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Na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva na području Grada Đurđevca („Službene novine 

Grada Đurđevca“ broj 1/16) gradonačelnik Grada Đurđevca objavljuje 

JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA POTICANJE RAZVOJA 

PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU GRADA ĐURĐEVCA ZA RAZDOBLJE 2016-2020. 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera iz 

„Programa mjera za poticanje poduzetništva na području Grada Đurđevca za razdoblje 2016-2020.“ 

U cilju poticanja poduzetništva u 2016. godini dodijeliti će se financijska sredstva za realizaciju 

slijedećih mjera: 

1. POTICANJE INVESTICIJA U POSLOVNIM ZONAMA I GRADU ĐURĐEVCU 

2. SUBVENCIONIRANJE NABAVE I UGRADNJE NOVIH STROJEVA I OPREME 

3. SUBVENCIONIRANJE INICIJALNIH TROŠKOVA POKRETANJA GOSPODARSKE AKTIVNOSTI 
PODUZETNIKA POČETNIKA 

4. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA IZRADE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA SUFINANCIRANJE IZ 
FONDOVA EUROPSKE UNIJE 

5. SUBVENCIONIRANJE RAZVOJA KOMERCIJALIZACIJE INOVATIVNOG PROIZVODA ILI USLUGA 

6. SUBVENCIONIRANJE CERTIFICIRANJA PROIZVODA 

7. POTICANJE UDRUŽIVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA 

8. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA, STRUČNIH OSPOSOBLJAVANJA I                                                                   
USAVRŠAVANJA ZAPOSLENIKA 

9. SUBVENCIONIRANJE KAMATNE STOPE I NAKNADE ZA OBRADU PODUZETNIČKIH KREDITA 

10.      RAZVOJ DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE SUBVENCIONIRANJE 
ČLANSTVA U UDRUGAMA 

11.      SUBVENCIONIRANJE ULAGANJA U IZGRADNJU I/ILI REKONSTRUKCIJU I/ILI OPREMANJE 
STAKLENIKA I/ILI PLASTENIKA ZA PROIZVODNJU VOĆA I POVRĆA 

12.      POTICANJE PODUZETNIKA ZA GRADNJU VIŠESTAMBENIH OBJEKATA ZA POTREBE 
ZAPOSLENIKA 

13.     SUBVENCIONIRANJE UREĐENJA I OPREMANJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U CILJU JAČANJA 
VIZUALNOG IDENTITETA GRADA ĐURĐEVCA  

14.     POTICAJ GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA OSNOVANIM SUKLADNO ZAKONU O SOCIJALNOJ 
SKRBI (NN 157/13,152/14,99/15) I PRAVILNIKU O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE 
SOCIJALNIH USLUGA (NN 40/14. 66/15)  I OBITELJSKIM DOMOVIMA S PODRUČJA GRADA 
ĐURĐEVCA, NA ULAGANJE U IMOVNI - UREĐENJE I OPREMANJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA 
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Korisnici mjera po ovom Javnom pozivu mogu biti subjekti : OPG, obrtnici, mikro, malog i srednjeg 

gospodarstva utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog i srednjeg gospodarstva, a 

a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada, 

odnosno poduzetnici koji namjeravaju razvijati poslovanje na području Grada kroz poslovne jedinice 

izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom 

kapitalu. Korisnik potpore mora imati najmanje 1 (jednog) zaposlenog na neodređeno vrijeme, 

uključujući vlasnika/icu. Korisnik potpore koji je u sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao 

prihvatljiv trošak za potpore. Nepovratne potpore po ovom Javnom pozivu su državne potpore male 

vrijednosti i na njih se odnose pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 

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

potpore (''SL L 352, 24.12.2013., str.1.''). 

 

UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH POTPORA I SUBVENCIJA 

Nepovratne potpore i subvencije dodjeljuju se prema uvjetima utvrđenim za provedbu određene 

mjere iz „Programa mjera za poticanje poduzetništva na području Grada Đurđevca za razdoblje 2016-

2020.“ 

Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) te sve zakonom regulirane pristojbe nisu 

prihvatljiv trošak.  

Troškovi se priznaju ukoliko nastanu u razdoblju trajanja Javnog poziva te ukoliko su nastali u 

razdoblju od početka objave Javnog poziva.  

