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 Na temelju članka 15. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (NN 

85/20), članka 23. i članka 114. Zakona o proračunu (NN 87/08, 136/12, 15/15), članka 

6. Uredbe o tijelima u sustavima upravljanja i kontrole korištenja Europskog socijalnog 

fonda, Europskog fonda za regionalni razvoj i Kohezijskog fonda, u vezi s ciljem 

„Ulaganje za rast i radna mjesta“ (NN 107/14, 23/15, 129/15, 15/17, 18/17), kao i članka 

10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 

56/13,121/16), a u skladu sa Zakonom o državnim potporama (NN 47/14, 69/17) te uzevši 

u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije (SL C 326, 26.10.2012 P. 0001-0390) i 

Sporazum o partnerstvu između Republike Hrvatske i Europske komisije za korištenje 

EU strukturnih i investicijskih fondova za rast i radna mjesta u razdoblju 2014.-2020., 

usvojen od strane Europske komisije 30. listopada 2014. te usvojeni Program dodjele 

potpora male vrijednosti za jačanje poslovanja društvenih poduzetnika od 12. travnja 

2019. (KLASA: 910-04/16-09/16, URBROJ: 524-06-07-01-02/1-19-28) (u daljnjem 

tekstu: Program), ministar rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (u 

daljnjem tekstu: Ministar) donosi 

 

Izmjene Programa 

dodjele potpora male vrijednosti za jačanje poslovanja društvenih poduzetnika 

Članak 1. 

U Programu dodjele potpora male vrijednosti za jačanje poslovanja društvenih 

poduzetnika (u daljnjem tekstu: Program), u članku 1. stavku 2., nakon riječi „u daljnjem 

tekstu: Uredba br. 1407/2013)“ dodaju se riječi:  

„te Uredbe EK UREDBA KOMISIJE (EU) 2020/972 оd 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 (u daljnjem tekstu: Uredba br. 

2020/972)“. 

Članak 2. 

U članku 6., stavku 1., iza riječi „najniži iznos bespovratnih sredstava“ dodaju se riječi: 

„za Skupinu 2 Prijavitelja“. 

U stavku 6. riječi „te izmijenjenog 29. studenoga 2018. godine (ver.3.1) Odluka Komisije 

(C(2018) 8151 final“ mijenjaju se riječima: 

„važeća verzija (ver. 6.0) usvojena odlukom Europske komisije od 20. kolovoza 2020. 

godine (C(2020) 5780 final“. 

Članak 3. 

U članku 9. stavku 1., riječi „danom donošenja Odluke o financiranju, neovisno o datumu 

isplate potpore poduzetniku“ mijenjaju se riječima: 
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„danom sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz 

Europskog socijalnog fonda u sklopu programa 2014.-2020., neovisno o datumu isplate 

potpore poduzetniku.“. 

Članak 4. 

U članku 11., riječi „do 31. prosinca 2020. godine“ mijenjaju se riječima: 

„do 31. prosinca 2021. godine“. 

 

Članak 5. 

U cijelom tekstu riječi „Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava“ zamjenjuju se riječima 

„Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike“, u odgovarajućem 

padežu. 

Članak 7. 

U članku 13., stavak 1. mijenja se i glasi: 

„1. Ovaj Program stupa na snagu danom objave na službenim mrežnim stranicama 

Europskog socijalnog fonda www.esf.hr, za koji je Ministarstvo rada, mirovinskog 

sustava, obitelji i socijalne politike Upravljačko tijelo i primjenjuje se do najkasnije 31. 

prosinca 2021. godine. 

Stavak 4. mijenja se i glasi: 

„4. Ovaj Program objavit će se na službenim mrežnim stranicama Europskog socijalnog 

fonda www.esf.hr.“. 

Stavak 5. mijenja se i glasi: 

„5. Poziv na dostavu projektnih prijedloga objavit će se na mrežnim stranicama 

www.strukturnifondovi.hr i www.esf.hr.“. 

 

 

KLASA: 910-04/16-09/16 

URBROJ: 524-06-03-01/1-20-36 

U Zagrebu, 22. prosinca 2020.  

 

M I N I S T A R 

 

 

          Josip Aladrović 
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