
Temeljem Programa poticanja razvoja poduzetništva za 2023. godinu („Službene novine 

Općine Vrsar-Orsera“ broj 4/23)  Općinski načelnik donio je sljedeći  

 

Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva 

u 2023. godini 

 

I. UVODNE ODREDBE 

I. 

Općina Vrsar-Orsera u cilju poticanja razvoja poduzetništva u 2023. godini daje potpore kroz 

sljedeće mjere: 

1. potpore poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo, 

2. potpore za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata, 

3. potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, 

4. potpore za subvencioniranje digitalizacije poslovanja, 

5. potpore za subvencioniranje nabave dugotrajne materijalne imovine. 

 

Korisnici potpora mogu biti obrti i trgovačka društva (mala i srednja) koji posluju i imaju 

registrirano sjedište na području Općine Vrsar-Orsera, izuzev trgovačkih društava kojima je 

Općina Vrsar-Orsera osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. 

Korisnici potpora ne mogu biti pravne i fizičke osobe (trgovačka društva, obrte i obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva) čije se djelatnosti ne mogu financirati sukladno članku 1. stavku 

1. točkama a) do e) Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013. 

 

Korisnici potpore ne mogu biti subjekti navedeni za koje Jedinstveni upravni odjel u postupku 

obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da prema Općini Vrsar-Orsera ima dospjelih, a 

nepodmirenih obveza. 

Korisnik potpore mora imati najmanje jednog zaposlenog na neodređeno puno radno vrijeme, 

što uključuje i vlasnika/cu obrta, odnosno trgovačkog društva. 

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

potpore iz ovog Programa, sukladno tome podnositelj zahtjeva dužan je dostaviti potvrdu 

nadležne Porezne uprave ukoliko nije u sustavu PDV-a. 

Korisnici potpore ne mogu za istu mjeru/program/svrhu primiti potporu iz bilo kojeg drugog 

izvora.  

 

Sredstva za potpore iz članka 2. ovoga Programa osigurana su u Proračunu Općine Vrsar-Orsera 

za 2023. godinu u od 21.436,00 eura. 

 

Temeljem ovog Programa pojedinom korisniku može se u jednoj kalendarskoj godini odobriti 

više vrsta potpora do najvišeg ukupnog iznosa od 3.000,00 eura. 

Ukoliko korisnik ostvari potporu za nabavu imovine temeljem ovog Programa, dužan je 

zadržati vlasništvo nad imovinom dvije godine od dana ostvarivanja potpore. 

Jedna mjera ne isključuje drugu. 

 

 

II. OPIS MJERA I KRITERIJI DODJELE POTPORE 

 

1. POTPORE PODUZETNICIMA POČETNICIMA KOJI PRVI PUT OTVARAJU OBRT 

ILI TRGOVAČKO DRUŠTVO 

 

KORISNICI: 



Općina Vrsar-Orsera dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima - početnicima koji prvi put 

otvaraju obrt ili trgovačko društvo, ili imaju prvi puta otvoren obrt ili trgovačko društvo, a koji 

posluju i imaju registrirano sjedište na Općine Vrsar-Orsera (registrirani su nakon 01.01.2022.). 

Pravo na potporu imaju i trgovačka društva te obrti koji su upisani u registar Trgovačkog suda 

i Obrtni registar (registrirani su nakon 01.01.2022. godine), a sada prvi put zapošljavaju osobu 

na neodređeno puno radno vrijeme, a koja može biti i vlasnik. 

 

NAMJENA: 

Potpore se dodjeljuju za sljedeće namjene: 

• izrada poslovnih planova/investicijskih programa, 

• nabava informatičke opreme, 

• bankarske usluge za obradu kredita, 

• 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 

tehnološki uvjeti za poslovni prostor, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, i slično), 

• uređenje poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja), 

• nabavka opreme za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva, 

• izrada web stranice te tiskanje promotivnih materijala, 

• dopunska poduzetnička izobrazba vezana uz osnovnu djelatnost i/ili informatičko 

obrazovanje. 

Kroz ovu mjeru ne financira se uplata temeljnog kapitala trgovačkog društva kao ni 

novoosnovani subjekt osnovan od strane drugih profitnih ili neprofitnih organizacija. 

