
PRIJEDLOG 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17, 98/19 i 144/20), članka 4. Zakona o državnim potporama (Narodne novine broj 47/14 

i 69/17), članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine 

broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 29. Statuta Općine Trnava (Službeni glasnik 

Općine Trnava broj 3/09, 1/13, 1/18 i 1/21), Općinsko vijeće Općine Trnava na ___. sjednici, 

održanoj _____________ godine, donosi 

 

PROGRAM POTICANJA RAZVOJA GOSPODARSTVA NA PODRUČJU                            OPĆINE 

TRNAVA ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2026. GODINE 

 

 

I. Opće odredbe 

Članak 1. 

(1) Ovim Programom poticanja razvoja gospodarstva na području Općine Trnava za 

razdoblje od 2023. do 2026. godine (u daljnjem tekstu: Program) uređuju se svrha i ciljevi                                      

Programa, korisnici i nositelji za provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju 

mjera te provedba mjera koje predstavljaju potpore male vrijednosti, kao i obveze korisnika. 

(2) Mjere koje predstavljaju potpore male vrijednosti iz ovog Programa provodit će se 

sukladno 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 (Službeni 

list Europske unije L 352/1, 24. 12. 2013.) (u daljnjem tekstu: Uredba) i Uredbi 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 (Službeni list Europske unije L 215/3, 7. 7. 2020.), te se dodjeljuju korisnicima u 

svim sektorima osim za: 

- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture 

kako  je obuhvaćeno Uredbom (EZ) broj 104/2000 (1), 

- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u primarnoj proizvodnji 

poljoprivrednih                              proizvoda, 

- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na 

tržište poljoprivrednih proizvoda u sljedećim slučajevima: 

a) ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda 

kupljenih     od primarnih proizvođača, odnosno koje na tržište stavljaju poduzetnici u pitanju, 

b) ako su potpore uvjetovane njegovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na primarne  

proizvođače, 

- potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno potpore 

koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem 

distribucijske mreže ili s drugim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću, 

- potpore koje su uvjetovane uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih. 
(3) Potpore male vrijednosti koje su odobrene prema Uredbi ne smiju prelaziti iznos od 

200.000,00 eura po pojedinom korisniku u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine. 

Navedena gornja granica primjenjuje se bez obzira na oblik potpore male vrijednosti ili cilj 

koji se namjerava postići te neovisno o tome financira li se potpora koju dodjeljuje država 

članica u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije. 



(4) Potpore male vrijednosti koje su odobrene prema Uredbi, a koje se po državi članici 

dodjeljuju jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz za najamninu ili naknadu, ne 

smiju prelaziti iznos od 100.000,00 eura u bilo kojem razdoblju unutar tri fiskalne godine. 

Navedene potpore male vrijednosti ne smiju se koristiti za kupnju vozila za cestovni prijevoz 

tereta. 

(5) Prije dodjeljivanja potpore male vrijednosti korisnik je obvezan dati izjavu u pisanom 

obliku o svakoj potpori male vrijednosti na koju se primjenjuje Uredba ili druge uredbe o de 

minimis potporama, primljenoj tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj  

godini. 

(6) Sukladno Uredbi pojmom „jedan poduzetnik” obuhvaćena su sva poduzeća koja 

su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

- jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću, 
- jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog 

i l i  nadzornog tijela drugog poduzeća, 

- jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća, 

- jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolora samo, u skladu s 

dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 

dioničara  ili glasačkih prava u tom poduzeću. 

Poduzeća koja su u bilo kojem od gore navedenih odnosa preko jednog ili više drugih poduzeća, 

isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. 

(7) Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik u 

skladu    s pozitivnim pravnim propisima stekne pravo na primanje potpore, neovisno o datumu 

isplate potpore poduzetniku. 

