Na temelju Programa mjera poticanja poduzetništva na Području Općine Pašman
(„Službeni glasnik Općine Pašman“, broj 6/16) načelnik Općine Pašman, dana 17. ožujka
2017. godine objavljuje
JAVNI POZIV ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA
ZA DODJELU SREDSTAVA
ZA POTICANJE PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OPĆINE PAŠMAN
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora za provedbu mjera iz Programa
poticanja poduzetništva na Području Općine Pašman za 2017. godinu.
Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna
Općine Pašman.
Potpore za poticanje poduzetništva dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u
Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108.
Ugovora o financiranju EU na deminis potpore (Službeni list EU L 353/1).
Korisnici sredstava po ovom Programu mogu biti postojeći i novi poduzetnici,
neprofitne organizacije koje djeluju na području Općine Pašman, obrtnici, slobodna
zanimanja te zadruge i nosioci OPG-a koji imaju poslovni nastan u Općini Pašman u trenutku
plaćanja potpore (u daljnjem tekstu: poduzetnici). Korisnici ne mogu biti poduzetnici u
sektoru ribarstva i akvakulture, poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji
poljoprivrednih proizvoda, te poduzetnici koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište
poljoprivrednih proizvoda, osim ako im to nije primarna djelatnost, te potporu mogu ostvariti
razdvajanjem djelatnosti ili troškova.
Potpore koje su predmet ovog Javnog poziva neće se odobriti osobama koje imaju
nepodmirenih obveza prema Općini Pašman, kao i nepodmirenih obveza na ime javnih
davanja osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito
podmiruje.
Općina Pašman će dodjeljivati potpore de minimis prema Programu mjera poticanja
poduzetništva na Području Općine Pašman za 2017. godinu i to:
1. Mjera 1.:sufinanciranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja
stručne osposobljenosti zaposlenika
2. Mjera 2.: sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti
poduzetnika početnika
3. Mjera 3.: poticanje zapošljavanja

Mjera 1.
Sufinanciranje troškova obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja stručne
osposobljenosti zaposlenika

Sredstvima Proračuna Općine Pašman financirati će se troškovi obrazovanja, stručnog
osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika poduzetnicima s područja Općine Pašman s ciljem
poticanja poduzetnicima za usavršavanje zaposlenika radi postizanja konkurentne prednosti i
razvoja poduzetničke djelatnosti.
Općina će poduzetnicima koji imaju sjedište ili prebivalište na području Općine
Pašman sufinancirati troškove obrazovanja i usavršavanje njihovih zaposlenika u visini 30 %
od računa ali ne više od 300,00 kuna po pojedinoj edukaciji zaposlenika, te ne više od
1.000,00 kuna u tekućoj godini po poduzetniku – poslodavcu.

-

-

Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu za subvenciju:
izvadak o upisu u odgovarajući registar sa vidljivim sjedištem podnositelja zahtjeva,
preslika certifikata, potvrde, diplome odnosno drugog odgovarajućeg dokumenta o
stečenom znanju,
preslika računa odnosno dokaza o uplati računa za edukaciju,
potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje ili potvrdu Porezne uprave o postojanju
duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili
odgoda naplate,
izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti na ime poduzetničke djelatnosti
izjava poduzetnika da li je povezan s ostalim poduzetnicima tako da čine „jednog
poduzetnika“
preslika žiro računa/IBAN.

Mjera 2.
Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika
početnika
Sredstvima Proračuna Općine Pašman sufinancirati će se pokretanje gospodarske aktivnosti
poduzetnika početnika sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Općine Pašman radi
poticanja povećanja broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti.
Općina će poduzetnicima – početnicima koji imaju sjedište ili prebivalište na području
Općine Pašman sufinancirati troškove pri pokretanju gospodarske aktivnosti za nabavu
opreme, uređenje poslovnog prostora, izradu poslovnog plana, izradu mrežne stranice i
vizualnog identiteta tvrtke u visini 50 % od nastalog prihvatljivog troška a najviše u iznosu
3.000,00 kuna.
Pored navedenih uvjeta, poduzetnik – početnik mora zapošljavati minimalno jednog
radnika na neodređeno vrijeme.
U prihvatljiv trošak ne ulaze troškovi osnivanja i registracije trgovačkog društva,
temeljni kapital, sudske pristojbe, najam poslovnog prostora, kupnja opreme koja nije
direktno povezana sa poslovanjem te kupnja osobnog vozila.

