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1. OPĆE INFORMACIJE 

 

Poremećaji na svjetskim i europskim tržištima te poteškoće u globalnim lancima opskrbe uzrokovani 

pandemijom bolesti COVID 19, doveli su do drastičnog povećanja cijena energije. Nagli rast cijena 

energenata negativno utječe na poslovanje poduzetnika koji su već pogođeni, u većem dijelu, 

negativnim posljedicama pandemije. Također, ovakav razvoj događaja potencijalno ugrožava i 

povjerenje i potporu energetskoj tranziciji, koja je nužna kako bi se spriječile katastrofalne posljedice 

klimatskih promjena, ali i smanjila osjetljivost država članica Europske unije na volatilnost cijena 

fosilnih goriva. 

 

Kako bi se ublažio negativni utjecaj povećanja cijena energenata na poduzeća, putem Poziva za 

subvencioniranje dijela krajnje cijene opskrbe plinom za mikro male i srednje poduzetnike s godišnjom 

potrošnjom plina na pojedinačnom mjernom mjestu do 10 GWh (u daljnjem tekstu: Poziv) definiraju 

se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu potpora namijenjenih mikro, malim i srednjim poduzećima 

odnosno ciljanim subjektima koji su u riziku od energetskog siromaštva koji su u svom poslovanju 

suočeni s izazovima podmirenja rastućih računa za isporuku plina.  

 

Ove Upute za prijavitelje (u daljnjem tekstu: Upute) pružaju smjernice o načinu podnošenja zahtjeva 

za potporu i odobravanja istog. Nadležno tijelo zadržava pravo izmjena i dopuna ovog Poziva. 

Eventualne izmjene i dopune Poziva objaviti će se na mrežnim stranicama Ministarstva gospodarstva 

i održivog razvoja.  

 

1.1. Strateški i zakonodavni okvir 

 

Europska komisija je 13. listopada 2021. godine objavila komunikaciju Paket mjera za djelovanje i 

potporu za suočavanje s rastom cijena energije  (u daljnjem tekstu Komunikacija) u kojem se navode 

mjere kao što su uvođenje praga za maksimalne cijene i privremene porezne olakšice za ugrožene 

potrošače odnosno bonovi i subvencije za potrošače i poduzeća. Komunikacija ističe da se takve hitne 

mjere mogu djelomično financirati prihodima od dražbi emisijskih jedinica u okviru EU ETS-a, 

pristojbama i porezima na cijene energije, kao i porezima za zaštitu okoliša. Komunikacija naglašava 

da je ovakva intervencija opravdana jer rast cijena energenata ugrožava i povjerenje i potporu 

energetskoj tranziciji, koja je nužna kako bi se spriječile katastrofalne posljedice klimatskih promjena, 

ali i smanjila osjetljivost EU-a na volatilnost cijena fosilnih goriva.   

 

Poziv je u skladu sa Zakonom o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) kojim 

je definirano osiguravanje financijske potpore za mjere koje pridonose suzbijanju energetskog 

siromaštva. Putem ovog Poziva dodjeljuje se potpora prema Planu korištenja financijskih sredstava 

dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. godine 

i to po kategoriji Energetsko siromaštvo. Energetsko siromaštvo se promatra u dva nedjeljiva aspekta 

i to je li isporuka energije dostupna i dostatna te jesu li njene cijene prihvatljive građanima odnosno 

predstavljaju li troškovi za energiju preveliko opterećenje građanima. 

 

Provedba ovog Poziva utvrđena je zakonodavnim okvirom na razini RH i EU.  

 

Po ovom Pozivu dodijelit će se potpore male vrijednosti u smislu:  

- Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore objavljenoj u Službenom listu Europske 

unije 24. prosinca 2013. godine, serija L 352, Uredbe Komisije (EU) br. 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: de 

minimis Uredba).  
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- Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 352, 24. 

prosinac 2013.), Uredbe Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 

1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de 

minimis u poljoprivrednom sektoru (SL L 51 1, 22. veljače 2019.) (u daljnjem tekstu: de minimis u 

poljoprivrednom sektoru Uredba). 

 

Prije pripreme zahtjeva za potporu, prijavitelji se pozivaju da prouče glavne dokumente vezane uz ovaj 

Poziv.1 

 

Zakonodavstvo Europske unije 

● Ugovor o Europskoj uniji i Ugovor o funkcioniranju Europske unije (pročišćene verzije, 2016/C 

202/01, od 7. lipnja 2016. godine) 

● Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, Uredba Komisije (EU) br. 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  

● Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora 

o funkcioniranju Europske unije na potporu de minimis u poljoprivrednom sektoru, Uredba 

Komisije (EU) 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni 

članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u 

poljoprivrednom sektoru 

● Preporuka Komisije (EU) br. 2003/361/EC od 6. svibnja 2003. godine vezano za definiciju mikro, 

malih i srednjih poduzeća 

● Prilog I "Definicije MSP-ova" Uredbe Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o 

ocjenjivanju određenih kategorija potpora spojivima s unutarnjim tržištem u primjeni članaka 107. 

i 108. Ugovora  i Uredbe Komisije (EU) 2017/1084 od 14. lipnja 2017. godine o izmjeni Uredbe 

(EU) br. 651/2014. 
 

