
Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09,
7/13, 4/18, 6/20 i 11/21), Općinsko vijeće općine Oriovac na 5. sjednici održanoj 13.12.2021.godine
donosi

ODLUKU
o dodjeli potpore obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima

s područja općine Oriovac u 2022.godini.

I.

Općina Oriovac će tijekom 2022.godine isplaćivati potporu/pomoć obrtnicima, malim i srednjim
poduzetnicima s područja općine Oriovac u 2022.godini, za čega je u Proračunu općine Oriovac za
2022.godinu osigurano 10.000,00 kuna.

II.

Općina Oriovac će u cilju razvoja poduzetništva davati potporu kroz slijedeće aktivnosti:

a) troškove savjetodavnih usluga pri izradi projektnih prijava za sufinanciranje iz fondova Europske
unije i MinistarstavaRepublike Hrvatske.

III.

Korisnici potpore mogu biti obrti, malo i srednje poduzetništvo koji posluju i imaju registrirano
sjedište na području općine Oriovac.

IV.

Potpora pojedinom korisniku može iznositi do najviše 10.000,00 kuna u tekućoj godini i dodjeljuje se
samo jednom.

V.

Podnositelj prijave za ostvarenje prava na potporu, uz prijavu sa osnovnim podacima o tvrtki, moraju
priložiti slijedeće:

- izvadak iz sudskog obrtnog registra ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva,
- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starije od 30 dana

od dana podnošenja zahtjeva, osim ako im je odobrena odgoda plaćanja obveza,
- predračun (ponudu) ili račun za uslugu izrade projektne prijave za sufinanciranje sa opisom na

koji natječaj se prijavljuje, te za koji investicijski plan/program.

VI.

Zahtjev za potporu se podnosi od dana objave Javnog poziva sukladno odredbama ove Odluke,
tijekom 2022.godine do iskorištenja sredstava.
Prijava sa pripadajućom dokumentacijom dostavlja se osobno ili poštom na adresu:

OPĆINA ORIOVAC
TRG HRVATSKOGPREPORODA 1

35250 ORIOVAC



Korisnik potpore obvezan je u roku od 6 mjeseci od dodjele sredstava podnijeti dokaz o utrošku
primljenih sredstava (plaćen račun i sl.).

VII.

Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
Potpora se isplaćuje u cijelom iznosu prema trenutnim mogućnostima proračuna općine Oriovac.

VIII.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE ORIOVAC

KLASA: 022-01/21-01/138
URBROJ: 2178/10-01-21-1

ORIOVAC, 13.12.2021.godine.
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