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Temeljem članka 10. stavak 3. Programa potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog 

gospodarstva Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu, općinski načelnik Općine Donji 

Andrijevci, dana 26.4.2021. godine, objavljuje 

 

  

1. IZMJENE I DOPUNE 

J A V N O G   P O Z I V A 

 

za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja malog gospodarstva  

Općine Donji Andrijevci za 2021. godinu 

 

 

U dijelu Potpore i prihvatljivi troškovi Javnog poziva dopunjuju se s navodima o maksimalnom 

iznosu potpora za svaku mjeru te sada glasi (nadopune označene crvenom bojom): 

 

 

POTPORE I PRIHVATLJIVI TROŠKOVI  

 

MJERA 1. POTPORE ZA PRIKLJUČENJE NA INFRASTRUKTURU 

 

Potpore se dodjeljuje za priključke na infrastrukturu poslovnog objekta izvedene u 2021. 

godini. Za izvedene radove vrši se povrat troškova.  

Prihvatljivi troškovi su: 

• troškovi priključenja na EE mrežu, 100% ili maksimalno 27kW, 

• troškovi priključenja na vodoopskrbu i odvodnju, 100% ili osnovni priključak, 

Neprihvatljivi troškovi su: 

• PDV (poduzetnika koji je obveznik plaćanja PDV-a) 

 

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši 

iznos pojedinačne potpore može iznositi 40.000,00 kuna. 

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora. 

 

Maksimalni iznos predviđen za navedenu mjeru je 40.000,00 kuna. 
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MJERA 2. POTPORE UGOSTITELJIMA KOJIMA JE ZABRANJEN RAD NA TEMELJU ODLUKA 

STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE REPUBLIKE HRVATSKE ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA ZARAZE 

KORONAVIRUSOM 

 

Potpore se dodjeljuju ugostiteljima kojima je zbog mjera Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske radi sprečavanje širenja zaraze koronavirusom bio zabranjen rad te su sukladno tome 

u 2020. godini zabilježili pad prihoda u odnosu na 2019. više od 40%.  

 

Intenzitet potpore je po prijavitelju 5.000,00 kuna. 

 

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora. 

 

Maksimalni iznos predviđen za navedenu mjeru je 30.000,00 kuna. 

 

 

 

MJERA 3. POTPORE ZA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA 

 

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima za stručno osposobljavanje zaposlenika u 2021. godini.  

 

Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji imaju najmanje jednog zaposlenog i koji obavljaju 

djelatnost tijekom cijele godine.  

 

Potpore se odobravaju za sljedeće namjene: 

• usavršavanja u zanimanju, 

• dopunska poduzetnička izobrazba (seminari, tečajevi i sl.) vezana uz osnovnu djelatnost 

i informatičko obrazovanje. 

Prihvatljivi troškovi su: 

• troškovi usavršavanja, seminara, tečajeva i slično 

Neprihvatljivi troškovi su: 

• troškovi nabave potrošne robe, 

• PDV (poduzetnika koji je obveznik plaćanja PDV-a), 

• troškovi dnevnica, smještaja i prijevoza sudionika. 

 

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši 

iznos pojedinačne potpore može iznositi 5.000,00 kuna. 

 

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora. 

 

Maksimalni iznos predviđen za Mjeru 3. i Mjeru 4. zajedno iznosi 30.000,00 kuna. 
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MJERA 4. POTPORE ZA NABAVU OPREME POTREBNE ZA PROVOĐENJE 

POSLOVNE DJELATNOSTI 

 

Potpore se dodjeljuju za nabavu opreme u 2021. godini, a priznaju se i troškovi nastali prije 

objave ovog Javnog poziva, ali samo za opremu nabavljenu u 2021. godini.  

 

Prihvatljivi troškovi su: 

• troškovi nabave opreme potrebne za obavljanje djelatnosti kojom se prijavitelj bavi, 

• uredski namještaj. 

Neprihvatljivi troškovi su: 

• troškovi nabave potrošne robe, 

• troškovi nabave opreme koja nije neophodna za obavljanje djelatnosti, 

• PDV (poduzetnika koji je obveznik plaćanja PDV-a). 

 

Intenzitet potpore može iznositi do maksimalno 100% prihvatljivih troškova s tim da najviši 

iznos pojedinačne potpore može iznositi 5.000,00 kuna. 

 

Jednom poduzetniku može se dodijeliti u jednoj kalendarskoj godini samo jedna potpora. 

Maksimalni iznos predviđen za Mjeru 3. i Mjeru 4. zajedno iznosi 30.000,00 kuna. 

 

 

        OPĆINSKI NAČELNIK 

 

           Tomislav Marijanović 

 

 

 

KLASA: 311-01/21-01/1 

URBROJ: 2178/04-03-21-16 

Donji Andrijevci, 26.4.2021. 

 