Nacionalno zakonodavstvo 

● Ugovor o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji (NN - Međunarodni ugovori br. 2/12) 

● Zakon o državnim potporama (NN 47/14, 69/17) 

● Zakon o proračunu (NN 144/21) 

● Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) 

● Zakon o klimatskim promjenama i zaštiti ozonskog sloja (NN 127/19) 

● Zakon o obrtu (NN 143/13, 127/19, 41/20) 

● Zakon o trgovačkim društvima (NN 111/93, 34/99, 121/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 

125/11, 152/11, 111/12, 68/13, 110/15 i 40/19) 

● Zakon o zadrugama (NN 34/11, 125/13, 76/14, 114/18 i 98/19) 

● Zakon o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma (NN 108/2017 i 39/19) 

● Stečajni zakon (NN 71/15, 104/17) 

● Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (NN 108/12; 144/12; 81/13, 112/13, 

71/15, 78/15) 

● Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/2018); 

● Zakon o poljoprivredi (NN 118/18, 42/20, 127/20, 52/51) 

● Odluka o iznosu tarifnih stavki za distribuciju plina (141/2021-2408) 

                                                                    
1 Napomena: Propisi navedeni u ovom Pozivu su propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku njegove objave te se na Upute za prijavitelje kao i na sve 

odnose koji proizlaze iz Poziva, primjenjuje pozitivno zakonodavstvo što uključuje zakonske i podzakonske akte RH i EU koji su naknadno stupili na 

snagu, kao i sve njihove kasnije izmjene i dopune. Dužnost je Prijavitelja provjeriti primjenjivo zakonodavstvo u trenutku dostave zahtjeva za potporom, 

jer će se na Prijavitelja primijeniti propisi koji su na snazi (važeći) u trenutku podnošenja zahtjeva.. 
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● Odluka Vlade Republike Hrvatske o donošenju izmjena i dopuna plana korištenja financijskih 

sredstava dobivenih od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. 

do 2025. godine 

● Odluka Vlade Republike Hrvatske o subvencioniranju dijela krajnje cijene opskrbe plinom za 

krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom potrošnjom 

plina do 10 GWh  

● Program dodjele potpora male vrijednosti za ublažavanje rizika od energetskog siromaštva kod 

MSP-ova uslijed povećanja cijena plina od 29. ožujka 2022. (KLASA:351-05/22-05/12, 

URBROJ: 517-04-1-1-22-7, u daljnjem tekstu: Program de minimis) 

 

1.2. Odgovornosti za upravljanje  

 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (u daljnjem tekstu: MINGOR) donosi Program dodjele 

potpora male vrijednosti za ublažavanje rizika od energetskog siromaštva kod MSP-ova uslijed 

povećanja cijena plina i određuje uvjete za dodjelu u okviru ovog Poziva i predmetni Poziv, te je 

zaduženo za praćenje provedbe. Tehničku potporu u pripremi i funkcioniranju prijavne aplikacije 

MINGOR-u će pružiti Hrvatska agencija za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (u daljnjem 

tekstu: HAMAG-BICRO).   

 

1.3. Predmet, cilj i namjena Poziva 

 

Ovim se Pozivom želi ublažiti rizik energetskog siromaštva kod ciljanih subjekata u dijelu povećanja 

troškova potrošnje plina za mikro, male i srednje poduzetnike iz kategorije krajnjih kupaca koji nisu 

kućanstvo s godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnim obračunskim mjernim mjestima do 10 GWh 

za razdoblje od 1. travnja 2022. do 31. ožujka 2023., a kako bi isti zadržali svoju prisutnost na tržištu 

te stvorili temelje za rast i konkurentnost te da se povećani troškovi poslovanja ne bi prelili na opću 

populaciju.  

 

Predmet Poziva: Subvencioniranjem olakšati mikro, malim i srednjim poduzetnicima podmirenje 

značajno uvećanih cijena troškova plina izazvanih poremećajima na svjetskim i europskim tržištima te 

globalnim opskrbnim lancima. 

 

Cilj Poziva: Smanjenje rizika od energetskog siromaštva kod mikro, malih i srednjih poduzeća te 

stvaranje preduvjeta za nesmetano odvijanje postojećih poslovnih aktivnosti kao i za jačanje 

konkurentnosti i daljnji tržišni rast.  

 

Namjena Poziva: Potpore su namijenjena MSP-ovima za operativne troškove kroz subvenciju računa 

za plin izdanih od strane prihvatljivih pružatelja usluga, a sukladno zadanom iznosu subvencije od 0,15 

HRK/kWh. 