(8) Potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju u skladu s Uredbom mogu se kumulirati 

s potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 360/2012 

(1) do gornjih granica utvrđenih Uredbom. Mogu se pribrajati potporama male vrijednosti 

dodijeljenima u skladu s drugim uredbama o potporama male vrijednosti do ogovarajuće gornje 

granice utvrđene člankom 3. stavkom 2. Uredbe. 

(9) Potpore male vrijednosti ne kumuliraju se s državnim potporama u vezi s istim 

prihvatljivim troškovima ili s državnim potporama za istu mjeru rizičnog financiranja ako bi 

takva kumulacija prelazila primjenjivi najviši intenzitet ili iznos potpore koji je u konkretnim 

okolnostima svakog pojedinog slučaja utvrđen uredbom o skupnom izuzeću odnosno odlukom 

Komisije. Potpore male vrijednosti koje nisu dodijeljene za određene opravdane troškove ili se 

njima ne mogu pripisati, mogu se kumulirati s drugim državnim potporama dodijeljenima u 

skladu s uredbom o skupnom izuzeću ili odlukom Komisije. 

(10) Jedinstveni upravni odjel Općine Trnava vodi evidenciju dodijeljenih potpora male 

vrijednosti po ovom Programu te prethodnim programima Općine Trnava. O dodijeljenim 

potporama izvješćuje se nadležno ministarstvo, sukladno Zakonu o državnim potporama 

(Narodne novine broj 47/14 i 69/17) i Pravilniku o dostavi prijedloga državnih potpora, 

podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih potpora i 

potpora male vrijednosti (Narodne novine broj 125/17). 
 

Članak 2. 

(1) Svrha ovog Programa je stvaranje uvjeta za nastanak povoljnog poduzetničkog 

okruženja koje je poticajno za cjelokupni gospodarski i društveni razvoj Općine Trnava. 

 

 



Članak 3. 

(1) Ciljevi iz ovoga Programa predstavljaju jačanje konkurentnog nastupa 

poduzetnika na tržištu, povećanje investicijskih ulaganja poduzetnika uz rast zaposlenosti, 

poboljšanje uvjeta za proizvodnju te podizanje razine poduzetničkih usluga, znanja i vještina. 

(2) Ciljevi iz stavka 1. ovoga članka ostvaruju se primjenom mjera usmjerenih 

jačanju konkurentnosti poduzetnika, razvoju poduzetničke infrastrukture, unaprjeđenju 

financijskih mjera potpore poduzetništvu, povećanju broja gospodarskih subjekata, povećanju 

stope zaposlenosti na području Općine Trnava te ostvarivanju stručnog obrazovanja i boljeg 

informiranja u poduzetništvu. 

 

 

II. Korisnici Programa 

Članak 4. 

(1) Korisnici potpora male vrijednosti na temelju ovog Programa (u daljnjem tekstu: 

korisnici) mogu biti mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva, isključivo trgovačka  

društva, obrti, zadruge i profitne ustanove, sukladno pozitivnim pravnim propisima kojima se 

uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva. 

(2) Korisnici mogu biti subjekti navedeni u stavku 1. ovog članka koji su u cijelosti 

u privatnom vlasništvu te imaju sjedište odnosno prebivalište na području Općine Trnava. 

(3) Korisnici potpore koji su u sustavu PDV-a ne ostvaruju pravo na PDV kao 

prihvatljiv trošak iz ovoga Programa. 

(4) Potpore male vrijednosti na temelju ovog Programa ne mogu biti dodijeljene 

korisnicima ukoliko isti te s njima povezani subjekti: 

- imaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Općini Trnava te društvima u većinskom 

vlasništvu Općine Trnava, 

- imaju dospjelih nepodmirenih dugovanja s osnova javnih davanja o kojima službenu 

evidenciju vodi Porezna uprava, 

- koji su u postupku predstečajne nagodbe, stečaja, likvidacije. 
(5) Pojedinom korisniku može se u jednoj proračunskoj godini dodijeliti potpora iz 

ovoga Programa u iznosu do najviše 3.000,00 eura, a jedna mjera ne isključuje drugu. 

