Na temelju članka članka 60. Statuta Grada Nove Gradiške ("Novogradiški glasnik", broj 04/13pročišćeni tekst), GRADONAČELNIK GRADA NOVE GRADIŠKE donosi
ODLUKU
o sufinanciranje troškova sudjelovanja poduzetnika na području Grada Nove Gradiške na
domaćim sajmovima u 2017.
Članak 1.
Ovom se Odlukom, u cilju promidžbe poduzetnika na području Grada Nove Gradiške (u
daljnjem tekstu: Grad), uređuju uvjeti, način i kriteriji za sufinanciranje troškova sudjelovanja
poduzetnika na domaćim sajmovima u 2017. (u daljnjem tekstu: sufinanciranje troškova) u okviru
planiranih proračunskih sredstava Grada Nove Gradiške za 2017 .

Sufinanciranje troškova po ovoj Odluci dodjeljuju se sukladno pravilima sadržanim u
Uredbi Komisije EU br. 1407/2013 od 18.prosinac 2013.godine o primjeni članka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju EU na deminis potpore (Službeni list EU L 352/1)
Članak 2.
Poduzetnikom u smislu ove Odluke smatraju se poduzetnici sa sjedištem ili prebivalištem na
području Grada, a koji se sukladno Zakonu o poticaju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“,
broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva te
nosioci OPG-a sa prebivalištem na području Grada.
Mikro subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe koje prosječno godišnje imaju
zaposleno manje od 10 radnika, prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji
poslovni prihod u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR ili imaju ukupnu aktivu ako su
obveznici poreza na dobit odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u
iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 EUR.
Mali subjekt malog gospodarstva – fizičke i pravne osobe koje prosječno imaju zaposleno
manje od 50 radnika. Prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni
prihod u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 EUR ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza
na dobit odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak u iznosu
protuvrijednosti do 10.000.000,00 EUR.
Članak 3.
Pravo na sufinanciranje troškova ostvaruju poduzetnici iz članka 2. ove Odluke pod sljedećim uvjetima:
-

da su registrirani sa sjedištem odnosno prijavljenim prebivalištem na području Grada;
koji ni po jednoj osnovi nisu dužnici prema Gradu,
koji nemaju evidentiran dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi
Porezna uprava
da su troškovi za koje se podnosi prijava plaćeni prije njezinog podnošenja,
da su troškovi nastali u tekućoj godini za koju se podnosi prijavi.

Pravo na sufinanciranje nemaju poduzetnici nad kojima je otvoren stečaj ili su u postupku
likvidacije.
Članak 4.
U svrhu promidžbe poduzetnika s područja Grada, Grad je u Proračunu za 2017. na stavci
T101501 TEKUĆI PROJEKT: POTICANJE MALOG I SREDNJEG PODUZETNIŠTVA osigurao
financijska sredstva u iznosu 80.000,00 kn.
Članak 5.
Iznos za sufinanciranje troškova sudjelovanja na domaćim i inozemnim sajmovima po
poduzetniku (korisniku) je najviše do 4.000,00 kn.
Poduzetnik (korisnik) može zatražiti sufinanciranje troškova za više sajmova u 2017. ali najviše
do iznosa od 4.000,00 kn.

Članak 6.
Prihvatljivi troškovi sudjelovanja prema ovoj Odluci su:
- trošak kotizacije za sudjelovanje na sajmu,
- trošak zakupa izložbenog prostora, uređenje i opremanje štanda
- uvrštavanje u sajamski katalog i izrada promotivnih materijala.
Članak 7.
Sufinanciranje troškova se odobrava temeljem podnesenih Zahtjeva na propisanom obrascu.
Podnositelj zahtjeva za sufinanciranje troškova mora priložiti sljedeću dokumentaciju:
- popunjen obrazac Zahtjeva,
- izvadak o upisu u odgovarajući registar sa vidljivim sjedištem/prebivalištem
podnositelja zahtjeva,
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana
od dana podnošenja zahtjeva ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih
davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
- dokaz da su izmirene sve financijske obveze prema Gradu Nova Gradiška,
- izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
- dokaz o sudjelovanju na sajmu (izvješće o sudjelovanju, fotografija i sl.)
- preslike računa prihvatljivih troškova,
- dokaz o plaćenim prihvatljivim troškovima.
Članak 8.
Zahtjevi poduzetnika za sufinanciranje troškova prikupljaju se na temelju javnog poziva
donijetog u skladu s ovom Odlukom i objavljenog na oglasnoj ploči i WEB stranici Grada.
Javnim pozivom definirat će se rok i način podnošenja zahtjeva, kao i sva dokumentacija koju je uz isti
potrebno dostaviti. Zahtjevi se obrađuju te se o njima odlučuje redosljedom zaprimanja.
Članak 9.
O podnesenim zahtjevima odlučuje Povjerenstvo u sastavu od 3 člana, imenovano od strane
Gradonačelnika.
Konačnu odluku o dodjeli i iznosu sredstava za sufinanciranje troškova donosi Gradonačelnik
na temelju ocjene Povjerenstva.
Poduzetnicima kojima budu odobrena bespovratna sredstva, dužni su potpisati Ugovor o
sufinanciranju troškova sudjelovanja poduzetnika na domaćim sajmovima u 2017.
Članak 10.
Korisnici sredstava iz ove Odluke podnose Zahtjev na adresu: Grad Nova Gradiška, Upravni
odjel za gospodarstvo, Trg kralja Tomislava 1, 35400 Nova Gradiška.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i važi do iskorištenja sredstava predviđenih u
Proračunu Grada Nove Gradiške za 2017.
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