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REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO REGIONALNOGA RAZVOJA I FONDOVA 

EUROPSKE UNIJE 

 
 

Na temelju članka 33.a. stavka 3. Zakona o otocima (Narodne novine, broj 116/18, 73/20 i 

70/21, dalje u tekstu: Zakon) i članka 12. stavka 1. Programa dodjele  potpora male vrijednosti 

otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili 

autocisternom u 2022. godini  KLASA: 300-01/22-01/4, URBROJ: 538-08-2-2/572-22-1 od   

24. listopada 2022. godine (dalje u tekstu: Program) i Odluke o raspisivanju Javnog poziva za 

dodjelu potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode 

plovilom vodonoscem i/ili autocisternom u 2022. godini KLASA: 300-01/22-01/4, URBROJ: 

538-08-2-2/572-22-3 od 25. listopada 2022. godine, Ministarstvo regionalnoga razvoja i 

fondova Europske unije raspisuje  

 

 

J A V N I    P O Z I V 

 
za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove 

prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom u 2022. godini 
 

 

Predmet Javnog poziva  za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima 

za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom u 2022. godini  (dalje u 

tekstu: Javni  poziv), je dodjela potpora male vrijednosti do 50% (pedeset posto) troškova 

prijevoza vode za ljudsku potrošnju fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju gospodarsku 

djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav 

javne vodoopskrbe. 

 

Potpore male vrijednosti dodjeljuju se fizičkim i pravnim osobama koje obavljaju gospodarsku 

djelatnost u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih naselja koja nisu priključena na sustav 

javne vodoopskrbe s izuzećem djelatnosti u sektoru ribarstva i akvakulture te primarne 

proizvodnje poljoprivrednih proizvoda koji pravo na dodjelu potpore ostvaruju prema 

posebnim aktima Europske komisije. 

 

Otočnim gospodarskim subjektima  isporučitelj vodne usluge isporučuje vodu po stvarnoj 

cijeni, a otočni gospodarski subjekt kao Prijavitelj na ovaj Javni poziv ima pravo na dodjelu 

potpore male vrijednosti, do najviše 50% troškova prijevoza stvarno isporučene vode kako je  

propisano Zakonom i u skladu s Programom. 

 



Osnovica za izračun potpore je jedinična cijena prijevoza jednog metra kubnog (m3) vode za 

opskrbu vodom otočnog stanovništva na istom uslužnom području Prijavitelja, ugovorena za 

obračunsko razdoblje Javnog poziva, između isporučitelja vodne usluge i prijevoznika vode 

dobivena kroz postupak javne nabave, odnosno, kada isporučitelj vodne usluge samostalno 

obavlja i prijevoz vode, osnovica je jedinična cijena prijevoza jednog metra kubnog (m3) vode 

isporučitelja vodne usluge odobrena od strane jedinice lokalne samouprave.  

 

Ukoliko isporučitelj vodne usluge ne obavlja samostalno prijevoz vode koju isporučuje otočnim 

gospodarskim subjektima, već ima ugovornog prijevoznika vode dobivenog kroz postupak 

javne nabave za obračunsko razdoblje ovog Javnog poziva, Prijavitelj, kao vjerodostojan dokaz 

troška prijevoza vode, dostavlja Ministarstvu regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

(dalje u tekstu: Ministarstvo) valjani račun ugovornog prijevoznika vode.  

 

Prijavitelj može ostvariti potporu za troškove prijevoza stvarno isporučene (dostavljene) vode 

unutar obračunskog razdoblja ovog Javnog poziva u iznosu do najviše 50% troška prijevoza 

vode, što dokazuje valjanim računima za kupljenu i isporučenu vodu od isporučitelja vodne 

usluge odnosno valjanim računima ugovornog prijevoznika vode  

 

Prijavitelj na ovaj Javni poziv u skladu s Programom, može podnijeti samo jedan zahtjev koji 

obuhvaća cijelo obračunsko razdoblje, bez obzira na period, kontinuitet ili intenzitet 

prihvatljivih isporuka (dostava) vode i pripadajućih računa. 

 

Obračunsko razdoblje po ovom Javnom pozivu je od 1. siječnja 2022. godine do dana krajnjeg 

roka dostave zahtjeva za potporu. 