 

 

III. Nositelj Programa 

 

Članak 5. 

(1) Nositelj provedbe ovoga Programa je Općina Trnava. 

(2) Stručne, tehničke i administrativne poslove provedbe ovoga Programa 

obavlja  Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam. 

 

 

IV. Provedba mjera iz Programa 

 

Članak 6. 

 

(1) Ovaj Program donosi se za razdoblje od 2023. do 2026. godine. 

(2) Sredstva za provedbu mjera iz ovoga Programa osiguravaju se u 

Proračunu Općine Trnava. 

(3) Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno pozitivnim pravnim 



propisima  predstavljaju potpore male vrijednosti, načelnica raspisuje javni poziv. 

(4) Javni poziv može se raspisati za jednu ili više mjera iz Programa. 
(5) Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava u 

tekućoj   proračunskoj godini, odnosno najkasnije do datuma utvrđenog javnim pozivom. 

(6) Javni poziv objavljuje se na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama Općine 
Trnava. 

(7) Javni poziv mora sadržavati: 

- naziv tijela koje objavljuje javni poziv 

- predmet javnog poziva 

- uvjete za podnošenje prijave na isti 

- obrasce za prijavu 

- popis dokumentacije koju je potrebno priložiti prijavi 

- način, mjesto i rok za podnošenje prijava 

- način objave odluke o dodjeli potpora. 

 

 

V. Prijava na javni poziv i postupak dodjele potpora 

 

Članak 7. 

(1) Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu prijave uz koji se prilaže 

odgovarajuća dokumentacija te se dostavlja Općini Trnava, u roku i na način koji je naznačen 

u javnom pozivu. Obrasci i dokumentacija koje je potrebno priložiti prijavi bit će objavljeni 

uz javni poziv. 

(2) Podnesene prijave razmatra povjerenstvo koje imenuje načelnica, a broji 

najmanje tri (3) člana. 

(3) Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka ocjenjuje dopuštenost potpora male 

vrijednosti, primjenjujući pozitivne pravne propise o potporama male vrijednosti. 

(4) Podnesene prijave razmatraju se prema redoslijedu zaprimanja. 
(5) Podnesene prijave obrađuju se putem administrativne provjere i procjene 

povjerenstva. 

(6) Nepotpune i nepravovremene prijave ne razmatraju se. 
(7) Povjerenstvo iz stavka 2. ovog članka može zatražiti od korisnika 

(podnositelja prijave) dodatnu dokumentaciju koja bi dokazala ispunjavanje uvjeta za dodjelu 

potpora utvrđenih ovim Programom, na način da se korisniku (podnositelju prijave) dostavi 

pisani poziv putem pošte odnosno u elektroničkom obliku za dostavu dopune dokumentacije 

koju je isti dužan dostaviti u roku od osam (8) dana od zaprimanja pisanog poziva. Ukoliko 

isti u navedenom roku ne dostavi traženu dopunu, smatrat će se da je odustao od prijave. 
 

Članak 8. 

(1) Obavijest o statusu prijava nakon završenog postupka administrativne 

provjere donosi pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Trnava. 

(2) Nakon donesene obavijesti iz stavka 1. ovog članka, povjerenstvo donosi 

prijedlog odluke o dodjeli potpora na koji korisnici imaju pravo prigovora načelnici u roku od 

osam (8) dana od dana donošenja istog. 

(3) Prijedlog odluke iz stavka 2. ovog članka objavljuje se na oglasnoj ploči i 

mrežnim stranicama Općine Trnava. 

(4) Odluku o dodjeli potpora donosi načelnica u roku od 15 dana od donošenja 

prijedloga odluke iz stavka 2. ovog članka. Ista je konačna te se objavljuje na oglasnoj ploči,  

mrežnim stranicama Općine Trnava te u Službenome glasniku Općine Trnava. 