 

IZNOS: 

Najviši iznos potpore za navedene namjene iznosi 50% prihvatljivih troškova, a najviši iznos 

potpore za ovu mjeru može iznositi 1.500,00 eura po korisniku. 

U slučaju da zahtjev za potporu podnosi žena poduzetnica koja ima 100% vlasništva nad 

subjektom ili osoba mlađa od 30 godina, iznos odobrene potpore uvećava se za 20%, pa u tom 

slučaju najviši iznos potpore može iznositi 1.800,00 eura po korisniku. 

U slučaju uvećanja iz prethodnog stavka, najviši iznos potpore i dalje iznosi 50% prihvatljivih 

troškova. 

Pojedinom korisniku potpora po ovom Programu može se dodijeliti samo jednom. Ukoliko je 

korisnik po prethodnom Programu poticanja razvoja poduzetništva za 2022. godinu ostvario 

potporu poduzetnicima početnicima koji prvi put otvaraju obrt ili trgovačko društvo nema pravo 

ostvariti istu potporu po ovom Programu. 

 

2. POTPORE ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU PROJEKATA 

 

KORISNICI: 

Korisnici su navedeni u članku 3. ovog Programa, uz uvjet: da će se projekt za koji se traži 

potpora kandidirati na natječaje EU fondova, da podnositelj ne koristi druge izvore 

sufinanciranja za predmetnu potporu, da podnositelj koristi usluge od pravnih i fizičkih osoba 

ovlaštenih za pružanje konzultantskih usluga, da je projekt kandidiran najranije od 1.1.2022. 

godine. 

 

NAMJENA: 

• 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. 

 

IZNOS: 

Sufinancirat će se 50% prihvatljivog troška pripreme i kandidiranja projektnih prijedloga, a 

maksimalno do iznosa od 1.000,00 eura po korisniku. 

U slučaju da zahtjev za potporu podnosi žena poduzetnica koja ima 100% vlasništva nad 

subjektom, ili osoba mlađa od 30 godina, iznos odobrene potpore uvećava se za 20%, pa u tom 

slučaju najviši iznos potpore može iznositi 1.200,00 eura po korisniku. 

U slučaju uvećanja iz prethodnog stavka, najviši iznos potpore i dalje iznosi 50% prihvatljivih 

troškova. 

Sredstva se dodjeljuju isključivo za podmirene račune za koje je potrebno dostaviti potvrdu 

plaćanja, za troškove s datumom fakture nakon 01.01.2022. godine. 

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. 

 

3. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE 

 

KORISNICI: 

Korisnici navedeni u članku 3. ovog Programa 

 

NAMJENA: 

Pravo na subvenciju može se ostvariti samo za zapošljavanje radnika na neodređeno puno radno 

vrijeme koji je prijavljen na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Pula, 

Ispostava Poreč (dalje: HZZ Poreč) kao nezaposlena osoba te ima stalno prebivalište na 

području Općine Vrsar-Orsera. Iznimno, pravo na subvenciju ostvaruje se za zapošljavanje 

osobe neovisno o prijavi u HZZ Poreč, a to joj je prvo zaposlenje nakon završetka redovnog 

školovanja ili je između prethodnog i novog zaposlenja prošlo manje od 30 dana. 

Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži potpora, 

mora biti u radnom odnosu s datumom zapošljavanja ne ranijim od 01.01.2022. godine. Isto se 

odnosi i na osobe koje se samozapošljavaju. 

 

IZNOS: 

Jednokratno za svaku novozaposlenu osobu prema stupnju obrazovanja: 

• 600,00 eura za osobe sa osnovnom ili srednjom stručnom spremom  

• 800,00 eura za sveučilišnog prvostupnika (univ.bacc.)/ sveučilišnog prvostupnik 

inženjera (univ.bacc.ing.) 

• 1000,00 eura za magistra (mag.)/magistra inženjera (mag.ing)/ magistra doktora 

(dr.med.) 

 

Navedeni iznosi potpore uvećavaju se za: 

-  50%  ukoliko se zapošljava ili samozapošljava osoba sa invaliditetom pod uvjetom da je 

osoba upisana u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom kod Hrvatskog zavoda za 

mirovinsko osiguranje, 

- 20% ukoliko se zapošljava ženska osoba ili samozapošljava žena poduzetnica koja ima 100% 

vlasništva nad subjektom, ili osoba mlađa od 30 godina. 

