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r.br. Pitanje Odgovor 

1.  Što znači navedeno u Operativnom programu stoji „Potpora prema ovom 
Programu namijenjena je trgovačkim društvima koji djeluju najmanje dvije 
godine i koji na dan 31.12.2014. godine imaju minimalno 20 stalno zaposlenih 
radnika (na razini prijavitelja)“ ? 

Natječaj detaljno specificira sve uvjete koji su navedeni u 
Operativnom programu slijedom kojeg je kriterij prema kojem će 
se razmatrati ispunjavanje uvjeta: 
- da li trgovačko društvo djeluje najmanje dvije godine – da 
posluje u tom organizacijskom obliku najmanje od 01.01.2013. 
godine 
- da li na dan 31.12.2014. godine imaju minimalno 20 stalno 
zaposlenih radnika (na razini prijavitelja) – prema potvrdi HZMO-
a. 

2.  Jesu li prema uvjetu 3.j. natječaja prihvatljiva društva čija povezana društva 
trenutno provode investicije za koje su prošle godine dobili potporu po ovom 
Programu s time da je sva dokumentacija vezana uz provedbu predana unutar 
rokova? 

Nisu prihvatljiva društva čija povezana društva trenutno provode 
investicije za koje su prošle godine dobili potporu po ovom 
Programu iako je sva dokumentacija vezana uz provedbu predana 
unutar rokova. 

3.  U uvjetu 3.k. natječaja stoji da korisnici potpora ne mogu biti poduzetnici koji su 
za isti projekt ili za njegov dio ostvarili potporu temeljem drugih programa, dok u 
Operativnom programu stoji da Sredstva državne potpore odobrena temeljem 
Operativnog programa zbrajaju se s drugim sredstvima potpora za iste namjene, 
no visina državne potpore po pojedinom primatelju iste ne može prijeći 
intenzitet regionalne potpore, bez obzira na davatelja potpore. Molimo 
pojašnjenje. 

U Operativnom programu je također definirano u točki 14. stavku 
2.: „Sredstva državne potpore po ovom Programu ne mogu se 
dodijeliti za već započete projekte ili projekte ili dijelove projekta 
za koje su već dodijeljene potpore, neovisno od koga su i u kojem 
obliku dodijeljene.“ 
Operativni program prema EU regulativi definira kumulaciju 
potpora, ukoliko je ista moguća i dozvoljena Operativnim 
programom(budući da su ovim programom određeni maksimalni, 
dozvoljeni intenziteti potpora jasno je da bi svaka druga potpora 
za iste opravdane troškove premašivala dozvoljene intenzitete za 
regionalne potpore). 

4.  Sukladno uvjetu 5.3.Neprihvatljivi troškovi, a. aktivnosti započete prije 
podnošenja pisanog zahtjeva za potporu, može li društvo krenuti s nabavkom 
opreme prije potpisa ugovora o dobivenoj potpori, a nakon predaje prijave? 

Neprihvatljivi troškovi su svi troškovi započeti prije podnošenja 
prijave, a sredstva se ne mogu dodijeliti niti za već započete 
projekte prije same dodjele sredstava potpore. Slijedom 
navedenoga, društvo ne može krenuti s nabavkom opreme prije 
potpisa ugovora o dobivenoj potpori jer bi to značilo da je 
započelo s projektom prije dodjele sredstava. 
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5.  U sadržaju projekta ulaganja traži se 3.12 Projekcija računa dobiti i gubitka po 
godinama za razdoblje 2014.-2018. pa molimo potvrdu da to nije greška s 
obzirom da je sad 2015. godina. 

Projekcija računa dobiti i gubitka po godinama odnosi se na 
razdoblje 2015.-2019. godine (kao što je navedeno u Prijavnom 
obrascu). 

6.  Može li se poduzetnik koji se bavi djelatnostima ribarstva prijaviti na natječaj po 
OP kapitalnih ulaganja radi zadržavanja ili povećanja broja zaposlenih, odnosno 
biti korisnik potpore po Operativnom programu? 
 

Sukladno  Članku 1. koji propisuje područje primjene Uredbe 
Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o ocjenjivanju 
određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u 
primjeni članka 107. i 108. Ugovora, područje ribarstva je 
isključeno iz mogućnosti potpore po ovom programu. Isključenje 
se odnosi na proizvodnju proizvoda navedenih u Prilogu I. Uredbe 
1379/2013. Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. 

7.  Jedan od uvjeta za dodjelu sredstava je da poduzetnik nije u postupku 
predstečajne nagodbe. Da li se taj uvjet gleda na razini prijavitelja/poduzeća ili 
na razini povezanih poduzeća. 

Uvjet da li je poduzetnik u postupku predstečajne nagodbe gleda 
se na razini prijavitelja/poduzeća osim ako se ne radi o 
poduzetnicima koji se nalaze u pravnom položaju apsolutne 
ovisnost (vidjeti odgovor na sljedeće pitanje. 