 

1.4. Financijska alokacija, iznosi i intenzitet potpore 

 

Financijska alokacija 

Za ovaj Poziv raspoloživo je ukupno 600.000.000,00 HRK bespovratnih sredstava, što se prikazuje u 

Državnom proračunu Republike Hrvatske na izvoru 07705-3402-A905045-52. Nadležna tijela 

zadržavaju pravo ne dodijeliti sva raspoloživa sredstva u okviru ovog Poziva u slučaju nedovoljnog 

broja relevantnih zahtjeva. 

 

Iznos potpore  
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Najviši iznos potpore ovisi o prihvatljivim troškovima pojedinačnog zahtjeva. Iznos potpore po 

pojedinačnom poduzeću ne može biti veći od umnoška povijesnih podataka potrošnje 0,15 HRK, 

odnosno najviše do 1.500.000,00 HRK. Kako bi se dobila baza za obračun maksimalnog iznosa potpore 

uzimaju se u obzir podaci o potrošnji plina za definirano obračunsko mjesto za referentno razdoblje. 

Dobivena potrošnja se udvostručuje kako bi se dobio referentni trošak za obračun moguće potpore po 

obračunskom mjestu, a koja pokriva razdoblje od 12 mjeseci.  

Standardno referentno razdoblje je razdoblje od 1. kolovoza 2021. do 31.sijčnja 2022. godine i koristi 

se kao referentno razdoblje za sve prijavitelje za subvenciju osim za izuzetke. 

Nestandardno referentno razdoblje se može koristiti samo izuzetno u dva slučaja 

1. Ako prijavitelj nije bio u mogućnosti koristiti uslugu opskrbe plinom zbog neke prirodne 

katastrofe (na primjer potresa)  

U tom slučaju referentno razdoblje se na zahtjev i obrazloženje ovlaštenog predstavnika MSP-

a može definirati kao godišnja potrošnja plina koja u godini koja je prethodila prirodnoj 

katastrofi (primjer: za potres u Zagrebu 2019. godina) 

2. Ako prijavitelj glavninu potrošnje plina ostvaruje izvan standardnog referentnog razdoblja 

U tom slučaju ovlaštena osoba MSP-a daje zahtjev i obrazloženje da se kao referentna 

potrošnja uzme potrošnja plina u cijeloj 2021. godini.  

 

Standardna Formula izračuna: 
 

Isporučena količina plina (u kWh) za razdoblje kolovoz 2021. – siječanj 2022*2*0,15 HRK 

 

Primjer: 

Potrošnja plina za razdoblje 08.2021. - 01.2022. = 50.000 kWh 

Zahtjev za potporu se odnosi na 12 mjesečnih računa = 50.000 kWh * 2 = 100.000 kWh 

Zadana subvencija po kWh = 0,15 HRK 

Maksimalan iznos potpore za razdoblje od 12 mjeseci = 100.0000 * 0,15 HRK = 15.000 HRK 

 

Nestandardna formula izračuna 
 

Isporučena količina plina (u kWh) u referentnoj godini*0,15 HRK 

 

Primjer: 

Potrošnja plina u 2021. godini. = 100.000 kWh 

Zadana subvencija po kWh = 0,15 HRK 

Maksimalan iznos potpore za razdoblje od 12 mjeseci = 100.0000 * 0,15 HRK = 15.000 HRK 

 

 

Prijavitelji mogu zatražiti manji iznos potpore od maksimalno dozvoljenog.  

 

Potpore se mogu dodijeliti uz uvjet da su poštovana ograničenja vezana za pragove dodjele potpore 

male vrijednosti utvrđena se de minimis Uredbom i de minimis u poljoprivrednom sektoru Uredbom.  

 

Intenzitet potpore 

Najviši intenzitet potpore koja se može dodijeliti iznosi 100% prihvatljivih troškova.  

 

1.5. Obveze koje se odnose na potpore male vrijednosti 
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Prihvatljive potpore dodijeljene u okviru ovog Poziva u skladu su s de minimis Uredbom i de minimis 

u poljoprivrednom sektoru Uredbom. Potpore male vrijednosti iz ovog Poziva dodjeljivat će se MSP-

ovima čija veličina se utvrđuje sukladno Prilogu I Uredbe 651/2014 i Uredbom 2017/1084.  

 

Potpore male vrijednosti dodjeljivat će se MSP-ovima u obliku bespovratnih sredstava (vaučera). 

Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Pozivu smatraju se transparentnim potporama, u 

smislu članka 4. Uredbe de minimis Uredbe i članka 4. de minimis u poljoprivrednom sektoru Uredbe.   

