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J A V N I    P O Z I V 

 

ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI  

U 2020. GODINI 

OTOČNIM POSLODAVCIMA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA  

 

Dana 29. prosinca 2018. godine stupio je na snagu Zakon o otocima (Narodne novine, br. 

116/18 i 73/20, u nastavku teksta: Zakon) koji odredbom članka 37. uređuje pravo otočnih 

poslodavaca na potporu za djelatnosti koje su od važnosti za gospodarski razvoj otoka, u svrhu 

poticanja konkurentnosti i rasta poduzetništva na otocima a za mjeru očuvanja radnih mjesta. 

Način ostvarivanja prava na potporu propisat će ministrica pravilnikom.  

Do stupanja na snagu pravilnika iz članka 37. Zakona, sukladno odredbi članka 50. Zakona,  

ostaje na snazi Uredba o uvjetima, kriterijima, visini i načinu ostvarivanja prava dodjele 

državnih potpora male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (Narodne 

novine, br. 77/06 i 66/07, u nastavku teksta: Uredba), s tim da se u dijelovima u kojima Uredba 

nije u suglasju sa Zakonom, primjenjuje Zakon. 

Pored navedenog, na potporu male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta 

koje se dodjeljuje na temelju ovog Javnog poziva primjenjuje se Uredba Komisije (EU) br. 

1407/2013. od 18. prosinca 2013., o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na potpore male vrijednosti (SL L 352/2013 od 24.12.2013., - u nastavku teksta: 

Uredba EU o potporama male vrijednosti), te  Uredba Komisije (EU) 2020/972 оd 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, kao i Zakon o 

državnim potporama (Narodne novine, br. 47/14 i 69/17). 

Ovim Javnim pozivom ne dodjeljuje se  potpora male vrijednosti poslodavcima u sektoru: 

ribarstva i akvakulture kako je uređeno Uredbom Komisije (EU) br. 104/2000, ni poslodavcima 

koji djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda navedenih u Prilogu 1 Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije, jer se dodjela potpora male vrijednosti /de minimis potpora u 

sektoru ribarstva i akvakulture isključivo provodi na temelju Uredbe Komisije (EU) br. 

717/2014 оd 27. lipnja 2014. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije na de minimis potpore u sektoru ribarstva i akvakulture uz iznimku potpora navedenih u 

njezinom članku 1. stavku 1., a poljoprivrednom sektoru de minimis potpore dodjeljuje se u 

skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. (SL L 352/9 od 24. 12. 

2013.) i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 

1408/2013 o promjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore 
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de minimis u poljoprivrednom sektoru Uredbu Komisije (EU) br. 717/2014 od 27. lipnja 2014. 

(SL L 190/45 od 28. 6. 2014.).   

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, kao Davatelj potpore, objavljuje 

Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti u 2020. godini otočnim poslodavcima za 

očuvanje radnih mjesta. 

 

Podnositelji zahtjeva za ostvarivanje prava na potporu male vrijednosti (u daljnjem tekstu: 

Podnositelji zahtjeva za potporu) su otočni poslodavci, odnosno fizičke osobe–obrtnici i  

pravne osobe koje svoju registriranu djelatnost obavljaju na otocima, neovisno o svom 

sjedištu. 

 

Podnositelji zahtjeva za potporu mogu ostvariti potpore pod sljedećim uvjetima: 

– da na otocima obavljaju djelatnosti koje su važne za gospodarski razvoj otoka (članak 35. 

Zakona)  

– da zaposlenici koje zapošljavaju imaju prebivalište na otocima 

– da zaposlenici koje zapošljavaju rade kod istog Podnositelja zahtjeva za potporu najmanje 

dvanaest mjeseci bez prekida do trenutka podnošenja Zahtjeva 

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

lokalne samouprave u strukturi vlasništva Podnositelji zahtjeva za potporu nije veći od 50% i 

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

slično). 