 

 

Potpore male vrijednosti za otočne gospodarske subjekte po ovom Javnom pozivu ne mogu se 

dodijeliti za sljedeće korisnike: 

- poduzetnicima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture sukladno Uredbi Vijeća 

(EZ) broj 1379/2013 

- poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda 

poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih 

proizvoda, i to u sljedećim slučajevima:  

a) kada je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine tih proizvoda 

nabavljenih od primarnih proizvođača ili ih oni prodaju na tržištu,  

b) kada je potpora uvjetovana ili se djelomično, ili u cijelosti prenosi na 

proizvođače primarnih poljoprivrednih proizvoda 

- djelatnostima usmjerenim izvozu u treće zemlje ili države članice EU odnosno ako je 

potpora male vrijednosti izravno vezana uz izvezene količine, uspostavu i 

funkcioniranje distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima vezanim isključivo 

uz izvozne aktivnosti 

- u slučaju kada se dodjela potpore uvjetuje uporabom domaćih proizvoda u odnosu na 

uvozne 

- poduzetnicima koji podliježu neizvršenom nalogu za povrat sredstava na temelju 

prethodne odluke Komisije kojom se potpora ocjenjuje nezakonitom i nespojivom s 

unutarnjim tržištem 

- poduzetnicima koji su u predstečajnom postupku, sukladno odredbama Stečajnog 

zakona („Narodne novine“, br. 71/15, 104/17 i 36/22) 

- poduzetnicima koji su u postupku stečaja ili likvidacije sukladno odredbama Stečajnog 

zakona („Narodne novine“, br. 71/15, 104/17 i 36/22) 

- poduzetnicima koji nisu ispunili obveze vezane uz plaćanje dospjelih poreznih obveza 

i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje u skladu sa zakonskim odredbama 



Republike Hrvatske, odnosno u skladu sa zakonskim odredbama zemlje u kojoj su 

osnovani (ukoliko je primjenjivo) 

- poduzetnicima koji nemaju podmirene obveze prema svojim zaposlenicima bilo po 

kojoj osnovi 

- poduzetnicima protiv kojih je izrečena pravomoćna osuđujuća kaznena presuda za jedno 

ili više kaznenih djela sukladno odredbama Kaznenog zakona („Narodne novine“, br. 

125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17, 118/18, 126/19 i 84/21) 

- poduzetnicima koji se nalaze u postupku povrata državne potpore ili potpore male 

vrijednosti pokrenutog od strane države članice Europske unije 

- poduzetnicima čiji su transakcijski računi bili u blokadi ukupno više od petnaest dana, 

od toga više od pet dana u kontinuitetu, u proteklih šest mjeseci prije dana predaje 

zahtjeva 

 

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

200.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne godine (2020., 2021. i 2022.)  

U slučaju spajanja i preuzimanja poduzetnika, pri utvrđivanju primjenjive gornje granice bilo 

kojom novom potporom male vrijednosti  dodijeljenom ili poduzetniku preuzimatelju u obzir 

se uzimaju sve prethodno dodijeljene potpore male vrijednosti. 

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.  

Gornje granice ove potpore se primjenjuju bez obzira financira li se potpora djelomično ili u 

potpunosti iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije ili iz nacionalnih sredstava  

Republike Hrvatske. 

Sredstava za provedbu ovog javnog poziva osigurana  su u Državnom proračunu Republike 

Hrvatske za 2022. godinu i projekcijama za 2023. i 2024. godinu.  

Ukupno raspoloživa sredstva za dodjelu potpora male vrijednosti u okviru Programa za 2022. 

godinu iznose do 2.000.000,00 kn (slovima: dvamilijunakuna).Povjerenstvo za dodjelu potpora 

otočnim gospodarskim subjektima (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuje ministrica 

nadležna za regionalni razvoj i fondove Europske unije. Povjerenstvo donosi prijedlog o dodjeli 

prava na potporu koji sadrži popis prihvatljivih Prijavitelja te Prijavitelja koji ne ispunjavaju 

uvjete za dodjelu potpora male vrijednosti. 

Ako se na Javni poziv javi veći broj Prijavitelja koji ispunjavaju uvjete za dodjelu potpore iz 

ovog Javnog poziva te ukupan iznos traženih sredstava premaši iznos ukupno raspoloživih 

sredstava osiguranih za ovaj Javni poziv u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. 

godinu, ministrica, na prijedlog Povjerenstva može predložene iznose potpore po korisnicima 

proporcionalno smanjiti u skladu s ukupno raspoloživim iznosom osiguranih sredstava za 

provedbu ovog Javnog poziva.  

Ministarstvo, u nedostatku prihvatljivih zahtjeva prijavitelja za dodjelu potpora, zadržava 

pravo ne dodjeljivanja svih raspoloživih sredstava. 
   