Prihvatljivi troškovi mogu biti samo troškovi nastali u godini u kojoj se podnosi
zahtjev.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
- izvadak o upisu u odgovarajući registar sa vidljivim sjedištem podnositelja zahtjeva,
- preslika ugovora i prijave na HZMIO za zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme,
- preslika računa odnosno dokaza o uplati računa za nastali trošak pri pokretanju
gospodarske aktivnosti,
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva za sufinanciranje ili potvrdu Porezne uprave o postojanju
duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili
odgoda naplate,
- izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti na ime poduzetničke djelatnosti,
- izjava poduzetnika da li je povezan s ostalim poduzetnicima tako da čine „jednog
poduzetnika“,
- preslika žiro računa/IBAN.
Mjera 3.
Poticanje zapošljavanja
Sredstvima Proračuna Općine Pašman poticat će se novozapošljavanje osoba s
prebivalištem na području općine, te sa sjedištem poslodavca na području općine, na određeno
ili neodređeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da te osobe nisu bile zaposlene
unazad 30 dana od dana zaposlenja kao i u protekle dvije godine nisu koristile poticaje za
zapošljavanje.
Općina će poslodavcima poduzetnicima iz članka 3. ovog Programa koji imaju
poslovni nastan na području općine Pašman odobravati dodjelu poticaja za svako novo
zapošljavanje prema uvjetima ovog Programa jednokratnim poticajem od 3.000,00 kuna po
novozaposlenoj osobi.
Pored navedenih uvjeta, poduzetnik mora imati zaposlenog minimalno jednog radnika
na neodređeno vrijeme.
Poduzetniku se ne može odobriti poticaj za zapošljavanje njega osobno kao
poduzetnika – početnika ukoliko je u istoj tekućoj godini podnio zahtjev kojem se može
odobriti za Mjeru 2. za pokretanje gospodarske aktivnosti.
Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja
poslova temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa.
Također, zapošljavanje osobe na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa ne
smatra se novim zapošljavanjem u smislu Mjere 3. te se ne može koristiti poticaj.
Kao instrument osiguranja poduzetnik će prije isplate potpore dostaviti bjanko
zadužnicu na 5.000,00 kuna po jednoj novo zaposlenoj osobi za slučaj raskida ugovora o radu
sa novo zaposlenom osobom prije isteka roka od 12 mjeseci. Bjanko zadužnica se vraća po
isteku roka i dostavi dokaza o zaposlenju tijekom 12 mjeseci.
Potrebna dokumentacija koja se prilaže zahtjevu:
- izvadak o upisu u odgovarajući registar sa vidljivim sjedištem podnositelja zahtjeva,
- preslika ugovora i prijave na HZMIO za zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme,

- preslika osobne iskaznice, ugovora i prijave na HZMIO za novo zaposlenu osobu
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva za poticanje zapošljavanja ili potvrdu Porezne uprave o
postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata
duga ili odgoda naplate,
- izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti na ime poduzetničke djelatnosti
- izjava poduzetnika da li je povezan s ostalim poduzetnicima tako da čine „jednog
poduzetnika“
- izjavu o dostavi bjanko zadužnice u slučaju odobravanja potpore
- preslika žiro računa/IBAN.
Podnositelju zahtjeva odobrit će se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog
Programa. O dodjeli potpore podnositelj će biti obavješten.
Sukladno članku 3. Uredbe de minimis, ukupni iznos potpora male vrijednosti koji je
dodijeljen pojedinom korisniku ne smije prijeći iznos od 200.000,00 EUR odnosno
100.000,00 EUR za poduzetnike koji obavljaju cestovni prijevoz tereta, tijekom bilo kojeg
razdoblja od tri fiskalne godine neovisno o vrsti, instrumentu i razini davatelja potpore male
vrijednosti.
Sukladno članku 6. Uredbe, podnositelj zahtjeva mora svom zahtjevu priložiti izjavu o
iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti koje su dodijeljene sukladno Uredbi u
prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini.
Sukladno članku 2. stavku 2. Uredbe, poduzetnik mora dostaviti i izjavu je li povezan
s ostalim poduzetnicima tako da čini „jednog poduzetnika“ te se potpore poduzetnika koji
čine „jednog poduzetnika“ zbrajaju za tekuću i prethodne dvije godine te ona ne smije
prelaziti iznos iz članka 3. Uredbe de minimis,
Zahtjevi sa priloženom dokumentacijom se predaju osobnom dostavom ili se dostavljaju
poštom na adresu: Općina Pašman, Pašman 34, 23262 Općina Pašman, Jedinstveni upravni
odjel sa naznakom:“ Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje
poduzetništva u Općini Pašman.“
Rok za dostavu prijave je 21.4.2017. godine ili do utroška proračunskih sredstava
predviđenih za ovu namjenu.
Obrasci za prijavu, obrasci izjava, tekst Javnog poziva objaviti će se na službenoj web stranici
Općine Pašman ili se mogu podignuti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Pašman.

Klasa: 022-05/17-01/62
Ur.broj:2198/17-17-1
Pašman, 17. ožujka 2017.
Načelnik
Općine Pašman
Andro Magić, mag. ing. logist., v.r.