 

Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom (jedinstvenom) 

poduzetniku ne smije prelaziti 200.000,00 EUR tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj 

fiskalnoj godini, sukladno  članku 2. stavak 2. de minimis Uredbe. Ukupan iznos potpore male 

vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jednom poduzetniku koji obavlja cestovni prijevoz tereta 

za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom prethodne dvije fiskalne godine 

i u tekućoj fiskalnoj godini. Navedena potpore male vrijednosti ne smije se koristiti za kupovinu vozila 

za cestovni prijevoz tereta. Gornje granice primjenjuju se bez obzira na oblik potpora male vrijednosti 

ili na cilj koji se namjerava postići te neovisno o tome financira li se potpora koju dodjeljuje država 

članica u cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije ili državnog 

proračuna Republike Hrvatske.  

 

Ukupan iznos potpore male vrijednosti koja se po državi članici dodjeljuje jedinstvenom poduzetniku 

koji se bavi primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda ne smije prelaziti 20.000 EUR u 

tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine, sukladno minimis u 

poljoprivrednom sektoru Uredbi.  

 

Vrijednost dodijeljene potpore izražava se u kunama u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore 

preračunate u EUR prema tečaju 7,5345 HRK za 1 EUR.  

 

Nadležno tijelo će voditi evidenciju potpora male vrijednosti dodijeljenih temeljem ovog Poziva te 

dostaviti Ministarstvu financija podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti i unijeti ih u 

odgovarajući registar Ministarstva financija. 

 

2. PRAVILA PRIHVATLJIVOSTI PRIJAVITELJA, ZAHTJEVA I TROŠKOVA 
 

2.1. Prihvatljivost pružatelja usluge 

 

Prihvatljivi pružatelji usluge su opskrbljivači prirodnim plinom na teritoriju Republike Hrvatske koji 

imaju dozvolu za obavljanje energetske djelatnosti opskrbe plinom, popis opskrbljivača je dostupan na 

poveznici https://www.hera.hr/hr/html/registar_dozvola_18.html. 

 

2.2. Prihvatljivost prijavitelja 

 

Prijavitelj mora biti pravna ili fizička osoba koja je mikro, mali ili srednji poduzetnik (sukladno 

definiciji malih i srednjih poduzeća na način utvrđen u Prilogu I. "Definicija MSP-ova" Uredbe 

651/2014 i Uredbom 2017/1084) s ukupnom godišnjom potrošnjom plina na pojedinačnom mjernom 

mjestu do 10 GWh. 

 

Prijavitelj u trenutku prijave ne smije biti niti u jednoj situaciji isključenja, koje su definirane u točki 

2.3. Uputa.  
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2.3. Kriteriji za isključenje prijavitelja 

 

U okviru ovog Poziva, potpora se ne može dodijeliti: 

1. velikim poduzetnicima; 

2. prijaviteljima koji nemaju poslovni nastan u RH prilikom podnošenja zahtjeva za potporom;  

3. prijaviteljima koji ne mogu prikazati povijesne podatke o potrošnji za referentno razdoblje;  

4. za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice Europske unije, odnosno potpore 

koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske 

mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s izvoznom djelatnošću;  

5. prijavitelju koji djeluje u sektoru ribarstva i akvakulture; 

6. udrugama i dobrotvornim organizacijama; 

7. prijavitelju koji je prešao pragove definirane de minimis Uredbom, odnosno s de minimis u 

poljoprivrednom sektoru Uredbom; 

8. u slučaju kada je nad gospodarskim subjektom otvoren stečajni postupak ili u postupku likvidacije, 

ako njegovom imovinom upravlja stečajni upravitelj ili sud, ako je obustavio poslovne aktivnosti 

ili je u bilo kakvoj istovrsnoj situaciji koja proizlazi iz sličnog postupka prema nacionalnim 

zakonima i propisima; 

9. prijavitelju koji nije izvršio obvezu isplate plaća zaposlenicima, plaćanja doprinosa za financiranje 

obveznih osiguranja ili plaćanja poreza u skladu s propisima Republike Hrvatske. U pogledu ove 

točke, smatra se prihvatljivim da prijavitelj/korisnik nije udovoljio spomenutim uvjetima, ako mu, 

sukladno posebnom propisu, plaćanje tih obveza nije dopušteno ili mu je odobrena odgoda 

plaćanja; 

10. ako je prijavitelj/osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje proglašen krivim zbog teškog 

profesionalnog propusta; 

11. ako je prijavitelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje prijavitelja (osobe koja je član 

upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela ili ima ovlasti zastupanja, donošenja odluka ili nadzora 

toga gospodarskog subjekta) pravomoćno osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela, 

odnosno za odgovarajuća kaznena djela prema propisima države njihova sjedišta ili države čiji je 

državljanin osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje prijavitelja: 

o sudjelovanje u zločinačkoj organizaciji, na temelju članka 328. (zločinačko udruženje) i članka 

329. (počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja) iz Kaznenog zakona (NN 

125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019), članka 333. 

(udruživanje za počinjenje kaznenih djela), iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 

129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 

143/12) 

o korupciju, na temelju članka 252. (primanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 253. 

(davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 254. (zlouporaba u postupku javne nabave), 

članka 291. (zlouporaba položaja i ovlasti), članka 292. (nezakonito pogodovanje), članka 293. 

(primanje mita), članka 294. (davanje mita), članka 295. (trgovanje utjecajem) i članka 296. 

(davanje mita za trgovanje utjecajem) Kaznenog zakona (NN 125/2011, 144/2012, 56/2015, 

61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019) i članka 294.a (primanje mita u gospodarskom 

poslovanju), članka 294.b (davanje mita u gospodarskom poslovanju), članka 337. (zlouporaba 

položaja i ovlasti), članka 338. (zlouporaba obavljanja dužnosti državne vlasti), članka 343. 

(protuzakonito posredovanje), članka 347. (primanje mita) i članka 348. (davanje mita) iz 

Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 

71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12) 

o prijevaru, na temelju članka 236. (prijevara), članka 247. (prijevara u gospodarskom poslovanju), 

članka 256. (utaja poreza ili carine) i članka 258. (subvencijska prijevara) Kaznenog zakona (NN 

125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019) i članka 224. (prijevara), 

članka 293. (prijevara u gospodarskom poslovanju) i članka 286. (utaja poreza i drugih davanja) 
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iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 

84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12) 

o terorizam ili kaznena djela povezana s terorističkim aktivnostima, na temelju članka 97. 

(terorizam), članka 99. (javno poticanje na terorizam), članka 100. (novačenje za terorizam), 

članka 101. (obuka za terorizam) i članka 102. (terorističko udruženje) Kaznenog zakona (NN 

125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019) i članka 169. 

(terorizam), članka 169.a (javno poticanje na terorizam) i članka 169.b (novačenje i obuka za 

terorizam) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 

105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 143/12) 

o pranje novca ili financiranje terorizma, na temelju članka 98. (financiranje terorizma) i članka 

265. (pranje novca) Kaznenog zakona (NN 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 

118/2018, 126/2019) i članka 279. (pranje novca) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 

50/00., 129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. 

i 143/12.) 

o dječji rad ili druge oblike trgovanja ljudima, na temelju članka 106. (trgovanje ljudima) 

Kaznenog zakona (NN 125/2011, 144/2012, 56/2015, 61/2015, 101/2017, 118/2018, 126/2019) 

i članka 175. (trgovanje ljudima i ropstvo) iz Kaznenog zakona (NN 110/97., 27/98., 50/00., 

129/00., 51/01., 111/03., 190/03., 105/04., 84/05., 71/06., 110/07., 152/08., 57/11., 77/11. i 

143/12);  

 

2.4. Prihvatljivost zahtjeva za potporu 
 

Kako bi bio prihvatljiv, zahtjev za potporu mora udovoljavati utvrđenim kriterijima prihvatljivosti, 

kako slijede: 

 iznos tražene potpore odgovara navedenim ograničenjima povezanima s najvišim iznosom potpore;  

 iznos tražene potpore izračunat je na temelju povijesne potrošnje plina po obračunskom mjestu 

MSP-a sukladno navedenom u točki 1.4; 

 subvencija se utvrđuje u fiksnom iznosu od 0,15 HRK/kWh za plin potrošen u razdoblju od 01. 

travnja 2022. – 31. ožujka 2023. godine;  

 udovoljeno je svim zahtjevima povezanima s pravilima potpora male vrijednosti utvrđenima u 

Programu de minimis (točka 1.5. Uputa);  

 potpora ne predstavlja dvostruko financiranje.  

 

Potpora se daje samo u svrhu sufinanciranja plina isporučenog od strane opskrbljivača plinom. 

 

2.5. Prihvatljive kategorije troškova 

 

Potpora male vrijednosti dodjeljivat će se MSP-ovima za isporučeni plin, odnosno za povećane 

troškove cijene isporučenog plina za razdoblje od travnja 2022. do ožujka 2023. godine. 

 

Sljedeći troškovi smatraju se prihvatljivima: 

− troškovi potrošnje plina iskazanih na računu za plin izdanom od strane prihvatljivog pružatelja 

usluga. 

 

Troškovi mogu biti prihvatljivi samo ako je isporuka plina izvršena od strane prihvatljivog pružatelja 

usluga navedenog u Pozivu. Račun za plin mora glasiti na subjekt koji predaje zahtjev za potporu. 

Prihvatljivi su računi koji se odnosne na potrošnju plina subjekta u razdoblju od 01. travnja 2022. do 

31. ožujka 2023. godine.  

 

Neprihvatljivi troškovi po predmetnom Pozivu su: 

− naknade prihvatljivim pružateljima usluga, 
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− porez na dodanu vrijednost,  

− kamate iskazane na računima za plin izdanim od prihvatljivog pružatelja usluga,  

− ostali troškovi nespomenuti kao prihvatljivi. 