Korisnik može ostvariti potporu po maksimalno dvije mjere, ali isključivo iz različitih programa 

Nepovratne subvencije se ne dodjeljuju sljedećim gospodarskim subjektima:  

 nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,  

 kojima je nestalo više od polovine upisanog kapitala, a više od jedne četvrtine tog kapitala je 

izgubljeno u posljednjih 12 mjeseci,  

 čiji kumulativni gubitak u zadnje tri godine premašuje 30% ukupnog prihoda posljednje 

obračunske godine za koju je predano GFI,  

 koji su u financijskim poteškoćama sukladno definiciji iz važećih propisa o državnim potporam 

 koji imaju dospjeli dug s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje,  

 koji imaju dospjela i neplaćena potraživanja prema Gradu Đurđevcu i trgovačkim društvima 

kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. 
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MJERA 1. 
POTICANJE INVESTICIJA U POSLOVNIM ZONAMA I GRADU ĐURĐEVCU 

 
Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore  podnositeljima zahtjeva koji ostvaruju pravo na 

poticanje ulaganja u cilju poticanja gospodarskog rasta i razvitka prvenstveno na području 

poduzetničkih zona u gradu Đurđevcu. 

Trgovačka društva, obrtnici i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, vlasnici građevne čestice, 

odnosno investitori izgradnje proizvodnih i uslužnih objekata, koji imaju registrirano sjedište i/ili 

grade gospodarski objekt na području Grada Đurđevca, mogu biti oslobođeni od plaćanja dijela 

komunalnog doprinosa utvrđenog rješenjem Upravnog odjela za prostorno planiranje, uređenje i 

komunalne djelatnosti 

Oslobođenje od plaćanja komunalnog doprinosa do 100% moguće je za građevine namjenjene 

proizvodnim djelatnostima u poslovnim zonama A i B, a na ostalom području Grada do 75%. 

Za ostale djelatnosti oslobođenje komunalnog doprinosa moguće je do maksimalno 50% u poslovnim 

zonama A i B, a na ostalom području Grada do 25%, o čemu odluku donosi gradsko vijeće Grada 

Đurđevca. 

Oslobođenje od plaćanja komunalne naknade za novoizgrađene građevine namijenjene proizvodnim 

djelatnostima iz tablice prioritetnih djelatnosti i to maksimalno do 100% za prve tri (3)  godine, do 

50% za naredne dvije (2) godine, a narednih pet (5) godina sukladno postotku izgrađenosti 

građevinske parcele, samo u poslovnim zonama A i B, o čemu odluku donosi Gradsko vijeće Grada 

Đurđevca. Za sve ostale neproizvodne djelatnosti poduzetnik se oslobađa plaćanja komunalne 

naknade u prvoj godini 100 %, a u drugoj godini 50% 

Zahtjevi se podnose na Obrascu 1. uz koji se prilaže se sljedeća dokumentacija:  

 pisani prijedlog  

 financijski izvještaj – bilanca za male i srednje poduzetnike  

 potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz 
koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje. 

 poslovni plan ili investicijski elaborat  

 dokaz o vlasništvu čestice  

 izvadak iz prostorno planske dokumentacije  

 izvadak iz posjedovnog lista  

 preslika obrtnice ili izvatka iz sudskog registra o registraciji  

 BON 1 i BON 2, ne stariji od 3 mjeseca (izuzev početnici) 
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MJERA 2. 
SUBVENCIONIRANJE NABAVE I UGRADNJE NOVIH STROJEVA I OPREME 

 
Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore obrtnicima, Obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima, subjektima mikro i malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa 

sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada za troškove kupnje informatičke opreme, te 

ugradnje strojeva i opreme za proizvodnju, obradu i doradu, specijalnih alata i oprema u visini od 

50% troškova (bez PDV-a), Iznos potpore za proizvodne djelatnosti u iznosu najviše do 35.000,00 

kuna moguće je ostvariti uz uvjet zapošljavanja minimalno jedne osobe na neodređeno vrijeme uz 

dostavu i prezentaciju Studije opravdanosti ulaganja te procjenu nadležnog odjela dok je za ostale 

djelatnosti moguće ostvariti najviše do 10.000,00 kuna. 