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom i ima pravo zatražiti potporu za 

najviše 3 novozaposlenih osoba.  

U slučaju raskida ugovora o radu prije isteka 12 mjeseci od dana zapošljavanja, korisnik je 

dužan izvršiti povrat primljenih sredstava, razmjeran broju mjeseci koliko osoba za koju je 

potpora ostvarena nije bila u radnom odnosu. 



 

4. POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE DIGITALIZACIJE POSLOVANJA 

 

KORISNICI: 

Korisnici navedeni u članku 3. ovog Programa 

NAMJENA: 

• softver za unaprjeđenje poslovanja, softver za razvoj proizvoda i usluga ili softver za 

distribuciju ili prodaju proizvoda i usluga, 

• izrada web stranica poslovnog subjekta i / ili prateće mobilne aplikacije. 

U sklopu ove mjere nije moguće dobiti potporu za računalnu opremu koja uključuje stolno 

računalo te prijenosno računalo, tablet računalo s pripadajućim komponentama, te preostali 

hardware. 

IZNOS: 

Sufinancirat će se 50% prihvatljivog troška, a maksimalno do iznosa 1.000,00 eura po 

korisniku. 

U slučaju da zahtjev za potporu podnosi žena poduzetnica koja ima 100% vlasništva nad 

subjektom, ili osoba mlađa od 30 godina, iznos odobrene potpore uvećava se za 20%, pa u tom 

slučaju najviši iznos potpore može iznositi 1.200,00 eura po korisniku. 

U slučaju uvećanja iz prethodnog stavka, najviši iznos potpore i dalje iznosi 50% prihvatljivih 

troškova. 

Sredstva se dodjeljuju isključivo za podmirene račune za koje je potrebno dostaviti potvrdu 

plaćanja, za troškove s datumom fakture nakon 01.01.2022. godine. 

 

6. POTPORE ZA SUBVENCIONIRANJE NABAVE DUGOTRAJNE MATERIJALNE 

IMOVINE 

 

KORISNICI: 

Korisnici navedeni u članku 3. ovog Programa. 

 

NAMJENA: 

Subvencija se dodjeljuje za troškove nabave jednog komada nove opreme s pripadajućim 

dodacima i priključcima koja služi za obavljanje osnovne djelatnosti za koju su poslovni 

subjekti registrirani sukladno Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj 

klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.). 

Potpora se ne može koristiti za kupovinu rabljene opreme. 

Odobravaju se troškovi nastali nakon 01.01.2022. godine. 

 

IZNOS: 

Subvencija se dodjeljuje za troškove nabave jednog komada nove opreme s pripadajućim 

dodacima i priključcima koja služi za obavljanje djelatnosti za koju su poslovni subjekti 

registrirani sukladno Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj 

klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.). 

Ukoliko se zahtjev podnosi za troškove nabave opreme koja nije povezana sa osnovnom 

djelatnosti, već sa drugim djelatnostima za koju je subjekt registiran sukladno Obavijesti o 

razvrstavanju poslovnog subjekta prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007.), 

korisnik je dužan dostaviti obrazloženje na koji način mu navedena oprema služi za obavljanje 

djelatnosti. 

Potpora se ne može koristiti za kupovinu rabljene opreme. 

Odobravaju se troškovi nastali nakon 01.01.2022. godine. 

 



III. POSTUPAK DODJELE POTPORA 

 

Obrasce zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Općini Vrsar-

Orsera, na adresi Trg Degrassi 1, Vrsar, te na web stranicama Općine Vrsar-Orsera 

www.vrsar.hr. Ostale informacije mogu se zatražiti na broju telefona 441-559 ili putem e-maila 

na iskra.jelicic@vrsar.hr. 

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Jedinstvenom upravnom 

odjelu, koji je zadužen i provodi postupak dodjele potpora iz ovog Javnog poziva i Programa, 

na adresu: Općina Vrsar-Orsera, Jedinstveni upravni odjel, Trg Degrassi 1, Vrsar, ili se predaje 

osobno u pisarnicu Općine Vrsar-Orsera. 

Jedinstveni upravni odjel, nakon provjere dostavljene dokumentacije, zahtjeve upućuje 

Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Općine Vrsar-Orsera.  