8.  Tvrtka X i tvrtka Y su povezana poduzeća. Tvrtka Y je 99-postotni vlasnik tvrtke 
X. Tvrtka X  ispunjava  apsolutno sve uvjete iz natječaj ( posluje 
pozitivno, nikada nije bila ni u kakvoj blokadi, nema  nikakvih dugovanja 
ni prema zaposlenima ni prema državi ... itd ) ali vlasnik (tvrtka Y) u procesu 
postupka predstečajne nagodbe. Da li tvrtka X ispunjava uvjete za 
prijavu na natječaj, budući da su vlasnici (tvrtka Y ) u postupku predstečajne 
nagodbe ? 
 

Obzirom da poduzetnik koji se nalazi u postupku predstečajne 
nagodbe  ima apsolutnu kontrolu nad tvrtkom koja se želi prijaviti 
na natječaj zapreka za prijavu na natječaj odnosi se i na ovisno 
društvo. 
 

9.  Da li su kao korisnici sredstava po ovom Operativnom programu isključeni svi 
poduzetnici koji djeluju u sektoru brodogradnje?  

Nisu. Operativnim programom, u točki 4. stranica 3, navedena je 
definicija brodogradnje. 

10.  U javnom natječaju kao i operativnom programu, ne spominje se de minimis 
pravilo znači li to da ne postoji limit korištenih poticaja kako bi se prijavili na ovaj 
natječaj? Dovoljno je samo dostaviti informacije o primljenim potporama, 
odnosno u ovom natječaju de minimis pravilo nije preduvjet za prijavu? 

Potpore po Operativnom programu kapitalnih ulaganja radi 
zadržavanja i povećanja broja radnika po vrsti je regionalna 
potpora te se ne zbraja s potporama male vrijednosti. 

11.  Po natječaju Ministarstva Poduzetništva i Obrta (financiran iz Europskog fonda 
za regionalni razvoj) „Izgradnja proizvodnih kapaciteta i ulaganje u opremu“ se 
prijavljujemo za izgradnju poslovne hale. 

Financiranje iz dva izvora nije dopušteno jer bi se moglo raditi o 
umjetno podijeljenom projektu te mogućnosti da intenzitet 
potpore iz oba izvora prelazi maksimalni dozvoljeni intenzitet na 
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Istovremeno se želimo prijaviti na drugi natječaj Ministarstva gospodarstva po 
Operativnom programu regionalnih potpora kapitalnih ulaganja radi zadržavanja 
i povećanja broja radnika za nabavku strojeva i opreme (različitih od onih u 
prvome natječaju). 
Da li to možemo napraviti i da li u bilo kojem smislu ta dva odvojena natječaja 
(projekta) mogu utjecati jedan na drugoga ili nam umanjuju izglede. 
Da li u slučaju da na oba natječaja ostvarimo poticaje moramo vraćati sredstva ? 

razini ukupnog ili na takav način podijeljenog projekta. 

12.  Sukladno "Javnom natječaju" točka 3. stavka m) korisnici državne potpore ne 
mogu biti poduzetnici čiji kumulativni gubitak u zadnje tri godine prelazi 30% 
ukupnog prihoda u 2014. godini.  
Naime, poduzetnik u zadnje tri godine bilježi gubitak koji kumulativno prelazi 
30% ukupnog prihoda u 2014. godini, međutim, gubitak ostvaren u 2012. godini 
(koji je i najveći u zadnje tri godine) je "pokriven" iz "REZERVA IZ DOBITI" pa je 
pitanje da li se taj gubitak pribraja u navedeni kumulativni gubitak ili ne? 

Ako kumulativni gubitak ostvaren u prethodne tri godine, bez 
obzira je li i na koji način pokriven gubitak, tvrtka nije prihvatljiv 
prijavitelj po ovom programu. 
 

13.  U fusnoti 3 (str. 2/12) navedeno je da je referentni broj zaposlenih stanje na dan 

31.12.2014. prema potvrdi HZMO.  Da li tu ulaze osobe koje nisu radile cijelu 

godinu, osobe koje su bile na dugotrajnom bolovanju, koristile porodiljni i 

roditeljski dopust? Odnosno da li se kod traženja potvrde to treba posebno 

navesti HZMO? 

Za određivanje broja zaposlenih određen je referentni datum 
31.12.2014. odnosno potrebno je od HZMO-a zatražiti potvrdu o 
broju zaposlenih na dan 31.12.2014. 

14.  Tvrtka ima sjedište u Rijeci, a prema Ugovoru o najmu koristi poslovni prostor u 
Gospiću – da li se u tu namjenu može koristiti opremanju poslovnog prostora u 
Gospiću, pod uvjetom da se radi o prihvatljivim troškovima? 