(5) Nakon donošenja odluke korisnika će se pismenim pozivom putem pošte 

odnosno elektroničkim putem pozvati na sklapanje ugovora o dodjeli potpore kojim će se 

definirati međusobna prava i obveze. Ako se isti ne odazove na poziv o dodjeli potpore u roku 

od osam (8) dana od dana dostave poziva, smatrat će se da je odustao od prijave. 

(6) Sredstva dodijeljenih potpora isplaćuju se isključivo na IBAN korisnika 
potpore. 

(7) Općina Trnava zadržava pravo naknadne provjere namjenskog utroška 

dodijeljenih sredstava. Uvjeti i način navedenog uredit će se ugovorom iz stavka 5. ovoga 

članka. 

(8) Ukoliko se naknadnom provjerom utvrdi da je korisnik ostvario pravo na 

potporu male vrijednosti na temelju ovog Programa sukladno dostavljenoj neistinitoj 

dokumentaciji, odnosno ukoliko se utvrde druge nepravilnosti iz kojih je razvidno da korisnik 

nije trebao ostvariti pravo na navedenu potporu, korisnik sredstva mora vratiti u Proračun 

Općine Trnava te se u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa financiranja, 

sufinanciranja odnosno subvencioniranja Općine Trnava. 
 

 

VI. Mjere Programa 

Članak 9. 

 

Ovaj Program sadrži sljedeće Mjere: 
 

Mjera 1 - Potpora novoosnovanim subjektima malog gospodarstva 

Nositelj Općina Trnava 

Korisnici Korisnici navedeni u članku 4. ovoga Programa 

Korisnici koji prvi put otvaraju subjekt malog gospodarstva ili imaju 

prvi put otvoren subjekt malog gospodarstva, a koji posluju i imaju 

registrirano sjedište na području Općine Trnava (registrirani u godini 

raspisivanja javnog poziva te u dvije godine koje prethode godini 

raspisivanja istoga). 

Iznos Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 70 % ostvarenih 

troškova, a najviše do 2.000,00 eura po pojedinoj odobrenoj prijavi 

korisnicima koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 

registrirani za obavljanje djelatnosti prerađivačke industrije (područje 

C od odjeljka 10 do 33), svim ostalim korisnicima potpora iz ove Mjere 

prihvatljiva je u iznosu do 50 % ostvarenih troškova, a najviše do 

2.000,00 eura po pojedinoj odobrenoj prijavi. 

Jednom korisniku u jednoj proračunskoj godini mogu biti odobrene 

potpore iz ove Mjere u iznosu do najviše 3.000,00 eura. 

Namjena Troškovi uređenja poslovnog prostora (građevinski, instalacijski i 

radovi unutarnjeg uređenja), nabava opreme, izrada poslovnih planova i 

investicijskih programa, studija utjecaja na okoliš, trošak procjene 

nekretnina, izrada web stranice, promocija (izrada promotivnih 

materijala, oglašavanje), nabava informatičke opreme, nabava 

softwarea, konzultantske usluge i izrada projektne dokumentacije za 

izgradnju novih te uređenje i  adaptaciju postojećih proizvodnih pogona 

u vlasništvu korisnika potpore. Trošak za koji se traži potpora mora biti 



vezan za osnovnu djelatnost poslovanja subjekta malog gospodarstva. 

Uz račun i izvod iz žiro-računa kojim se dokazuje plaćanje istih, za 

račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. 

Izuzeće Troškovi nabave vozila, troškovi nabave rabljene opreme, troškovi 

nabave telefonskih i mobilnih uređaja, troškovi zakupnine poslovnog 

prostora, troškovi nabave sitnog inventara te troškovi nabave sirovine i 

potrošnog materijala. 

 

 

Mjera 2 - Potpora za nabavu i ugradnju strojeva i opreme 

Nositelj Općina Trnava 

Korisnici Korisnici navedeni u članku 4. ovoga Programa 

Iznos Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 70 % ostvarenih 

troškova, a najviše do   2.000,00 eura po pojedinoj odobrenoj prijavi 

korisnicima koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 

registrirani za obavljanje djelatnosti prerađivačke industrije 

(područje C od odjeljka 10 do 33), svim ostalim korisnicima 

potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 50 % ostvarenih 

troškova, a najviše do 2.000,00 eura po pojedinoj odobrenoj 

prijavi. 