Zahtjev se podnosi na Obrascu 2, kojem se prilaže:  

 rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,  

 potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja 

 preslika računa za troškove nabave i ugradnje strojeva i opreme, koji su  izdani nakon  01. 
siječnja 2016. godine 

 izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih  

 potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz 
koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje. 

 potvrdu da vlasnik tvrtke i tvrtka nema dugovanja prema Gradu Đurđevcu i trgovačkim 
društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu 

 
MJERA 3 

SUBVENCIONIRANJE INICIJALNIH TROŠKOVA POKRETANJA GOSPODARSKE AKTIVNOSTI 
PODUZETNIKA POČETNIKA 

 
Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore novoosnovanim obrtima koji prvi put otvaraju obrt, 

Obiteljska poljoprivredna gospodarstva i subjekti mikro gospodarstva u privatnom vlasništvu koji 

posluju i imaju registrirano sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Đurđevca za sljedeće 

namjene:, 

1. izrada poslovnih planova/investicijskih programa, 

2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja, 

3. izrada mrežne stranice i vizualnog identiteta 

4. certifikat ili potvrda o završenoj edukaciji ili potvrda, odnosno dokaz o upisu na određeni vid 

obrazovanja 

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

6. nabavka opreme i uređenje poslovnog prostora za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva 

7. konzultantske usluge 

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše 5.000,00 kuna. 
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Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.  

Zahtjev se podnosi na Obrascu 3, kojem se prilaže: 

 rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,  

 potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja, 

 preslika računa za nabavku opreme ili troškove otvaranja obrta odnosno trgovačkog društva, 
izrade dokumentacije, planova ili studija, te ostale dokumentacije, 

 preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, 

 potvrdu da vlasnik novoosnovane tvrtke nema dugovanja prema Gradu Đurđevcu i 
trgovačkim društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom 
kapitalu 
 

MJERA 4 
SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA IZRADE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA SUFINANCIRANJE IZ 

FONDOVA EUROPSKE UNIJE 
 

Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore obrtnicima, Obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima i mikro subjektima za troškove izrade pripremne dokumentacije za prijavu na 

natječaj fondova Europske unije, a koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane fondova Europske 

Unije: 

a) troškove izrade poslovnog plana/investicijske studije, 

b) troškove izrade elaborata zaštite okoliša, 

c) troškove  izrade  projektno-tehničke  dokumentacije  (arhitektonskih elaborata, tehnoloških 

projekata, geodetskih elaborata, procjene opasnosti i sl.), 

d) troškove konzultantskih usluga za pripremu natječajne dokumentacije. 

Korisnici potpore mogu biti fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem na području 

Grada Đurđevca, a projekt (investicija) mora se provoditi na području Grada Đurđevca. Korisnik može 

ostvariti potporu samo za jedan projekt koji mora biti kandidiran u 2016. godini. Račun za izvršene 

usluge mora biti izdan u 2016. godini.  

Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 50% prihvatljivih 

troškova, najviše 2.500,00 kuna po poduzetniku (bez PDV-a) 

Zahtjev se podnosi na Obrascu 4, kojem se prilaže: 

 rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,  

 preslika računa, 

 preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, 

 potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije 

 potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz 
koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje 

 potvrdu da vlasnik tvrtke i tvrtka nema dugovanja prema Gradu Đurđevcu i trgovačkim 
društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu 
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MJERA 5. 
SUBVENCIONIRANJE RAZVOJA KOMERCIJALIZACIJE INOVATIVNOG PROIZVODA ILI USLUGA 

 
Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore obrtnicima, Obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima, subjektima mikro i malog gospodarstva u privatnom vlasništvu sa sjedištem, 

odnosno prebivalištem na području Grada za troškove razvoja ideje,  izrade prototipa, izrade plana 

komercijalizacije inovacije ili savjetodavne usluge pri izradi plana komercijalizacije inovacije, testne 

primjene te troškove podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva kod Državnog zavoda za 

intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske, u iznosu do najviše 10.000,00 kuna.  