 

Kriteriji za ostvarivanje prava na potpore su: 

 

1. broj zaposlenih radnika 
2. obavljanje sljedećih djelatnosti prema članku 35. Zakona:  

proizvodnja bilja na postojećim i novim nasadima na otvorenom i u zaštićenim 

prostorima (maslinarstvo, vinogradarstvo, voćarstvo, berba i prerada samoniklog bilja, 

uzgoj i prerada aromatičnog i ljekovitog bilja, povrćarstvo), ekstenzivno i 

poluintenzivno ovčarstvo i kozarstvo te pčelarstvo, s posebnim naglaskom na 

proizvodnju i preradu proizvoda u sklopu sustava kvalitete i ekološkog uzgoja; 

proizvodnja i prerada proizvoda s oznakom »Hrvatski otočni proizvod«; školjkarstvo, 

ulov plave ribe, a na području vanjskog ribolovnog mora i bijele ribe, mrijest, uzgoj i 

prerada ribe i drugih morskih organizama; tradicijski ribolov; trgovina svježom i 

prerađenom ribom; ronilaštvo; uzgoj, selektivno i kontrolirano vađenje, obrada i 

konfekcioniranje koralja i spužvi, uvažavajući odredbe donesene posebnim propisima 

iz područja zaštite prirode i okoliša te mjere iz relevantnih strateških dokumenata; 

eksploatacija mineralnih sirovina za potrebe klesarstva i građevinarstva; klesarstvo; 

eksploatacija morske soli; jedrarstvo; proizvodnja ribarskih alata; lončarstvo; izrada 

posebnih otočnih suvenira; čuvanje i obnova materijalnih i nematerijalnih kulturnih 

dobara; turizam održivih razmjera u novim i postojećim obnovljenim i prenamijenjenim 

objektima; ekoturizam; kulturni turizam i ostali selektivni oblici turističke ponude, 

zdravstveni turizam; tradicionalna gradnja koja uključuje upotrebu kamena kao 

građevnog materijala; mala brodogradnja, proizvodnja brodske opreme i remont 

brodova; djelatnosti koje uključuju znanstveno-tehnološka istraživanja i upotrebu 

visokih tehnologija; informatička djelatnost; okolišu prikladna industrijska proizvodnja 

završnog stupnja prerade i proizvodnja gotovih industrijskih proizvoda; proizvodnja i 

korištenje obnovljivih izvora energije na otocima i u moru; pomorski, otočni cestovni i 

zračni prijevoz; tradicijski obrt; umjetničke radionice, radionice za obnovu kulturne 

baštine; djelatnost socijalne skrbi i zdravstva; djelatnost humanitarnih organizacija i 

organizacija civilnog društva te sve djelatnosti koje se provode na temelju odrednica 
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Pametnog otoka iz članka 22. stavka 1. ovoga Zakona i druge djelatnosti definirane 

Nacionalnim planom. 

 

Do donošenja Odluke o razvrstavanju otoka prema otočnim razvojnim pokazateljima iz članka 

13. stavka 4. Zakona, visina potpore dodjeljuje se sukladno razvrstavanju otoka na otoke prve 

i druge skupine prema članku 6. Uredbe.  

 

Člankom 6. Uredbe propisano je da Podnositelji zahtjeva za potporu na otocima prve skupine 

imaju pravo na potpore u iznosu od 100% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po 

zaposleniku, koju isplaćuje Podnositelj zahtjeva za potporu, bez doprinosa na plaću. 

Podnositelji zahtjeva za potporu na otocima druge skupine imaju pravo na potpore u iznosu od 

50% jedne prosječne isplaćene mjesečne bruto plaće po zaposleniku koju isplaćuje Podnositelj  

zahtjeva za potporu, bez doprinosa na plaću. 

 

Ukupan iznos potpora male vrijednosti koje se dodjeljuju jednom poslodavcu u Republici 

Hrvatskoj ne smije prelaziti 200.000,00 EUR unutar razdoblja od tri fiskalne godine.  

 

Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se dodjeljuje jednom poslodavcu koji obavlja 

cestovni prijevoz tereta za najam ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR unutar tri 

fiskalne godine. 

 

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). 

 

Korisnici potpora koji su ostvarili pravo na potporu male vrijednosti otočnim 

poslodavcima za očuvanje radnih mjesta u 2019. godini, stječu pravo na podnošenje 

Zahtjeva protekom 12 mjeseci od prethodno podnesenog Zahtjeva.     

 

Podnositelji zahtjeva za potporu podnose ispunjen Zahtjev za potpore s propisanom 

dokumentacijom u skladu s uvjetima i kriterijima za ostvarivanje prava na potpore iz ovog 

Javnog poziva. 

 

Obrazac Zahtjeva za potpore i Podaci o zaposlenicima - Prilog 1, dostupni su na web 

stranicama Davatelja potpora https://razvoj.gov.hr/ 

 

S obzirom na izvanrednu situaciju vezano uz pandemiju virusa COVID-19, a zbog 

određenih poteškoća koje bi mogle nastati prilikom provedbe Javnog poziva  smanjen je 

obim dokumentacije potrebne za utvrđivanje prava na potporu te iznos potpore. 

