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Temeljem Odluke ministra gospodarstva (KLASA: 402-01/14-01/598, URBROJ: 526-01/15-14-
01) Ministarstvo gospodarstva objavljuje 
 
 
 

JAVNI POZIV  
za razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture 

u poduzetničkim i gospodarskim zonama 
 

 
1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA 
 
Predmet ovoga javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava u svrhu razvoja 
gospodarskog okruženja i infrastrukture kroz razvoj elektroenergetskih sustava u 
poduzetničkim i gospodarskim zonama u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave. 
 
2. CILJEVI I PRIORITETI  
 
Prioritet ovoga javnog poziva je da se kroz pomoć proračunima jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave unaprijede uvjeti za privlačenje investicija, jača konkurentnost 
hrvatskog gospodarstva, razvija industrija i malo i srednje poduzetništvo te poveća 
zaposlenost. 
 
Ciljevi ovoga javnog poziva su: 
 

 Razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture; 

 Unaprjeđenje infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama; 

 Privlačenje i promocija investicija i pozitivnog investicijskog okruženja; 

 Stvaranje uvjeta za nova radna mjesta. 
 
3. IZNOS SREDSTAVA 
 
Davatelj bespovratnih sredstva je Ministarstvo gospodarstva. 
 
Bespovratna sredstva temeljem ovoga javnog poziva osigurana su unutar proračuna 
Ministarstva za 2014. godinu, Aktivnosti A817045 – Razvoj i provedba projekata za 



promicanje industrije, računskoj stavci 3631 - Tekuće pomoći unutar opće države, u iznosu 
od 6.000.000,00 kn (šest milijuna kuna). 
 
4. KORISNICI  
 
Javni poziv namijenjen je jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave koje su 
osnivači poduzetničke ili gospodarske zone. 
 
5. UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVE 
 
Prijavu mogu podnijeti jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koje imaju 
osnovanu poduzetničku ili gospodarsku zonu, predviđenu prostorno-planskim dokumentima. 
 
Ukoliko su, po istoj aktivnosti, dobivena bespovratna sredstva od nekih drugih davatelja 
bespovratnih sredstava ili Ministarstva, zbroj svih bespovratnih sredstava ne smije prijeći 
100% vrijednosti prijavljenih aktivnosti. 
 
6. NAMJENA SREDSTAVA 
 
Bespovratna sredstva dodijeljene temeljem ovog poziva mogu se koristiti isključivo za 
opravdane troškove vezane uz razvoj infrastrukture u poduzetničkim i gospodarskim zonama 
u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Pod infrastrukturom se 
prvenstveno podrazumijeva proizvodnja, prijenos, distribucija i potrošnja električne energije 
te ostala infrastruktura potrebna za obavljanje poduzetničke i gospodarske djelatnosti.  
Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak. 
 
7. IZNOSI, INTENZITET POMOĆI I NAČIN ISPLATE 
 
Najveći iznos bespovratnih sredstava može iznositi 400.000,00 kuna. Od ukupno prihvatljivih 
troškova može se odobriti najviše 75% prihvatljivih troškova. 
Dodijeljena sredstva predstavljat će iznos od 75% sredstava koje će podnositelj prijave 
morati opravdati u 100% iznosu.  
 
U okviru javnog poziva za dodjelu bespovratnih sredstava svakom pojedinačnom 
podnositelju prijave može se dodijeliti samo jedna potpora. 
  



8. PODNOŠENJE PRIJAVE  
 
Prijava za dodjelu pomoći podnosi se putem Prijavnog obrasca koji je objavljen na mrežnim 
stranicama Ministarstva, uz koji se obavezno prilaže i tražena dokumentacija. 
 

Prijava (Prijavni obrazac s traženom dokumentacijom) se podnosi u originalu na adresu: 
 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA 
"Prijava na javni poziv - razvoj gospodarskog okruženja i infrastrukture 

u poduzetničkim i gospodarskim zonama – ne otvaraj“ 
 

Ulica grada Vukovara 78 
 

10000 ZAGREB 
 
Vanjska omotnica mora sadržavati puno ime i adresu podnositelja prijave. 
 
9. POTREBNA DOKUMENTACIJA  
 
Podnositelji su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju: 
 

1. Ispunjeni Prijavni obrazac; 
2. Opis projekta;  
3. Troškovnik/ponude projekta i   
4. Odluka predstavničkog tijela o osnivanju poduzetničke ili gospodarske zone, s 

popisom svih čestica u obuhvatu. 
 

Sva dokumentacija koja zahtijeva potpis mora biti potpisana od strane osoba ovlaštenih za 
zastupanje podnositelja prijave. 
 
10. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE  
 
Poziv je otvoren danom objave javnog poziva na mrežnim stranicama Ministarstva 
gospodarstva (www.mingo.hr) i traje 30 dana od objave. 
 
Povjerenstvo kojeg imenuje ministar, obrađuje zaprimljene zahtjeve te priprema nacrt 
prijedloga Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. Prijedlog Odluke o dodjeli potpore 
povjerenstvo dostavlja ministru radi donošenja Odluke. Ministar donosi Odluku o dodjeli 
potpore koja sadrži iznos potpore po pojedinom korisniku s kojim se sklapa ugovor o 
međusobnim pravima i obvezama u realizaciji projekta. 
 
Sastavni dio ugovora je bjanko zadužnica na iznos odobrenih sredstava solemnizirana od 
strane javnog bilježnika, a koju korisnik dostavlja u svrhu osiguranja povrata odobrenih 
sredstava za slučaj njihovog nenamjenskog korištenja (Pravilnik o obliku i sadržaju bjanko 
zadužnice NN 115/12). Korisnik dodijeljenih bespovratnih sredstava dužan je pružiti dokaz o 
namjenskom korištenju istih. 
 



11. OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA 
     

Ministarstvu dostaviti financijsko izvješće o korištenju sredstava s pratećom 
dokumentacijom koja potvrđuje navode u izvješću (kopije računa i ugovora za troškove 
nabave roba odnosno usluga, fotografije izvršenih radova i drugu dokumentaciju sukladnu 
naravi projekta i ugovoru) u roku od 12 mjeseci od potpisivanja ugovora. 
 
12. NADZOR NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA 
 
Ministarstvo obavlja nadzor nad namjenskim korištenjem sredstava putem pisanog izvješća s 
pratećom dokumentacijom (dokazima o korištenju sredstava) koje korisnik sredstava u 
ugovorenom roku dostavlja Ministarstvu.  
Po potrebi, obavlja se i dodatni nadzor očevidom kod korisnika sredstava.  

Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava, bit će dužni 
vratiti dodijeljena sredstva. Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o 
dodjeli pomoći sredstava, prijavnim obrascem, ovim javnim pozivom i dokumentacijom koja 
je sastavni dio ovog javnog poziva, Ministarstvo će zatražiti povrat nenamjenski odnosno 
neopravdano iskorištenih sredstava. 
 
13. ZAKLJUČNE ODREDBE 
 
Ministarstvo zadržava pravo izmjena i dopuna ovoga javnog poziva. Eventualne izmjene i 
dopune javnog poziva objavit će se na mrežnim stranicama Ministarstva (www.mingo.hr). 
 
Dodatne informacije vezano uz predmetni poziv mogu se dobiti slanjem upita na e-mail 
adresu natjecaji@mingo.hr. 
 
 
KLASA: 402-01/14-01/598 
URBROJ: 526-01/15-14-02 
Zagreb, 20. listopada 2014. 
 

 
 
 

MINISTAR 
          Ivan Vrdoljak 