Jednom korisniku u jednoj proračunskoj godini mogu biti 

odobrene potpore iz ove Mjere u iznosu do najviše 3.000,00 eura. 

Namjena Troškovi nabave i ugradnje strojeva i opreme, koji su nastali u 

godini raspisivanja javnog poziva te u dvije godine koje prethode 

godini raspisivanja istoga. Trošak za koji se traži potpora mora biti 

vezan za osnovnu djelatnost poslovanja subjekta malog 

gospodarstva. Uz račun i izvod iz žiro-računa kojim se dokazuje 

plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak 

opis na hrvatskom jeziku. 

Izuzeće Troškovi nabave vozila, troškovi nabave rabljene opreme i 

strojeva, troškovi nabave sitnog inventara te troškovi nabave 

telefonskih i mobilnih uređaja. 

 

 

Mjera 3 - Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje 

Nositelj Općina Trnava 

Korisnici Korisnici navedeni u članku 4. ovoga Programa 

Iznos Za svaku novozaposlenu osobu s područja Općine Trnava sa 

zvanjima stečenim po programima visokoškolskog obrazovanja 

koja se kod korisnika (poslodavca) zapošljava, odnosno koja se 

samozapošljava prvi put na radno mjesto navedene stručne spreme 

na neodređeno vrijeme, jednokratno 600,00 eura. 

Za svaku novozaposlenu osobu s područja Općine Trnava sa 

završenim srednjoškolskim obrazovanjem koja se kod korisnika 

(poslodavca) zapošljava, odnosno koja se samozapošljava prvi put 

na radno mjesto navedene stručne spreme na neodređeno vrijeme, 

jednokratno 400,00 eura. 



Za svaku novozaposlenu osobu s područja Općine Trnava bez 

završene osnovne škole i stečene kvalifikacije koja se kod 

korisnika (poslodavca) zapošljava, odnosno koja se 

samozapošljava na neodređeno vrijeme, jednokratno 300,00 eura. 

Jednom korisniku u jednoj proračunskoj godini mogu biti 

odobrene potpore iz ove Mjere u iznosu do najviše 2.000,00 eura. 

Namjena Potpore korisnicima koji novozaposlenu osobu zapošljavaju na 

puno radno vrijeme, koji nisu u prethodna 3 mjeseca do dana 

podnošenja prijave smanjivali broj zaposlenih (bez opravdanog 

razloga), koji radni odnos s novozaposlenom osobom zasnivaju na 

neodređeno vrijeme, koji su novozaposlenu osobu zaposlili u 

godini raspisivanja javnog poziva, te da se novozaposlena osoba 

vodila u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana do dana 

zaposlenja. Isto tako, novozaposlena osoba mora imati prebivalište 

na području Općine Trnava. Sve navedeno odnosi se i na 

samozapošljavanje. 

Izuzeće Potpore ne mogu biti odobrene za novozaposlene osobe za koje je 

već ostvarena potpora na temelju ovog Programa. 

 

 

 

Mjera 4 - Potpora za ulaganje u standarde kvalitete 

Nositelj Općina Trnava 

Korisnici Korisnici navedeni u članku 4. ovoga Programa 

Iznos Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 50 % ostvarenih 

troškova, a najviše do 1.340,00 eura po pojedinoj odobrenoj 

prijavi. Jednom korisniku u jednoj proračunskoj godini mogu biti 

odobrene potpore iz ove Mjere u iznosu do najviše 

2.000,00 eura. 

Namjena Potpore se dodjeljuju za troškove uvođenja i implementacije 

sustava upravljanja kvalitetom i certificiranje sukladnosti vlastitih 

proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i smjernicama. 