Zahtjev se podnosi na Obrascu 5, kojem se prilaže: 

 rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,  

 računi za troškove razvoja inovativne ideje, izrade prototipa, plana komercijalizacije, 
testiranja te troškova zaštite, koji su izdani nakon 01. siječnja 2016. godine 

  izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih 

 potvrdu da vlasnik tvrtke i tvrtka nema dugovanja prema Gradu Đurđevcu i trgovačkim 
društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu 
 

MJERA 6. 
SUBVENCIONIRANJE CERTIFICIRANJA PROIZVODA 

 
Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore obrtnicima, Obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima, subjektima mikro i malog gospodarstva u privatnom vlasništvu sa sjedištem, 

odnosno prebivalištem na području Grada za troškove uvođenja i implementacije sustava upravljanja 

kvalitetom i okolišem, certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i europskim 

normama i smjernicama, za troškove stjecanja prava uporabe znaka „Hrvatska kvaliteta“, „Izvorno 

hrvatsko“ i drugih znakova kvalitete. 

Najviši iznos nepovratne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 2.500,00 kuna po 

korisniku i vrsti certifikata koji se prvi put uvodi. Potpore se ne odobravaju za produljenje certifikacije 

(recertifikaciju).  

Zahtjev se podnosi na Obrascu 6, kojem se prilaže: 

 rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,  

 ugovor konzultantske kuće za uvođenje sustava ili troškova edukacije, 

 ugovor certifikacijske kuće za certificiranje sustava, 

 izvod žiro-računa – dokaz o izvršenom plaćanju 

 potvrdu da vlasnik tvrtke i tvrtka nema dugovanja prema Gradu Đurđevcu i trgovačkim 
društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu 
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MJERA 7 
POTICANJE UDRUŽIVANJA GOSPODARSKIH SUBJEKATA 

Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore obrtnicima, Obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima, subjektima mikro i malog gospodarstva, udruge osnovane kao pravne osobe čija je 

svrha promicanje gospodarskih interesa u privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem 

na području Grada za pokriće dijela troškova izrade studije opravdanosti osnivanja klastera, izrade 

plana i programa rada, tehničko - tehnološkog elaborata, izradu dizajna proizvoda, promociju 

zajedničkog proizvoda ili usluge, nabavu i prilagodbu informacijsko – komunikacijske tehnologije, 

ispitivanje, atestiranje i zaštitu proizvoda, obrazovanja i usavršavanja klaster menadžera te operativni 

troškovi voditelja klastera, u  visini od 50% pojedinog troška (bez  PDV-a), a najviše 20.000 kuna.  

Zahtjev se podnosi na Obrascu 7, kojem se prilaže: 

 izvod iz sudskog ili drugog registra podnositelja prijave,  

 dokaz o povezivanju članica,  

 dokaz o suradnji sa znanstveno-istraživačkom institucijom ,  

 dokaz o imenovanju voditelja klastera,  

 životopis voditelja klastera,   

 plan i program ili izvješće o izvršenju plana i programa rada klastera s podacima o vrsti 
zajedničkog proizvoda, tehnologiji proizvodnje, tržištu nabave i prodaje i sl.,  

 račune za troškove za koje se traži subvencija sa dokaznom o izvršenom plaćanju istih koji su 
izdani nakon 01. siječnja 2016. godine, te izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno 
plaćanje istih,  

 iznimno operativni troškovi voditelja klastera priznaju se unaprijed za narednih 12 mjeseci, a 
dokaz o operativnom trošku je ugovor, ponuda ili drugi odgovarajući dokaz temeljem kojeg je 
moguće procijeniti budući trošak,  

 Izvještaj o prihodima i rashodima neprofitnih organizacija,  

 BON-2 ili SOL-2 (status – 1, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),  

 potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz 
koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje 
 
 

Nakon odobrenja potpore s korisnikom potpore kojem se subvencioniraju operativni troškovi 

voditelja klastera, sklapa se Ugovor o realizaciji potpore male vrijednosti iz mjere Poticanje 

udruživanja gospodarskih subjekata. Prije sklapanja ugovora korisnik potpore je  dužan dostaviti 

bjanko zadužnicu potvrđenu (solemniziranu) po javnom bilježniku, kao sredstvo osiguranja 

potraživanja iz ugovora. Ugovor mora biti potvrđen (solemniziran) po javnom bilježniku, a trošak 

solemnizacije snosi korisnik potpore.  