Povjerenstvo dostavlja Općinskom načelniku Općine Vrsar-Orsera prijedlog odluke o dodjeli 

potpore.  

Općinski načelnik Općine Vrsar-Orsera donosi Odluku o dodjeli potpore. 

Po donošenju Odluke, Jedinstveni upravni odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog 

sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. 

 

Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima iz ovog Javnog 

poziva. U slučaju nepotpunog zahtjeva, Jedinstveni upravni odjel elektroničkim putem upućuje 

podnositelju zahtjev za dopunu istog. Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od 

dana primitka zahtjeva za dopunu. Od podnositelja zahtjeva može se zatražiti dodatna 

dokumentacija, kako bi se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim 

Programom. 

 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Općine 

Vrsar-Orsera za 2023. godinu, ili do 01. listopada 2023. godine. 

 

Svaki poduzetnik/obrtnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje 

primatelj potpore male vrijednosti sukladno članku 11. Zakona o državnim potporama 

(„Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17), te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, 

potpisan i ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male 

vrijednosti (Obrazac IZJ). 

 

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene 

potpore. Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju 

dostavljene neistinite dokumentacije ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih 

izvora, dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana 

primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Općine Vrsar-Orsera, te se isljučuje iz svih općinskih 

subvencija u narednih pet godina. 

 

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 od 30 dana od dana donošenja Zaključka o dodjeli potpore. 

 

Zabranjeno je dvostruko financiranje aktivnosti i projekata iz drugih programa ili sustava 

financiranja iz javnih sredstava državnog proračuna i/ili proračuna Europske Unije. 

 

http://www.vrsar.hr/
mailto:iskra.jelicic@vrsar.hr


Troškovi za koje Povjerenstvo utvrdi da nisu direktno povezani s osnovnom djelatnošću i 

poslovanjem poduzetnika te sva druga oprema za koju Povjerenstvo bude smatralo da ne 

ispunjava svrhu i cilj pojedine mjere, neće biti odobreni za dodjelu potpore. 

 

Sredstva potpore dodjeljuju se isključivo za troškove sa datumom fakture nakon 01.01.2022. 

godine, osim ukoliko pojedinom mjerom nije određeno drugačije. 

 

IV. POTPORE MALE VRIJEDNOSTI SUKLADNO UREDBI KOMISIJE (EU) BR. 

1407/2013 TE UREDBI KOMISIJE (EU) 2020/972 

 

Potpore koje se dodjeljuju po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o 

pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca 

2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis 

potpore (SL EU, L352 od 24.12.2013.), te Uredbom Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja 2020. 

o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) 

br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi .(SL L 215, 7.7.2020.)  

 

Sukladno članku 6. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, podnositelj zahtjeva 

mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih 

izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom 

obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva. 

 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 

potpora male vrijednosti sukladno Uredbi o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, a svaki 

korisnik potpore u obvezi je prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren 

obrazac pod nazivom Izjava o korištenim potporama male vrijednosti poštujući odredbe o 

„jednom poduzetniku“. 

 

O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo financija Republike 

Hrvatske. 

 

V. PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA 

 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 

69/22), Općina Vrsar-Orsera kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti 

omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama. 

Slijedom navedenog, poduzetnik podnošenjem Zahtjeva za potporu koja sadrži njegove osobne 

podatke daje privolu Općini Vrsar-Orsera da prikuplja, obrađuje, pohranjuje i prenosi njegove 

osobne podatke u svrhu: - obrade zahtjeva za dodjelu potpora, - oglašavanja i objavljivanja na 

službenim mrežnim i ostalim stranicama i očevidnicima Općine Vrsar-Orsera te registrima 

nadležnih Ministarstava, - sklapanja ugovora u vezi s predmetom zahtjeva, sve uz primjenu 

obvezujućih odredbi Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih 

podataka i slobodnom kretanju takvih podatka (u nastavnom tekstu Opća uredba), Zakona o 

provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) od 9. svibnja 2018. 

godine, te ostalih nacionalnih propisima kojima se regulira zaštita osobnih podataka. 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Javni poziv objaviti će se na web stranicama Općine Vrsar-Orsera www.vrsar.hr. 

 

http://www.vrsar.hr/
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Vrsar, 17. ožujka 2023. godine 
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