 

Dokumentacija potrebna za utvrđivanje prava na potporu i iznos potpore se sastoji od po 

jednog primjerka sljedećih dokumenata: 

1. Podaci o pravnom statusu Podnositelja  zahtjeva za potporu: 

•  za obrtnike: 

– preslika rješenja o osnivanju obrta (obrtnica) 

– preslika Izvatka iz obrtnog registra 

• za trgovačka društva: 

– preslika rješenja o upisu u sudski registar 

– preslika društvenog ugovora u slučaju da se radi o više osnivača 

trgovačkog društva 

https://razvoj.gov.hr/
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– važeća obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD 

Državnog zavoda za statistiku 

• za zadruge: 

– preslika rješenja o upisu u sudski registar 

– preslika ugovora o osnivanju zadruge 

– važeća obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD 

Državnog zavoda za statistiku 

• za udruge: 

- preslika rješenja o upisu u registar udruga 

- važeća obavijest o razvrstavanju poslovnih subjekata prema NKD 

Državnog zavoda za statistiku 

2. Potvrdu nadležne ispostave Porezne uprave o podmirenim svim obvezama prema 

Republici Hrvatskoj (stanje duga mora biti nula (0) kuna); predmetna potvrda ne 

smije biti starija više od 15 dana od datuma podnošenja zahtjeva. 

 

3. Preslika važeće osobne iskaznice za svakog zaposlenika za kojeg se traži potpora. 

 

4. Izračun prosjeka isplaćene bruto plaće bez doprinosa na plaću, za posljednjih 12 mjeseci 

(unatrag 12 mjeseci od datuma podnošenja Zahtjeva) za svakog zaposlenika za kojeg se 

traži potpora – IP obrazac ovjeren od strane Podnositelja zahtjeva. 

 

5. Izjava o dodijeljenim potporama - Prilog 2, izjava mora biti potpisana od ovlaštene 

osobe za zastupanje Podnositelja zahtjeva za potporu i ovjerena kod Javnog bilježnika. 

 

Obrazac Izjave o dodijeljenim potporama - Prilog 2 dostupan je na web stranicama 

Davatelja potpora https://razvoj.gov.hr/      

 

Zahtjev za potporu, Podaci o zaposlenicima - Prilog 1 i sva navedena potrebna 

dokumentacija treba biti uvezana 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 najkasnije do 24. studenoga 2020., 

na adresu:  

 

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije 

Povjerenstvo za ostvarivanje prava na potpore male vrijednosti 

otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta 

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 17:00 

navedenog  roka, odnosno preporučene pošiljke s poštanskim štambiljem zaključno s 

navedenim datumom roka za podnošenje Zahtjeva. 

 

Popunjene obrasce Zahtjeva za potpore potrebno je dostaviti i u elektroničkom obliku, 

(ispuniti Obrazac zahtjeva i priloge 1 i 2  te ih dostaviti i na CD-u). 

https://razvoj.gov.hr/
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Zahtjeve razmatra i ocjenjuje Povjerenstvo za ostvarivanje prava na potpore male vrijednosti 

otočnim poslodavcima za očuvanje radnih mjesta (u nastavku teksta: Povjerenstvo).  

 

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 ispravi Zahtjev.  

Odluku o pravu na dodjelu potpore male vrijednosti otočnim poslodavcima za očuvanje radnih 

mjesta na temelju prijedloga Povjerenstva, donosi ministrica regionalnoga razvoja i fondova 

Europske unije.  

 

Ukoliko ukupni iznos potpora male vrijednosti koje predloži Povjerenstvo po prihvatljivim 

zahtjevima bude veći od ukupnog raspoloživog iznosa sredstava osiguranih u Državnom 

proračunu za 2020. godinu, ministrica ima pravo predložene iznose proporcionalno smanjiti u 

skladu s raspoloživim sredstvima. 

 

Nepravodobni zahtjevi te zahtjevi koji ne udovoljavaju uvjetima i kriterijima ovog 

Javnog poziva neće se uzimati u razmatranje.  

 

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

adrese otoci@mrrfeu.hr i na telefone br.: 01/6391 955, 01/6391 970. 

 

 

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. 

mailto:otoci@mrrfeu.hr
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- 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: 302-03/20-02/48 

URBROJ: 538-07-2-1/255-20-7 

Zagreb, 12. studenog 2020. 

 

mailto:ouzp@mrrfeu.hr