Korisnik potpore po ovoj mjeri dužan je do kraja ožujka 2017. godine dostaviti izvješće o broju 

ugovorenih poslova i/ili aktivnosti članica unutar klastera za 2016. godinu.  

Ukoliko korisnik subvencije za 2016. godinu ne dostavi navedeno izvješće, bit će isključen iz 

mogućnosti ostvarivanja prava na subvenciju iz javnog poziva za 2017. godinu. 
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MJERA 8 
SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA OBRAZOVANJA, STRUČNIH OSPOSOBLJAVANJA I USAVRŠAVANJA 

ZAPOSLENIKA 
 

Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore obrtnicima, Obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada za troškove formalnog 

oblika obrazovanja te stručnog  osposobljavanja za rad  u visini od 50%  troškova (bez PDV-a), a 

najviše 2.000,00 kuna.   

Zahtjev se podnosi na Obrascu 8, kojem se prilaže: 

 rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,  

 računi za troškove obrazovanja/usavršavanja koji je izdan nakon 30. siječnja 2016. godine, te 
izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,  

 certifikat ili potvrda o završenoj edukaciji ili potvrda, odnosno dokaz o upisu na određeni vid 
obrazovanja,  

 potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz 
koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje. 

 potvrdu da vlasnik tvrtke i tvrtka nema dugovanja prema Gradu Đurđevcu  i trgovačkim 
društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu 

 

MJERA 9 
SUBVENCIONIRANJE KAMATNE STOPE I NAKNADE ZA OBRADU PODUZETNIČKIH KREDITA 

 
Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore ženama poduzetnicama, mladima do 30 godina, 

obrtnicima, Obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, subjektima mikro i malog gospodarstva u 

privatnom vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada za troškove subvencije 

kamtne stope i naknade za obradu poduzetničkih kredita iz Programa HABOR-a i poslovnih banaka u 

prvoj godini kreditnog zaduženja te sufinanciranje obrade kredita u visini 50% jednogodišnjeg 

anuiteta uvećanog za trošak kredita, najviše do 7.500,00 kuna. 

Predmet mjere su kreditna zaduženja koje korisnik ulaže u razvoj poslovanja. 

Zahtjev se podnosi na Obrascu 9, kojem se prilaže: 

• izvod iz sudskog ili drugog registra podnositelja prijave 

 poslovni plan ili investicijski elaborat 

 potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja, 
• račune za troškove za koje se traži subvencija sa dokaznom o izvršenom plaćanju istih koji su 

izdani nakon 01. siječnja 2016. godine 

 izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih,  
• financijski izvještaj – bilanca za male i srednje poduzetnike 
• BON-2 ili SOL-2 (status – 1, ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva),  
• potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva)  
• potvrdu da vlasnik tvrtke i tvrtka nema dugovanja prema Gradu Đurđevcu i trgovačkim 

društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu 
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MJERA 10 
RAZVOJ DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI GOSPODARSKIH SUBJEKATA TE SUBVENCIONIRANJE 

ČLANSTVA U UDRUGAMA 
 

Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima, subjektima mikro gospodarstva u privatnom vlasništvu koji posluju i imaju 

registrirano sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Đurđevca, a sve u cilju jačanja javnog, 

privatnog i civilnog sektora, dijaloga i suradnje između različitih ruralnih dionika koji nemaju iskustvo 

zajedničkog rada, te povezivanja gospodarskih subjekata i akcijskih udruga u udruženjima i 

udrugama, odjelima gradske uprave i mjesnih odbora, a najviše do 200,00 kuna godišnje. 

Zahtjev se podnosi na Obrascu 10, kojem se prilaže: 

 rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa 

 preslika računa,članarine koji su izdane nakon 30. siječnja 2016. 

 potvrdu da vlasnik gospodarskog subjekta I gospodarski subjekt nema dugovanja prema 
Gradu Đurđevcu   
 

