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REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA 

EUROPSKE UNIJE 

 
Na temelju članka 37.  Zakona o otocima („Narodne novine“, br. 116/18, 73/20 i 70/20), (u 

daljnjem tekstu: Zakon), a u skladu sa Zakonom o državnim potporama („Narodne novine“, br. 

47/14 i 69/17 ), Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (SL L 

352/2013 od 24.12.2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 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 L215/3, 7.7.2020.) i Programom 

o dodjeli potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti 

i očuvanje radnih mjesta KLASA: 302-03/21-02/59, URBROJ: 538-08-1-1-1/250-21-1od 8. 

prosinca 2021. godine (u daljnjem tekstu: Program) te Odlukom o objavi Javnog poziva za 

dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti 

i očuvanje radnih mjesta u 2021. godini KLASA: 302-03/21-02/62 URBROJ: 538-08-1-1-

1/250-21-1 od 09. prosinca 2021. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije objavljuje  

 

J A V N I    P O Z I V 

 
za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje gospodarskih 

aktivnosti i očuvanje radnih mjesta u 2021. godini 
 

 

Predmet Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za 

pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta u 2021. godini (u daljnjem tekstu: 

Javni poziv) je dodjela potpora male vrijednosti u svrhu poticanja konkurentnosti i rasta 

poduzetništva na otocima i očuvanja radnih mjesta. 

 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se za djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka 

iz članka 35. Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne 

proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema 

posebnim aktima Europske komisije. 

 

Korisnici potpora sukladno članku 1. stavku 8. Programa su otočni poslodavci, odnosno mikro, 

mali i srednji poduzetnici, s time da se: 

a) mikro poduzeće definira kao poduzeće koje ima manje od 10 zaposlenih, a čiji godišnji 

promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 2 milijuna EUR, 

b) malo poduzeće definira se kao poduzeće koje ima manje od 50 zaposlenih, a čiji godišnji 

promet i/ili godišnja bilanca ne premašuje 10 milijuna EUR, 

c) srednja poduzeća su poduzeća koja imaju manje od 250 zaposlenih i godišnji promet 

koji ne premašuje 50 milijuna EUR i/ili godišnju bilancu koja ne premašuje 43 milijuna 

EUR. 

 

Mjerodavna djelatnost Podnositelja zahtjeva je djelatnost navedena na obavijesti o 

razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD Državnog zavoda za statistiku za trgovačka 

društva, dok se kao mjerodavna djelatnost za obrtnike uzima pretežita djelatnost navedena u 

Izvatku iz obrtnog registra. 
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Potpore male vrijednosti mogu se dodijeliti otočnim poslodavcima ako zadovoljavaju sljedeće 

uvjete: 

– da su mikro, mali ili srednji poduzetnici sukladno članku 1. stavku 8. Programa 

– da obavljaju djelatnost na otocima ili poluotoku Pelješcu 

– da djelatnici koje zapošljavaju i za koje traže potporu imaju prebivalište na otocima 

ili poluotoku Pelješcu, odnosno za državljane država članica Europskog gospodarskog 

prostora da imaju prijavljen privremeni boravak na otocima ili poluotoku Pelješcu 

sukladno Zakonu o državljanima država članica EGP i članovima njihovih obitelji 

(„Narodne novine“ broj 66/19, 53/20 i 144/20)  

– da djelatnici koje zapošljavaju rade kod istog otočnog poslodavca najmanje dvanaest 

mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru očuvanja radnih 

mjesta 

– da djelatnici koje zapošljavaju rade kod istog otočnog poslodavca najmanje šest 

mjeseci bez prekida u razdoblju za koje se potpora dodjeljuje za mjeru pokretanja 

gospodarske djelatnosti i za svako novootvoreno radno mjesto u odnosu na prethodno 

razdoblje dodjele potpore 

– da udio vlasništva Republike Hrvatske, jedinice regionalne (područne) samouprave i 

jedinice lokalne samouprave u strukturi vlasništva Korisnika potpora nije veći od 50%, 

– da nisu financijske institucije (banke, osiguravajuća društva, štedno-kreditne zadruge 

i slično) 

– da obavljaju djelatnost iz članka 35. Zakona, s izuzećem djelatnosti u sektoru 

ribarstva i akvakulture te primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo 

na dodjelu potpore ostvaruju prema posebnim aktima Europske komisije 

- da nisu primili kao poduzetnik u smislu ovog Programa, potpora male vrijednosti u 

iznosu od 200.000 EUR u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne 

godine. 