Odnose se na troškove uvođenja sustava i certificiranja proizvoda 

nastalih u godini raspisivanja javnog poziva te u dvije godine koje 

prethode godini raspisivanja istoga. Trošak za koji se traži potpora 

mora biti vezan za osnovnu djelatnost poslovanja subjekta malog 

gospodarstva. Uz račun i izvod iz žiro-računa kojim se dokazuje 

plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak 

opis na hrvatskom jeziku. 
 

 

Mjera 5 - Potpora za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova Europske unije 

Nositelj Općina Trnava 

Korisnici Korisnici navedeni u članku 4. ovoga Programa 



Iznos Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 50 % ostvarenih 

troškova, a najviše do 1.340,00 eura po pojedinoj odobrenoj 

prijavi. Jednom korisniku u jednoj proračunskoj godini mogu biti 

odobrene potpore iz ove Mjere u iznosu do najviše do 2.000,00 

eura. 

Namjena Troškovi izrade projektnog prijedloga i pripreme popratne 

dokumentacije pri prijavi na natječaje za korištenje sredstava iz 

fondova Europske unije. Predviđena realizacija projektnog 

prijedloga za koji se traži potpora mora biti na području Općine 

Trnava, isti mora biti kandidiran ili će biti kandidiran na javne pozive 

i natječaje fondova EU u razdoblju od 1. siječnja 2023. godine do 31. 

prosinca 2026. godine, a račun za izvršene usluge mora biti izdan u 

istom razdoblju. 

 

Mjera 6 - Potpora za promociju na sajmovima 

Nositelj Općina Trnava 

Korisnici Korisnici navedeni u članku 4. ovoga Programa 

Iznos Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 50 % ostvarenih 

troškova, a najviše do 1.340,00 eura po pojedinoj odobrenoj prijavi. 

Jednom korisniku u jednoj proračunskoj godini mogu biti 

odobrene potpore iz ove Mjere u iznosu do najviše  

3.000,00 eura. 

Namjena Potpore se dodjeljuju za izlaganje na domaćim i inozemnim 

sajmovima, i to za troškove izložbenog prostora na sajmu, troškove 

opreme i repromaterijala za korištenje na sajmu te troškove 

smještaja i prijevoza izlagača koji su nastali u godini raspisivanja 

javnog poziva. Trošak za koji se traži potpora mora biti vezan za 

osnovnu djelatnost poslovanja subjekta malog gospodarstva. Uz 

račun i izvod iz žiro-računa kojim se dokazuje plaćanje istih, za 

račune iz inozemstva potrebno je priložiti kratak opis na hrvatskom 

jeziku. 

 

 

Mjera 7 - Potpora za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika 

Nositelj Općina Trnava 

Korisnici Korisnici navedeni u članku 4. ovoga Programa 

Iznos Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 50 % ostvarenih 

troškova, a najviše do 1.340,00 kuna po pojedinoj odobrenoj prijavi. 

Jednom korisniku u jednoj proračunskoj godini mogu biti odobrene 

potpore iz ove Mjere u iznosu do najviše 2.000,00 eura. 

Namjena Troškovi stručnog obrazovanja i osposobljavanja za rad zaposlenika 

koji su odobreni od strane nadležnog ministarstva, a koji su nastali u 

godini raspisivanja javnog poziva. Uz račun i izvod iz žiro-računa 

kojim se dokazuje plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno 

je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. 

Izuzeće Studijski programi i svi oblici seminara. 

 



Mjera 8 - Sufinanciranje razvoja tradicijskih i umjetničkih obrta 

Nositelj Općina Trnava 

Korisnici Korisnici navedeni u članku 4. ovoga Programa, a definirani 

Pravilnikom o   tradicijskim i umjetničkim obrtima (Narodne novine 

broj 112/07) 

Iznos Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 80 % ostvarenih 

troškova, a najviše do 1.340,00 eura po pojedinoj odobrenoj prijavi. 

Jednom korisniku u jednoj proračunskoj godini mogu biti 

odobrene potpore iz ove Mjere u iznosu do najviše 2.000,00 eura. 