MJERA 11 
SUBVENCIONIRANJE ULAGANJA U IZGRADNJU I/ILI REKONSTRUKCIJU I/ILI OPREMANJE 

STAKLENIKA I/ILI PLASTENIKA ZA PROIZVODNJU VOĆA I POVRĆA 
 

Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore obrtnicima, obiteljskim poljoprivrednim 

gospodarstvima, subjektima mikro gospodarstva u privatnom vlasništvu koji posluju i imaju 

registrirano sjedište, odnosno prebivalište na području Grada Đurđevca za troškove ulaganja u 

izgradnju i/ili dogradnju, opremanje stakleničke i/ili plasteničke proizvodnje voća i povrća, te 

povećanje skladišnih, proizvodnih i preradbenih kapaciteta. Subvencija ulaganja u izgradnju i/ili 

rekonstrukciju i/ili opremanje staklenika i/ili plastenika za proizvodnju voća I povrća u visini od 50% 

troškova, a najviše do 35.000,00 kuna. 

Zahtjev se podnosi na Obrascu 11, kojem se prilaže:  

 rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,  

 potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja 

 preslika računa za troškove nabave i ugradnje strojeva i opreme, koji su  izdani nakon   
01. siječnja 2016. 

 izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih  

 potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz 
koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje. 

 potvrdu da vlasnik tvrtke i tvrtka nema dugovanja prema Gradu Đurđevcu i trgovačkim 
društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu 
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MJERA 12 
POTICANJE PODUZETNIKA ZA GRADNJU VIŠESTAMBENIH OBJEKATA ZA POTREBE 

ZAPOSLENIKA 
 
 
Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore podnositeljima zahtjeva koji ostvaruju pravo na 

poticanje ulaganja u cilju poticanje gospodarskog rasta i razvitka u gradu Đurđevcu. 

Trgovačka društva, obrtnici sa sjedištem i registriranom poslovnom aktivnošću na području Grada 

Đurđevca kao i poduzetnicima koji zapošljavaju osobe s prebivalištem i boravištem na području 

Grada, za potrebe stanovanja svojih zaposlenika ili omogućavanje privremenog smještaja 

povremenih zaposlenika, omogućava se kupnja građevinskog zemljišta za gradnju višestambenih 

objekata po povlaštenoj cijeni sukladno lokaciji i posebnoj odluci Gradskog vijeća.  

Mjera se odobrava uz uvjete kojima se propisuje početak gradnje u roku 3 mjeseca, dovršetak 

gradnje i useljenje/dodjela stambenih jedinica u roku od 12 mjeseci, od zaključenja ugovora, te 

zabrana otuđenja stambenih jedinica trećima minimalno 5 godina od dobivanja uporabne dozvole. 

U slučaju nepoštivanja rokova dovršetka gradnje, ugovara se klauzula o raskidu ugovora i povratu 

građevinskog zemljišta Gradu Đurđevcu bez prava na naknadu na ime uloženog u zemljište, dok se za 

osiguranje zabrane prodaje stambenih jedinica trećima ugovara predaja zadužnice na iznos ukupnog 

oslobođenja komunalnog doprinosa i tržišne vrijednosti građevinskog zemljišta. 

Zabrana otuđenja upisuje se u zemljišne knjige kao teret nakon provedbe etažiranja. 

 

Zahtjev se podnosi na Obrascu 12, kojem se prilaže: 

• pisani prijedlog – pismo namjere 
• financijski izvještaj – bilanca za male i srednje poduzetnike  
• potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz 

koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje. 

• idejni projekt 
• preslika obrtnice ili izvatka iz sudskog registra o registraciji  
• BON 1 i BON 2, ne stariji od 3 mjeseca  

 potvrdu da vlasnik tvrtke i tvrtka nema dugovanja prema Gradu Đurđevcu i trgovačkim 

društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu 
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MJERA 13 
SUBVENCIONIRANJE UREĐENJA I OPREMANJA UGOSTITELJSKIH OBJEKATA U CILJU 

JAČANJA VIZUALNOG IDENTITETA GRADA ĐURĐEVCA 
 
Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore obrtnicima, subjektima mikro gospodarstva u 

privatnom vlasništvu na području Grada Đurđevca za troškove ulaganja jednoobraznog uređenja i 

opremanja terasa ugostiteljskih objekata u svrhu jačanja vizualnog identiteta Grada, te uređenje 

interijera ugostiteljskog objekta s ciljem podizanja kvalitete ugostiteljske usluge. 

