviti:
a. presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog
registra),
b. potvrdu HZMO o prijavi zaposlenja,
c. presliku računa na ime troškova otvaranja obrta ili trgovačkog društva, izrade
dokumentacije, planova, studija i ostale dokumentacije, te presliku izvoda žiro-računa
kojima se dokazuje izvršeno plaćanje,
d. presliku računa za nabavljenu opremu i presliku izvoda transakcijskog računa iz kojeg
je razvidno izvršenje plaćanja računa za nabavljenu opremu,
e. potvrdu da nema dugovanja prema državi i Općini Barban po bilo kojoj osnovi.
IX.
Dokumentacija za provedbu Javnog poziva za potpore poduzetnicima obuhvaća:
1. Tekst javnog poziva,
2. Obrazac 1 – Zahtjev za dodjelu potpore,
3. Obrazac 2 – Dodatni podaci o podnositelju zahtjeva,
4. Obrazac 3 – Izjava o korištenim potporama male vrijednosti.
Svi obrasci moraju biti potpisani od strane ovlaštene osobe podnositelja prijave i ovjereni
pečatom društva.
X.
Općina Barban nadležna je za provedbu postupka. Općinski načelnik Općine Barban imenovat
će članove Povjerenstva za potpore gospodarstvu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).
XI.
Povjerenstvo čine predsjednik i dva člana.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Prijave se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.

U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove:
 odlučuje o objavi Javnog poziva za prikupljanje prijava za dodjelu potpore,
 propisuje obrazac prijave za dodjelu potpore s dokazanim sredstvima o ispunjavanju
uvjeta,
 razmatra podnesene prijave i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore,
 ocjenjuje i vrednuje podnesene prijave,
 utvrđuje prijedlog za dodjelu potpore,
 obavlja druge poslove u provođenju ove Odluke.
XII.
Odluku o dodjeli potpore donosi Općinski načelnik na prijedlog Povjerenstva. Odluka će biti
objavljena na mrežnim stranicama Općine Barban (www.barban.hr).
XIII.
Na temelju Odluke iz točke XII. ove Odluke, Općina Barban će s korisnicima kojima je
odobrena potpora sklopiti Ugovor u pisanom obliku.
Ugovor osobito sadrži obveze dostave opisnog i financijskog izvješća o izvršenju, nadzoru i
obvezi povrata sredstava u slučaju nenamjenski utrošenih sredstva.
Nadzor nad korištenjem odobrene potpore provodi Upravni odjel za financije, gospodarstvo i
društvene djelatnosti Općine Barban.
Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstva, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski
utrošena sredstva vratiti u proračun Općine.
XIV.
Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za financije, gospodarstvo i društvene
djelatnosti Općine Barban.
XV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

OPĆINSKI NAČELNIK
Dalibor Paus, v.r.
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OBRAZLOŽENJE
I. PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA
Pravni temelj za donošenje Odluke sadržan je u članku 11. Zakona o poticanju razvoja malog
gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), članku 48. Zakona
o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05,
109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15, 123/17, 98/19,
144/20), članku 3. Programa potpora za poticanje poduzetništva i novih investicija na području
Općine Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 51/20), članku 8. Odluke o potporama
za poticanje razvoja poduzetništva na području Općine Barban („Službene novine Općine
Barban“ broj 51/20), te članku 34. Statuta Općine Barban („Službene novine Općine Barban“
broj 22/13, 12/18, 56/20).
II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA
Ovom Odlukom raspisuje se Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje
razvoja poduzetništva na području Općine Barban u 2021. godini, planiranih u Proračunu
Općine Barban za 2021. godinu, a sve u cilju pružanja potpore poduzetnicima i razvoju
poduzetništva na području Općine Barban.
Potpore se odnose na mikro i male subjekte malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju
razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).
Subjekti malog gospodarstva, u smislu ove Odluke, su fizičke i pravne osobe (trgovačka
društva, obrti, OPG, zadruge, itd.) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi
ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom
o poticanju razvoja malog gospodarstva.
Potpore se odobravaju u obliku sljedeće mjere: Potpore novoosnovanim tvrtkama.
Potpore se dodjeljuju jednokratno tijekom proračunske godine.
Slijedom predložene Odluke i raspisanog Javnog poziva, poduzetnici podnose svoje prijave
Upravnom odjelu za financije, gospodarstvo i društvene djelatnosti Općine Barban.
Sredstva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja poduzetništva na području
Općine Barban, planirana su u Proračunu Općine Barban za 2021. godinu u ukupnom iznosu
od 20.000,00 kuna za potpore novim poduzetnicima.
Javni poziv otvoren je do 31. prosinca 2021. godine, odnosno do iskorištenja raspoloživih
proračunskih sredstava.
U postupku provedbe Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja
poduzetništva na području Općine Barban imenovat će se Povjerenstvo za potpore
gospodarstvu.
Slijedom provedenog postupka dodjele potpora, Općinski načelnik Općine Barban donosi
Odluku o dodjeli potpora koja se objavljuje na mrežnim stranicama Općine Barban
(www.barban.hr).
Na temelju Odluke o dodjeli potpora, Općina Barban će s korisnicima kojima su odobrena
financijska sredstva sklopiti Ugovor u pisanom obliku.

III. PRIJEDLOG AKTA
Tekst prijedloga Odluke dostavljen je u prilogu.
IV. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA
Financijska sredstva potrebna za provedbu Odluke planirana su Proračunom Općine Barban za
2021. godinu, sukladno utvrđenim prioritetima i usvojenim programima.

PROČELNIK:
Vlado Kožljan, v.r.