Namjena Troškovi nabave opreme potrebne za unaprjeđenje proizvodnog 

procesa te troškovi uređenja poslovnog prostora, a nastali u godini 

raspisivanja javnog poziva te u dvije godine koje prethode godini 

raspisivanja istog. Trošak za koji se traži potpora mora biti vezan 

za djelatnost poslovanja obrta. Uz račun i izvod iz žiro-računa 

kojim se dokazuje plaćanje istih, za račune iz inozemstva potrebno 

je priložiti kratak opis na hrvatskom jeziku. 
 

Mjera 9 - Sufinanciranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita 

Nositelj Općina Trnava 

Korisnici Korisnici navedeni u članku 4. ovoga Programa 

Iznos Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je u iznosu do 80 % troškova 

obračunatih od strane ovlaštene institucije, a najviše do 250,00 

eura po pojedinoj odobrenoj prijavi. 

Jednom korisniku u jednoj proračunskoj godini mogu biti odobrene 

potpore iz ove Mjere u iznosu do najviše 500,00 eura. 

Namjena Troškovi polaganja: 

- majstorskih ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije je 

polaganje propisano odredbama Zakona o obrtu (Narodne novine broj 

143/13, 127/19 i 41/20) za zanimanja propisana Pravilnikom o 

vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica 

(Narodne novine broj 42/08), a u obrtnom registru imaju upisano 

obavljanje obrta sa sjedištem na području Općine Trnava, 

- stručnih ispita na temelju Pravilnika o stručnom ispitu te 

upotpunjavanju i usavršavanju znanja osoba koje obavljaju poslove 

prostornog uređenja i graditeljstva (Narodne novine broj 129/15) za 

zaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Općine Trnava, 

kao i eventualnih ostalih stručnih ispita koji su uvjet za obavljanje 

određene djelatnosti, 

- za usavršavanje u zanimanju, srednjoškolsko stručno 

usavršavanje, za zaposlene osobe koje imaju prebivalište na 

području Općine Trnava, a čija je osnovna djelatnost  prerađivačka 

industrija ili građevinarstvo, 

- pravo na potporu ima i korisnik, a za zaposlene osobe koje su 

majstorski ispit, odnosno ispit o stručnoj osposobljenosti polagale 

prije otvaranja subjekta malog gospodarstva (u godini raspisivanja 

javnog poziva te u dvije godine koje prethode godini raspisivanja 

istoga), te je u trenutku podnošenja prijave subjekt malog 



gospodarstva otvoren na području Općine Trnava. 

 

 

Mjera 10 - Sufinanciranje aktivnosti za povećanje turističkih kapaciteta 

Nositelj Općina Trnava 

Korisnici Korisnici navedeni u članku 4. ovoga Programa 

Iznos Potpora iz ove Mjere prihvatljiva je jednokratno u iznosu od 

400,00 eura po novootvorenom (stvorenom) ležaju pri registriranim 

smještajnim objektima na području Općine Trnava. Jednom 

korisniku u jednoj proračunskoj godini mogu biti  odobrene potpore 

iz ove Mjere u iznosu do najviše 2.000,00 eura. 

Namjena Potpora se odnosi na poticanje povećanja turističkih kapaciteta na 

području Općine Trnava na način da Općina jednokratno s 400,00 

eura sufinancira novootvoreni (stvoreni) ležaj na području Općine 

Trnava, a koji je registriran u godini raspisivanja javnog poziva te u 

dvije godine koje prethode godini raspisivanja istoga pri nadležnom 

tijelu. Potpora se ne odnosi na pomoćne ležajeve. 

 

 

 

VII. Prijelazne i završne odredbe 

 

Članak 10. 

Ovaj Program ima se objaviti u Službenome glasniku Općine Trnava. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

OPĆINA TRNAVA 

OPĆINSKO VIJEĆE 

KLASA: 

URBROJ: 

Trnava, __________________ 2023. godine 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 

Darko Belir 