1.) Subvencija za nabavu opreme i uređenje terase (stolovi, stolice i dodatno uređenje terasa uz 

prethodno pozitivno očitovanje Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne projekte 

sukladno Odluci o prostornom razmještaju i osnovnim kriterijima za postavu kioska i pokretnih 

naprava na području Grada Đurđevca) u visini 50% (bez PDV-a), a najviše u iznosu petogodišnjeg 

iznosa poreza na korištenje javne površine. 

2.) Subvencija za uređenje interijera ugostiteljskog objekta s ciljem podizanja kvalitete ugostiteljske 

usluge uz prethodno pozitivno očitovanje Upravnog odjela za gospodarstvo, financije i razvojne 

projekte u visini 50% ukupne investicije (bez PDV-a), najviše do iznosa plaćenog poreza na potrošnju 

u periodu 2010. – 2015. Priznata subvencija za izvršeno ulaganje predstavljat će oslobođenje od 

plaćanja, odnosno povrat uplaćenog poreza na potrošnju prema mjesecima obračuna, najviše do 

maksimalnog iznosa subvencije ili maksimalno porezne obveze za 36 mjeseci. Razdoblje obračuna 

olakšice počinje s 1.07.2016. godine. 

Ovu mjeru mogu koristiti ugostitelji koji imaju u svojem vlasništvu ili zakupu na rok ne kraći od 10 

godina.  

Predmet subvencije ne mogu biti sponzorirani uređaji i oprema od strane proizvođača ili dobavljača 

alkoholnih i bezalkoholnih pića, kave ili drugih proizvoda koji se uslužuju u ugostiteljskom objektu. 

Korisnici subvencije obvezni su isticati i koristiti vizualna rješenja sukladno vizualnom identitetu 

Grada Đurđevca. 

U pravilu nije moguće koristiti istodobno mjeru subvencije kroz oslobođenje zakupa javne površine i 

mjere oslobođenja plaćanja poreza na potrošnju, a o čemu donosi odluku Upravni odjel za 

gospodarstvo, financije i razvojne projekte. 

Korisnici mjera poticanja u ugostiteljstvu u slučaju davanja ugostiteljskog objekta u zakup ili 

podzakup, gube pravo na iznos subvencije koji će biti iskazan u rješenju Upravnog odjela i dužni su 

vratiti ostvarenu subvenciju u cijelosti te u tu svrhu daju sredstvo osiguranja – običnu zadužnicu na 

iznos subvencije. 
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Zahtjev se podnosi na Obrascu 13, kojem se prilaže:  
 

 idejni plan 
• rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,  
• potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja 
• preslika računa za troškove nabave i ugradnje opreme, koji su  izdani nakon   

01. siječnja 2016. 
• izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih  
• potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz 

koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje 

 iznosa plaćenog poreza na potrošnju u periodu 2010. – 2015. 

 kopija ugovora o zakupu na rok ne kraći od 10 godina 
• potvrdu da vlasnik tvrtke i tvrtka nema dugovanja prema Gradu Đurđevcu i trgovačkim 

društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu 
 
 

MJERA 14 
POTICAJ GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA OSNOVANIM SUKLADNO ZAKONU O SOCIJALNOJ SKRBI                 
(NN 157/13,152/14,99/15) I PRAVILNIKU O MINIMALNIM UVJETIMA ZA PRUŽANJE SOCIJALNIH 
USLUGA (NN 40/14. 66/15)  I OBITELJSKIM DOMOVIMA S PODRUČJA GRADA ĐURĐEVCA, NA 

ULAGANJE U IMOVNI - UREĐENJE I OPREMANJE SMJEŠTAJNIH KAPACITETA 
 
Grad Đurđevac dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima koji zadovoljavaju posebne kriterije, 

dozvole za rad te se planiraju razvijati, omogućena je subvencija troškova ulaganja u nefinancijsku 

imovinu - uređenje i opremanje smještajnih kapaciteta na području Grada Đurđevca u iznosu od 50% 

ukupnih ulaganja, odnosno za novoosnovane obiteljske domove iznos od 5.000,00 kuna po 

predviđenom broju kreveta za smještaj štićenika, maksimalno do 50.000,00 kuna. 