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

gospodarskim subjektima u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Obrazac Zahtjeva) s naznakom za 

dodjelu potpore male vrijednosti za troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili 

autocisternom u 2022. godini .  

 

Uz ispunjeni, potpisani i ovjereni Obrazac Zahtjeva mora biti priložena sljedeća 

dokumentacija: 

 

1) Podaci o pravnom statusu Prijavitelja za dodjelu potpore male vrijednosti:  

 za obrtnike: preslika Izvatka iz obrtnog registra 

 za trgovačka društva: preslika Izvatka iz sudskog registra 



 za zadruge: preslika rješenja o upisu u sudski registar 

 za udruge: preslika rješenja o upisu u registar udruga 

 za fizičke osobe: preslika rješenja o odobrenju pružanja ugostiteljskih usluga u 

domaćinstvu ili drugo odgovarajuće rješenje za obavljanje gospodarske 

djelatnosti 

 

Napomena: Prijavitelji koji nemaju sjedište u otočnim naseljima ili dijelovima otočnih 

naselja koja nisu priključena na sustav javne vodoopskrbe obavezni su dostaviti dokaz 

o obavljanju djelatnosti na otoku (dokaz o pravu korištenja/zakupu prostora/zemljišta 

za obavljanje djelatnosti ovisno o djelatnosti i/ili druge dokaze iz kojih je razvidno 

obavljanje djelatnosti na otoku u otočnom naselju ili dijelu otočnog naselja koje nije 

priključeno na sustav javne vodoopskrbe).  

 

2) Potvrda nadležne ispostave Porezne uprave za Prijavitelja o podmirenim svim obvezama 

prema Republici Hrvatskoj (stanje duga mora biti nula (0) kuna); koja ne smije biti starija 

više od 15 dana od datuma podnošenja Zahtjeva 

3) Važeća Obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata za Prijavitelja prema Nacionalnoj 

klasifikaciji djelatnosti Državnog zavoda za statistiku 

4) Izjavu o prihvatljivosti Prijavitelja prema članku 13. Programa potpisana i ovjerena od 

strane ovlaštene osobe Prijavitelja 

5) Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti potpisana i ovjerena od strane 

ovlaštene osobe Prijavitelja 

6) Izjava o povezanim društvima potpisna i ovjerena od strane ovlaštene osobe Prijavitelja. 

7) Izjava s Podacima o spremniku/spremnicima za vodu (članak 7. stavak 4. Programa) u 

koji/e se skladišti isporučena (dostavljena) voda koja je predmet ovog Javnog poziva i to 

najmanje podatke:  

-vrsta spremnika po materijalu od kojeg je napravljen,  

- dimenzije (svakog pojedinog) spremnika iskazane u mjernoj jedinici za duljinu (dužina, 

širina, visina, radijus-ovisno o obliku spremnika), 

- neto volumen spremnika (m 3), 

- lokacija gdje je smješten spremnik  u odnosu na mjesto trošenja vode, 

- način kako je spremnik povezan s mjestom trošenja vode 

 

8) Obrazac Izračuna potpore, ispunjen, potpisan i ovjeren od strane Prijavitelja, s priloženim 

preslikama podmirenih računa R-1 ispostavljenim na ime Prijavitelja za isporučenu 

(dostavljenu) vodu u obračunskom razdoblju za koju se traži potpora po ovom Javnom 

pozivu, te dokazi o obavljenom plaćanju priloženih računa 

 

Napomena:  

- Prihvatljivim računima smatraju se podmireni R-1 računi izdani za isporuke u 

obračunskom razdoblju iz Javnog poziva. Račun mora biti izdan od strane komunalnog 

društva – isporučitelja vodne usluge koji obavlja vodoopskrbu u mjestu u kojem 

Prijavitelj obavlja svoju gospodarsku djelatnost na osnovu koje podnosi prijavu za 

dodjelu potpore male vrijednosti sukladno ovom Programu. 

 

- Na računu pored podataka o komunalnom društvu – isporučitelju vodne usluge, mora 

biti razvidan datum (godina, mjesec i dan) obavljene dostave vode, količina dostavljene 

vode, jedinična cijena koštanja obračunske jedinice (m 3 ) dostavljene vode (neto), stopa 

obračuna PDV za vodu, izračun neto iznosa dostavljene vode, izračun PDV-a za 

dostavljenu vodu, ukupna cijena koštanja dostavljene vode (neto + PDV), jedinična 

cijena prijevoza vode po obračunskoj jedinici (kn/m 3) dostavljene vode, stopa obračuna 



PDV-a za uslugu prijevoza vode, izračun PDV-a za uslugu prijevoza vode, te ukupna 

cijena koštanja dostavljene vode s uslugom prijevoza (neto + PDV).  