 

U okviru Programa, potpora male vrijednosti ne može se dodijeliti poduzetnicima navedenim 

u članku 12. Programa. 

 

Do donošenja Odluke iz članka 13. stavka 4. Zakona, osnova za izračun visine potpore vršit će 

se sukladno članku 51. stavak 1. Zakona na način da: 

 

Korisnici potpora na otocima prve skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne 

prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na 

plaću. 

Korisnici potpora na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 50% jedne 

prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće koju isplaćuje Korisnik potpora, bez doprinosa na 

plaću. 

 

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poduzetniku ne smije prelaziti 

200.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne godine (2019., 2020. i 2021.) Ukupan iznos 

potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz 

tereta za najam ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne 

godine (2019., 2020. i 2021.). Dodijeljena potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila za 

cestovni prijevoz tereta (u skladu sa člankom 3. stavkom 2. Uredbe Komisije (EU) br. 

1407/2013. od 18. prosinca 2013., kojim se pojašnjava primjena članka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore). 

 

Kako bi se spriječilo premašivanje primjenjivih gornjih granica i osiguralo poštivanje pravila o 

kumulaciji, podnositelj Zahtjeva treba dostaviti Izjavu o drugim dodijeljenim potporama male 
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vrijednosti koje je primio tijekom predmetne fiskalne godine i u prethodne dvije fiskalne godine 

koju podnosi pod kaznenom i materijalnom odgovornošću.  

 

Sredstva za provedbu ovog javnog poziva osigurana su u državnom proračunu Republike 

Hrvatske.  

 

Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za pokretanje 

gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje 

ministar nadležan za regionalni razvoj i fondove Europske unije. Povjerenstvo donosi 

prijedlog zbirne liste otočnih poslodavaca podnositelja zahtjeva kojima se predlažu dodijeliti 

potpore male vrijednosti te otočnih poslodavaca koji ne ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora 

male vrijednosti. 

 

Ukoliko iznosi potpora koje predloži Povjerenstvo po prihvatljivim zahtjevima premašuju 

iznos ukupno raspoloživih sredstava osiguranih u Državnom proračunu Republike Hrvatske 

za tekuću godinu, Povjerenstvo predlaže ministru nadležnom za regionalni razvoj i fondove 

Europske unije korektivni faktor u skladu s ukupno raspoloživim sredstvima. 

 

Zahtjev za potporu podnosi se na Obrascu „Zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti otočnim 

poslodavcima u 2021. godini“ (u daljnjem tekstu: Obrazac 1) s naznakom radi li se o zahtjevu 

za dodjelu potpore male vrijednosti za pokretanje gospodarskih aktivnostima ili zahtjevu za 

dodjelu potpore male vrijednosti za  očuvanje radnih mjesta. 

 

Uz ispunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac 1 mora biti priložena sljedeća dokumentacija: 

 

1) Podaci o pravnom statusu Podnositelja Zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti 

(izvadak iz nadležnog registra)  

 

Za podnositelje zahtjeva koji nemaju sjedište na otocima obavezan je dokaz o obavljanju 

djelatnosti na otoku, dokaz o pravu korištenja/zakupa prostora/zemljišta za obavljanje 

djelatnosti, potvrda o koncesijskoj liniji, te ovisno o djelatnosti i drugi dokazi iz kojih je 

razvidno obavljanje djelatnosti na otoku.  