Postojeći obiteljski domovi za unapređenje smještaja mogu koristiti subvenciju za poboljšanje uvjeta 

postojećih kapaciteta do iznosa od 1.000,00 kuna po broju kreveta za smještaj štićenika. 

Preduvjet korištenja mjere subvencije su izmirene obveze prema Gradu Đurđevcu i Republici 

Hrvatskoj te prijava prebivališta, odnosno boravišta korisnika – štićenika na adresi Obiteljskog doma. 

 
Zahtjev se podnosi na Obrascu 14, kojem se prilaže:  
 

 pismo namjere 
• rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa,  
• potvrda HR Zavoda MIO o prijavi zaposlenja 
• preslika računa ili kupoprodajnog ugovora za troškove nabave i ugradnje opreme, uređenje 

objekta, koji su izdani nakon  01. siječnja 2016. 
• izvod iz žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje istih  
• potvrda Porezne uprave o stanju duga (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva) iz 

koje je razvidno da nema duga s osnova poreza i doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 
osiguranje. 

• potvrdu da vlasnik tvrtke i tvrtka nema dugovanja prema Gradu Đurđevcu i trgovačkim 
društvima kojima je Grad Đurđevac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu 



13 

 

PODNOŠENJE ZAHTJEVA 
 

Zahtjevi za dodjelu nepovratne potpore podnose se Gradu Đurđevcu, Upravnom odjelu za 

gospodarstvo, financije i razvojne projekte na propisanom Obrascu naznačenom u ovom Javnom 

pozivu sa traženom i potpunom dokumentacijom. 

Zahtjev se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Đurđevca, na adresu:  

Stjepana Radića 1, 48 350 Đurđevac, 

s naznakom „Zahtjev za dodjelu sredstava iz Programa mjera poticanja poduzetništva na području 

Grada Đurđevca za 2016. godinu“. 

Sve obrasce za prijavu na Javni poziv podnositelji zahtjeva mogu podići u Gradu Đurđevcu, Upravnom 

odjelu za gospodarstvo, financije i razvojne projekte ili na web stranici Grada Đurđevca 

www.djurdjevac.hr. 

 

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Đurđevca za 

2016. godinu u ukupnom iznosu od 900.000,00 kuna, a najdulje do 16. prosinca 2016. godine. 

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

slučaju nepotpunog zahtjeva, Upravni odjel upućuje podnositelju zahtjev za dopunu istog. Podnositelj 

je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva za dopunu. Ukoliko se zahtjev 

ne dopuni u zadanom roku zahtjev se neće uzeti u razmatranje. 

Na osnovu prijedloga Upravnog odjela koji provjerava dostavljenu dokumentaciju, Gradonačelnik 

svojim zaključkom dodjeljuje potporu male vrijednosti. Po donošenju Zaključka, Upravni odjel 

obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. 

Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Upravni odjel u postupku obrade 

podnesenog zahtjeva utvrdi da Gradu Đurđevcu ili  trgovačkim društvima kojima je Grad Đurđevac 

osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu duguje dospjelu obvezu na ime komunalne 

naknade ili drugu dospjelu obvezu, odnosno odobrenom potporom najprije se kompenziraju dospjele 

obveze. 

Ukoliko poduzetnik u skladu s ovim Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju neistinite 

dostavljene dokumentacije, dobivena sredstva, uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se 

obračunava od dana primitka iznosa, mora vratiti u Proračun Grada Đurđevca, te se u slijedećih  

5 godina isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja Grada Đurđevca. 

 

 

http://www.djurdjevac.hr/
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Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13.), Grad Đurđevac 

kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o svom 

radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, 

smatrati će se da je poduzetnik podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne 

podatke dao privolu za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu zbog koje su zatraženi. 

Ovaj Javni poziv objaviti će se na web stranici Grada Đurđevca www.djurdjevac.hr, a obavijest o 

objavljenom javnom pozivu obznanjuje se i u lokalnom tisku. 

Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se dobiti u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo, financije i razvojne projekte Grada Đurđevca ili na tel: 048/811-052 

 

KLASA:  302-01/16-01/05 
URBROJ: 2137/03-03-01/05-16-1 
Đurđevac, 23. ožujka 2016. 
 

 

                                                                                                        Gradonačelnik 

                                                                                                               Željko Lacković dipl.iur. 

http://www.djurdjevac.hr/