 

3. POSTUPAK ODOBRENJA ZAHTJEVA 

 

Zahtjev za potporu se podnosi od strane ovlaštene osobe prijavitelja putem web aplikaciju za 

podnošenje zahtjeva MSP-a za potporu koja se nalazi na sljedećoj mrežnoj stranici: 

https://plin.hamagbicro.hr.  

 

Zahtjevi će se zaprimati od 01. travnja 2022. do 31. ožujka 2023. godine. Prijavitelj po predmetnom 

Pozivu može imati samo jedan zahtjev za potporu.  

 

Postupak dodjele potpore vrši se po uredno predanom zahtjevu kroz web aplikaciju, a koji udovoljava 

svim prethodno postavljenim kriterijima vezanim za prihvatljivost. Podnošenjem zahtjeva za potporu 

ovlaštena osoba prijavitelja pod materijalnom i kaznenom odgovornošću potvrđuju da udovoljavaju 

svim zahtjevima prihvatljivosti definiranim u ovom Pozivu. Također, podnošenjem zahtjeva se 

ovlaštena osoba prijatelja obvezuju koristiti potporu na način i unutar ograničenja definiranih ovim 

Pozivom.  

 

Prijavitelj će o statusu zahtjeva za potporu biti obaviješten putem web aplikacije.  

 

Odluka o dodjeli potpore prijavitelju dostavlja se elektronički, putem sustava na adresu prijavitelja 

navedenu na zahtjevu.  

Oblik odluke o dodjeli potpore je u prilogu 1. Poziva. 

 

Odluka o dodjeli potpore predstavlja trenutak dodjele potpore i datum kada je korisnik ostvario 

zakonsko pravo na primanje potpore. 

 

U slučaju da dođe do promjene elemenata u Odluci o dodjeli potpore u pogledu korisnika ili 

obračunskih mjesta, potrebno je dostaviti zahtjev za stavljanjem predmetne Odluke izvan snage. Po 

obradi predmetnog zahtjeva, moguće je podnijeti ponovno prijavu s uključenim izmijenjenim 

okolnostima.  

Nadležno tijelo zadržava pravo jednostranog donošenja odluke o poništenju potpore ako tijekom 

vremena provedbe programa ili 5 godina nakon dana donošenja potpore utvrdi nepravilnost u prijavi i 

korištenju potpore. U tom slučaju MINGOR će pokrenuti postupak povrata sredstava dodijeljenih 

potporom 
 

4. POSTUPAK IZDAVANJA I NAPLATE VAUČERA 

 

Na temelju izdane Odluke o dodjeli potpore, nadležno tijelo izdaje vaučer (Prilog 1. Obrazac vaučera)  

prihvatljivim pružateljima usluga. Vaučer se izdaje u dva istovjetna primjerka, jedan za Izdavatelja 

vaučera, a jedan za Pružatelja usluge opskrbe plinom. 

 

Vaučer sadrži informacije o obračunskom mjernom mjestu i korisniku istog po pojedinom pružatelju 

usluge. Vaučer pružatelja usluge ovlašćuje i obvezuje da, prema zahtjevu za potporom, u ime i za račun 

korisnika, na računu za plin koji se dostavlja korisniku iskaže, između ostalog:  

 Opskrbljivača plina 

 Korisnika potpore 

 Maksimalni iznos subvencije za obračunsko mjereno mjesto. 
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Zahtjev za naplatu vaučera pružatelj usluge (opskrbljivač plinom) može podnijeti nakon isporuke 

usluge. Pružatelji usluga na mjesečnoj razini dostavljaju nadležnom tijelu zahtjev za nadoknadom 

subvencioniranog dijela cijene plina za protekli mjesec, stanje Vaučera s kojeg se taj mjesečni iznos 

odbija te izvještaj s pripadajućom dokumentacijom za korisnika i obračunsko mjerno mjesto.     

 

Korisniku se s računa pružatelja usluge odbija razmjerni subvencionirani iznos sve dok ne iskoristi 

cijelu potporu definiranu Odlukom o dodjeli potpora odnosno Vaučerom.  

 

Nadležno tijelo obavlja isplatu mjesečnog dijela Vaučera u ime i za račun korisnika primjenom metode 

isplate pružatelju usluge. Metoda isplate pružatelju usluge je metoda unovčenja Vaučera po kojoj 

pružatelj usluge, nakon što korisniku pruži uslugu, od nadležnog tijela u ime i za račun korisnika 

zahtjeva naknadu za pruženu odgovarajuću uslugu, u visini i pod uvjetima određenima u Pozivu 

odnosno Vaučeru.  

 

Korisnik i pružatelj usluga su svjesni da konačni iznos isplate ovisi o stvarnoj potrošnji korisnika za 

obračunsko mjerno mjesto po pojedinom mjesecu za koje je tražena potpora, a imajući u obzir 

ograničenja vezana za maksimalni iznos potpore sukladno propisanom u predmetnom Pozivu. Korisnik 

ne može ostvariti veću potporu od one koja je navedena u Odluci o dodjeli potpora odnosno posljedično 

definirana Vaučerom.  