 

- Sve navedeno na odgovarajući način se primjenjuje i na račune prijevoznika koji je 

obavio uslugu prijevoza vode kojim Prijavitelj dokazuje osnovu za dodjelu potpore. 

 

 

Način podnošenja zahtjeva na Javni poziv: 

 

- Prijavitelj podnosi zahtjev za dodjelu potpore male vrijednosti na Obrascu Zahtjeva koji 

je sastavni dio Javnog poziva i dostupan je na mrežnim stranicama Ministarstva 

   

- Ispunjen Obrazac Zahtjeva te svi popratni obrasci dostavljaju se u tiskanom obliku sa 

svim prilozima na adresu Ministarstva 

   

- Zahtjevu je potrebno priložiti točne i potpune podatke uz potrebnu dokumentaciju, a na 

sva za to predviđena mjesta potrebno je staviti žig i/ili potpis odgovorne osobe 

Prijavitelja 

   

- Zahtjevi na Javni poziv zaprimaju se do datuma određenog u Javnom pozivu, a 

dostavljaju se kao preporučene pošiljke putem davatelja poštanske usluge ili se predaju 

osobno u pisarnicu Ministarstva 

   

- Ministarstvo kada procijeni potrebnim, u svrhu utvrđivanja prava na dodjelu potpore 

male vrijednosti po ovom Javnom pozivu, obavlja provjeru podataka te ostale 

dokumentacije koju uz Zahtjev dostave Prijavitelji.  

 

Obrazac Zahtjeva, obrasci Izjava koje treba ispuniti, ovjeriti i priložiti Zahtjevu te 

Obrazac Izračuna potpore sastavni su dio ovog Javnog poziva te su dostupni na mrežnoj 

stranici Ministarstva https://razvoj.gov.hr/  

  

  

 

Rok za podnošenje Zahtjeva i propisane dokumentacije je do 23. studenog 2022. godine, a  

podnose se na adresu:  

 

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za 

troškove prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom u 2022. 

Miramarska cesta 22 

 10000 Zagreb 

 

 

preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Ministarstva u zatvorenim omotnicama s 

naznakom «ne otvaraj – Javni poziv» i adresom Prijavitelja za potporu na poleđini 

omotnice. 

 

Pravodobnim prijavama smatrat će se Zahtjevi dostavljeni pisarnici Ministarstva najkasnije do 

17:00 sati naprijed navedenog roka za podnošenje Zahtjeva, odnosno preporučene pošiljke s 

poštanskim štambiljem zaključno s navedenim datumom roka za podnošenje Zahtjeva. 

 

https://razvoj.gov.hr/


Administrativnu provjeru svih zaprimljenih zahtjeva obavlja Uprava za otoke. 

 

Zahtjeve razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo. Zahtjev koji je nepotpun ili je dostavljen izvan 

naprijed navedenog roka za podnošenje Zahtjeva neće se uputiti u daljnji postupak 

vrednovanja o čemu Ministarstvo donosi rješenje u upravnom postupku. 
 

Na temelju provedenog provedenog postupka pregleda Zahtjeva i priložene dokumentacije te 

provedenog postupka izračuna iznosa potpore male vrijednosti, Povjerenstvo donosi prijedlog 

o dodjeli prava na potporu koji sadrži popis prihvatljivih Prijavitelja. 

 

Ministarstvo u upravnom postupku donosi pojedinačna rješenja o dodjeli potpore male 

vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove prijevoza vode plovilom 

vodonoscem i/ili autocisternom u 2022. godini s utvrđenim novčanim iznosima koji se 

dodjeljuju  Prijaviteljima. 

 

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

 
Informacija o dodjeli potpora male vrijednosti otočnim gospodarskim subjektima za troškove 

prijevoza vode plovilom vodonoscem i/ili autocisternom u 2022. objavljuje se na mrežnim 

stranicama Ministarstva. 

 

 

Za sva dodatna pitanja i informacije u svezi ovog Javnog poziva, stojimo na raspolaganju 

za upite putem e-pošte dostavljene na e-mail: voda.otocni-gs@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. 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: 300-01/22-01/4 

URBROJ: 538-08-2-2/572-22-4 

Zagreb, 25. listopada 2022. godine 
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