Tvrtka može koristiti opremu za koju je dodijeljena potpora i izvan 
svog sjedišta ako ima uredno registriranu djelatnost u tom 
području. 
 

15.  Projektni pokazatelji  sastoje se od sljedećih kriterija: postotak povećanja EBITDA 

poduzeća u narednih 5 godina (pod uvjetom pozitivnog EBITDA za referentnu 

godinu). Da li to znači ako je firma imala negativan EBITDA za 2014. godinu, ne 

može se natjecati? 

Ne znači, međutim na promjenu EBITDA koji ima negativnu bazu  
nije moguće ostvariti bodove u postupku rangiranja. 
 

16.  Pokazatelji rizičnosti - Pokazatelji rizičnosti projekta sastoje se od sljedećih 

kriterija: vrijednost investicije u odnosu na prihod poduzeća, razdoblje povrata 

Za razdoblje 2015-2019. u usporedbi s razdobljem 2012. -2014 
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investicije (ROI), unutarnja stopa povrata (IRR). Cilj je utvrditi je li poduzeće ima 

mogućnost provesti investiciju te poticati investicije s većom mogućnošću 

uspjeha - za koje razdoblje se gledaju pokazatelji? 

17.  Pokazatelji prethodnog poslovanja - Pokazatelji prethodnog poslovanja sastoje 

se od sljedećih kriterija: udio izvoza u ukupnim prihodima, koeficijent tekuće 

likvidnosti, omjer obveza i kapitala, odnos prihoda i rashoda, bruto dodana 

vrijednost po zaposlenom, povećanje broja zaposlenih u razdoblju 2014./2013. 

Za koje razdoblje se gledaju pokazatelji? 

 

Za razdoblje 2013.-2014. 

 

18.  Točka 14.  rok za podnošenje prijava na natječaj istječe 26. lipnja 2015. godine  ili 

30.06.2015.? 

Rok za podnošenje prijava istječe 30.06.2015. 

 

19.  Točka 18. podtočka 2 Analiza dosadašnjega poslovanja podtočke 2.1. do 2.10.  

Koje razdoblje se uzima, odnosno koja godina, ili koje godine? 

Kao što je navedeno u podtočki 2.9. Poslovnog plana (2014/2013). 

20.  Kod analize budućega poslovanja podtočke 3.1. do 3.12. koje razdoblje se uzima, 

odnosno koja godina, ili koje godine. Podtočka 3.11 koji se dokument prihvaća 

kao dokaz vlastitih izvora financiranja? 

 

Sposobnost prijavitelja za provedbu investicije procijenit će se iz 

financijskih pokazatelja prijavitelja. Za to nije potrebno dostaviti 

dodatne dokumentaciju izvan popisa dokumentacije navedene u 

točki 13. javnog natječaja. 

21.  Do kada poduzetnici koji su ostvarili potporu po Operativnom programu 
regionalnih potpora za ulaganje u opremu za 2013. ili 2014. godinu, trebaju u 
potpunosti provesti ulaganje te Ministarstvu gospodarstva i dostaviti 
dokumentaciju kojom u potpunosti pravdaju dobivene potpore? 

Do dana prijave na natječaj. 
 

22.  Što se smatra pod stavkom 13. obavezna dokumentacija, odnosno u kojem 
obliku se daje skupna izjava? 
 

Skupna izjava je dokument koji se nalazi u sklopu online Prijavnog 
obrasca. 

23.  Da li se kumulativni gubitak u zadnje tri godine (Uvjet  3.l.)- računa kao zbroj 
gubitaka za godine 2012., 2013., i 2014. - pozicija  AOP 150 GFI-POD-a ili se gleda 
pozicija u bilanci AOP 074? 

Kumulativni gubitak u zadnje tri godine predstavlja zbroj gubitaka 
u 2012., 2013. i 2014. godini na poziciji AOP 148. 
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24.  Naše društvo ima slijedeće parametre: 
- broj zaposlenih 436  i 
- zbroj bilance 17,8 mil. eura   i/ili 
- ukupan prihod 16,1 mil. eura 
Po ovomu mi bi trebali biti srednje poduzeće, jer nismo zadovoljili, kumulativno 
dva uvjeta. Broj zaposlenika je veći od granične vrijednosti od 250 radnika, ali 
zbroj bilance ili ukupan prihod nisu veći od graničnih vrijednosti, pa smo srednje 
poduzeće. 

Sukladno točki 2. Natječaja velika poduzeća su poduzeća koja ne 
spadaju u kategoriju malih ili srednjih poduzeća. Da bi se 
poduzeće ocijenilo srednjim mora zadovoljavati 2 uvjeta , dakle 
mora imati broj zaposlenih manje od  250 i godišnji promet manji 
od 50 milijuna € ili godišnju bilancu manju od 43 milijuna €. 
Budući vaše poduzeće ne zadovoljava 2 uvjeta svrstava se u velika 
poduzeća. 

 