 

Nadležno tijelo u roku od 30 radnih dana od dostave urednog Zahtjeva za naplatu Vaučera provjerava 

ispravnost Zahtjeva za naplatu Vaučera i obavlja plaćanje pružatelju usluge.  

 

5. ODREDBE KOJE SE ODNOSE NA KONTROLU PROVEDBU  
 

Razdoblje provedbe obuhvaća razdoblje potrošnje plina od  01. travnja 2022. – 31. ožujka 2023. 

godine.    

 

Nakon dodjele potpora, nadležno tijelo prati ostvaruje li se pravo na potporu u skladu s ovim Pozivom, 

Programom potpora te odredbama Vaučera. Prava i obaveze između korisnika i pružatelja usluge 

utvrđena su u Ugovoru između pružatelja usluge i korisnika o pružanju usluga, koji predstavlja zaseban 

dvostrani obveznopravni odnos. 

 

Provjera upravljanja uključuje provjeru ispravnosti Zahtjeva za naplatu vaučera (ispravnost iznosa i 

stope financiranja) uključujući: 

• provjeru prihvatljivosti troškova,  

• provjeru stvarnog nastanka troškova i ispravnosti Zahtjeva za naplatu vaučera, 

• provjeru dostatnosti dokazne dokumentacije plaćanja i postojanja odgovarajućeg revizijskog traga. 

 

Nadležno tijelo može u svrhu praćenja ostvarenja subvencije od korisnika i/ili pružatelja usluga 

zahtijevati dostavu dodatne dokumentacije. Korisnik i pružatelj usluge su dužni čuvati podatke, račune, 

druge isprave i informacije nastale u pogledu iskorištavanja subvencije naznačene u Vaučeru te 

osigurati pristup predmetnim podacima 5 godina po iskorištenju tog Vaučera. 

 

Povrat sredstava 

Svaki zahtjev za potporu podliježe postupku povrata sredstava u slučaju nepoštivanja zahtjeva 

definiranim ovim Uputama te obrascem Vaučera. 

 

Osnove za pokretanje postupka povrata mogu biti: 

− Odluka o otkrivenoj nepravilnosti vezanoj uz dodijeljenu potporu, 

− Odluka o poništenju Vaučera i djelomičnom ili potpunom povratu sredstava, 
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Prilozi:  

Prilog 1. Obrazac odluke o dodjeli potpore 

Prilog 2. Obrazac vaučera 
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Prilog 1. Obrazac odluke o dodjeli potpore 

 

Na temelju članka 9. Zakona o ustrojstvu i djelokrugu tijela državne uprave (Narodne novine, broj 

85/20), Zakona o proračunu (Narodne novine, broj 144/21), kao i članka 10. Zakona o poticanju razvoja 

malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), a u skladu sa Zakonom 

o državnim potporama (Narodne novine, br. 47/14 i 69/17), Zakona o poljoprivredi (Narodne novine, 

br. 118/18, 42/20, 127/20 i 52/21), Pravilnika o državnim potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju 

(Narodne novine, broj 7/21), Odlukom o donošenju Plana korištenja financijskih sredstava dobivenih 

od prodaje emisijskih jedinica putem dražbi u Republici Hrvatskoj od 2021. do 2025. donesenom 18. 

lipnja 2021. i njenih izmjena od 9. ožujka 2022. te Odlukom o  subvencioniranju dijela krajnje cijene 

opskrbe plinom za krajnje kupce kategorije kućanstvo te krajnje kupce koji nisu kućanstvo s godišnjom 

potrošnjom plina do 10 GWh od 09. ožujka 2022., ministar gospodarstva i održivog razvoja donosi: 

 

ODLUKU O DODJELI POTPORE 
 

I. 

Ovom Odlukom poduzeću <naziv i adresa korisnika> dodjeljuje se iznos od < iznos> HRK 

(slovima: <…>) za subvencioniranje povećane cijene isporučenog plina za razdoblje od 1. travnja 

2022. do 31. ožujka 2023. godine.  

 

Subvencioniranje troška plina se ostvaruje za obračunska mjerna mjesta od pružatelja usluge opskrbe 

prirodnim plinom kako je navedeno u tablici: 

 

Oznaka 

obračunskog 

mjernog mjesta 
Pružatelj usluge opskrbe prirodnim plinom 

Ukupni odobreni iznos 

subvencije po obračunskom 

mjernom mjestu 

   

   

   

 

II. 
Sredstva u iznosu od <iznos> HRK, koja su dodijeljena prema Programu dodjele potpora male 

vrijednosti za ublažavanje rizika od energetskog siromaštva kod MSP-ova uslijed povećanja cijena 

plina, smatraju se potporom male vrijednosti, koja se dodjeljuje u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 

1407/2013 ili Uredbom Komisije br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije, L352, 

24. prosinca 2013.) te izmjenama iz Uredbe Komisije (EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. godine, a 

preračunava se u EUR prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan donošenja ove Odluke. 