 

2) Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave o podmirenim svim obvezama prema 

Državi (stanje duga mora biti nula (0) kuna);  isprava ne smije biti starija više od 15 

dana od datuma podnošenja Zahtjeva 

3) Važeća Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji 

djelatnosti Državnog zavoda za statistiku 

4) Preslika važeće osobne iskaznice za svakog zaposlenika za kojeg se traži potpora 

5) Podnositelji Zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti za očuvanje radnih mjesta 

dostavljaju: 

- Izračun prosjeka isplaćene bruto plaće bez doprinosa na plaću, za posljednjih 12 

mjeseci (unatrag 12 mjeseci od datuma podnošenja Zahtjeva) za svakog pojedinog 

radnika za kojeg se traži potpora IP obrazac ovjeren od strane Korisnika potpore 

6) Podnositelji Zahtjeva za dodjelu potpore male vrijednosti za pokretanje gospodarskih 

aktivnosti i za svako novootvoreno radno mjesto dostavljaju: 

- Izračun prosjeka isplaćene bruto plaće bez doprinosa na plaću, za posljednjih 6 

mjeseci (unatrag 6 mjeseci od datuma podnošenja Zahtjeva)  za svakog pojedinog 

radnika za kojeg se traži potpora IP obrazac ovjeren od strane Korisnika potpore 

7) Za samozaposlene poslodavce: Potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o visini 

dohotka (PO-SD obrazac) 

8) Podaci o djelatnicima za koje podnosi Zahtjev (tablični prikaz Obrazac 2)  
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9) Izjava o prihvatljivosti prijavitelja potpisana i ovjerena od strane podnositelja Zahtjeva 

(Obrazac 3) 

10) Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti potpisna i ovjerena od strane 

podnositelja Zahtjeva (Obrazac 4) 

11) Izjava o povezanim društvima potpisna i ovjerena od strane podnositelja Zahtjeva 

(Obrazac 5) 

 

Svi obrasci dostupni su na web stranicama Ministarstva https://razvoj.gov.hr 

  

Svi obrasci i sva navedena potrebna dokumentacija trebaju biti uvezani u cjelinu s označenim 

rednim brojevima stranica, onim redoslijedom kako je navedeno u obrascu Zahtjeva za potporu 

i ovom Javnom pozivu uz dodatnu napomenu da je za svakog zaposlenika potrebno priložiti 

dokumentaciju sljedećim redom: preslika osobne iskaznice, IP obrazac. 

      

Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 27. prosinca 2021., na adresu:  

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima  

za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta u 2021. 

Miramarska cesta 22 

 10000 Zagreb 

 

preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije u zatvorenim omotnicama s naznakom «ne otvaraj – Javni poziv» i adresom 

Podnositelja zahtjeva za potporu na poleđini omotnice. 

 

Pravodobnim prijavama smatrat će se prijave dostavljene pisarnici najkasnije do 16:00 

navedenog roka, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s navedenim 

datumom roka za podnošenje Zahtjeva. 

 

Napominjemo: Obrazac 1 i Obrazac 2 obavezno se dostavljaju i u elektroničkom obliku 

na email:  otocni-poslodavci@mrrfeu.hr 

 

 

Zahtjeve razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim 

poslodavcima za pokretanje gospodarskih aktivnosti i očuvanje radnih mjesta  (u nastavku 

teksta: Povjerenstvo). Administrativnu provjeru svih zaprimljenih zahtjeva obavlja Uprava za 

otoke. 

 

Ukoliko Povjerenstvo, prilikom razmatranja zahtjeva i priložene dokumentacije, naiđe na 

nepravilnosti ili nedostatke u dokumentaciji koji mogu utjecati na prihvatljivost zahtjeva a 

nemaju utjecaja na udovoljavanje uvjetima i kriterijima ovog Javnog poziva, Povjerenstvo ima 

pravo pozvati Podnositelja zahtjeva da dopuni ili ispravi Zahtjev.  

 

Na temelju provedenog postupka pregleda Zahtjeva i priložene dokumentacije te postupka 

izračuna iznosa potpore male vrijednosti, Povjerenstvo donosi prijedlog zbirne liste otočnih 

poslodavaca koji udovoljavaju svim uvjetima i kriterijima za dodjelu potpore male vrijednosti. 

Ministarstvo u upravnom postupku donosi pojedinačna rješenja o dodjeli potpore male 

vrijednosti otočnim poslodavcima sa zbirne liste s utvrđenim novčanim iznosom koji se 

dodjeljuje Korisniku, podnositelju zahtjeva. 

Protiv rješenja nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor. 

 

https://razvoj.gov.hr/
mailto:otocni-poslodavci@mrrfeu.hr
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Nepravodobno pristigli zahtjevi neće se uzeti u razmatranje. 

 

Podnositelj zahtjeva je suglasan da će se komunikacija kao i dostava rješenja odvijat putem 

elektroničke pošte otocni-poslodavci@mrrfeu.hr  
 

Informacija o dodjeli potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima objavljuje se na 

mrežnim stranicama Ministarstva. 

 

Za sva dodatna pitanja i informacije, stojimo na raspolaganju za upite putem email 

adrese:  otocni-poslodavci@mrrfeu.hr 

 

NAPOMENA O ZAŠTITI OSOBNIH PODATAKA 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU obrađuje osobne podatke Podnositelja zahtjeva 

odnosno Korisnika potpore u svojstvu voditelja obrade.  

Ministarstvo poštuje Vašu privatnost te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka. Ministarstvo 

obrađuje Vaše podatke u skladu s odredbama Uredbe EU 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 

27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih 

podataka (Opća uredba o zaštiti podataka), Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 

42/2018) i ostalih relevantnih propisa koji se primjenjuju u Republici Hrvatskoj. 

 

U okviru ovog poziva Ministarstvo prikuplja u mjeri u kojoj je to nužno i na zakonu osnovano, vaše 

osobne podatke koje obrađuje sukladno sljedećim načelima: 

- Zakonito – osobne podatke obrađujemo u okviru djelokruga određenog zakonom i na zakonu 

osnovanom propisu. 

- Transparentno – pružanjem svih informacija na jasan i lako dostupan način u granicama koje 

Opća uredba o zaštiti podataka propisuje. 

- Pošteno – primjenjujući odgovarajuće mjere za zaštitu osobnih podataka, uz omogućavanje 

ostvarivanja Vaših prava temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka. 

- Ograničenom svrhom – podatke obrađujemo u one svrhe u koji su prikupljeni. 

- Ograničenom pohranom – čuvajući podatke u obliku koji omogućuje identifikaciju pojedinca 

samo onoliko koliko je potrebno u svrhe radi kojih se osobni podaci obrađuju, a duže samo ako je 

dopušteno Općom uredbom. 

- Uz smanjenje količine podataka – obrađujemo onoliko podataka koliko je nužno za provođenje 

funkcije (načelo minimizacije). 

- Točno – podatke ažuriramo i vodimo računa o njihovoj točnosti a neispravne podatke brišemo, 

u skladu sa zahtjevima Uredbe. 

- Cjelovito i povjerljivo – odgovarajućim tehničkim i organizacijskim mjerama vodimo računa o 

sigurnosti osobnih podataka ovisno o njihovoj rizičnosti, uključujući zaštitu od neovlaštene ili 

nezakonite obrade te od slučajnog gubitka, uništenja ili oštećenja.  

 

Zahtjeve temeljene na Općoj uredbi vezane uz obradu vaših osobnih podataka možete podnijeti putem 

ovlaštenog službenika za zaštitu podataka na e-mail: ouzp@mrrfeu.hr  

 

ili putem pošte:    Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

n/r Službenik za zaštitu osobnih podataka 

Miramarska 22 

10 000 Zagreb 

 
KLASA: 302-03/21-02/62 

URBROJ: 538-08-1-1-1/250-21-2 

Zagreb, 09. prosinca 2021. godine 
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