 

III. 
Sredstva iz članka I. ove Odluke osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. 

godinu i projekcijama za 2023. godinu, u okviru proračunskih klasifikacija: 

Razdjel: 077 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 

Glava: 07705 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 

Program:                      3402 – Upravljanje gospodarstvom i održivi razvoj 

Aktivnosti:                  A905045– Subvencioniranje krajnje cijene plina  

Funkcijsko područje:  0540 

Izvor:                           52  
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IV. 
Ova Odluka predstavlja dokaz o dodijeljenoj potpori te ju je potrebno predočiti na zahtjev bilo kojeg 

davatelja potpore. 

 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 
 

Prilog 2. Obrazac vaučera 
 

Izdavatelj vaučera se obvezuje u ime i za račun Korisnika < naziv korisnika, OIB, adresa> za 

obračunsko mjerno mjesto: < broj>, isplatiti Pružatelju usluge bespovratna sredstva u maksimalnom 

iznosu od <iznos> HRK (slovima: <iznos>) za subvencioniranje povećane cijene isporučenog plina. 

 

II. 
Usluga isporuke plina sa subvencioniranom cijenom odnosi se na račune za potrošnju plina u razdoblju 

od 1. <mjesec>. <godina>. do 31. 3. 2023. godine. 

 

III. 
Usluga navedena u članku I. vaučera ne može se zamijeniti za neku drugu uslugu/robu. U slučaju 

izmjene/zamjene usluge, neće biti moguće naplatiti vaučer od Izdavatelja vaučera. 

 

IV. 
Pružatelj usluge se obvezuje da će na računu za plin koji se dostavlja Korisniku iskazati, između 

ostalog: 

- ukupnu potrošnju plina; 

- ukupni trošak plina; 

- iznos koji plaća Korisnik; 

- subvencionirani iznosi koji plaća Izdavatelj vaučera. 

 

V. 
Vaučer se naplaćuje metodom isplate Pružatelju usluge (u ime i za račun Korisnika i obračunskog 

mjernog mjesta navedenog u članku I. vaučera) odnosno metodom unovčenja vaučera po kojoj 

Pružatelj usluge, nakon što Korisniku pruži uslugu, od nadležnog tijela zahtjeva naknadu za pruženu 

odgovarajuću uslugu, u visini i pod uvjetima određenima u vaučeru. 

 

Pružatelj usluga na mjesečnoj razini dostavlja nadležnom tijelu Zahtjev za naplatu mjesečnog dijela 

Vaučera te izvještaj s pripadajućom dokumentacijom za Korisnika i obračunsko mjerno mjesto.   

 

Pružatelj usluge od svakog izdanog računa plina odbija razmjerni subvencionirani dio od mjesečnog 

troška za uslugu opskrbe prirodnim plinom koji se naplaćuje Korisniku usluge sve dok Korisnik ne 

iskoristi cijelu potporu definiranu Odlukom o dodjeli potpore odnosno Vaučerom. 

 

VI. 
Korisnik i Pružatelj usluga su suglasni da konačni iznos isplate ovisi o stvarnoj potrošnji Korisnika za 

obračunsko mjerno mjesto po pojedinom mjesecu za koji je tražena potpora, a uzimajući u obzir 

ograničenja vezana za maksimalni iznos potpore sukladno propisanom u predmetnom Pozivu.  
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Korisnik za pojedinačno obračunsko mjerno mjesto ne može ostvariti veću potporu od za njega 

navedenog maksimalnog iznosa u članku I. ovog vaučera. 

 

VII. 
Nadležno tijelo u roku od 30 radnih dana od dostave urednog Zahtjeva za naplatu Vaučera provjerava 

ispravnost zahtjeva za naplatu vaučera i obavlja plaćanje Pružatelju usluge. 

 

VIII. 
Vaučer nije moguće isplatiti ukoliko: 

- je Pružatelj usluge uslugu isporučio osobi koja nije Korisnik i/ili se ne odnosi na obračunsko mjerno 

mjesto  navedeno u članku I. ovog vaučera; 

- je usluga iz vaučera zamijenjena za neku drugu uslugu/robu; 

- je izvršen prijenos vaučera na treće osobe. 

 

IX. 
Sredstva iz članka I. ovog vaučera osigurana su u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. 

godinu i projekcijama za 2023. godinu, u okviru proračunskih klasifikacija: 

 

Razdjel: 077 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 

Glava:  07705 – Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja 

Program:         3402 – Upravljanje gospodarstvom i održivi razvoj 

Aktivnosti: A905045– Subvencioniranje krajnje cijene plina  

Izvor:  52  

X. 
Obvezan način komunikacije radi naplate vaučera je slanjem poštom preporučeno na adresu: 

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb i elektroničkim putem 

na adresu: subvencije.plin@mingor.hr.  

 

Obavezna dokumentacija pri podnošenju zahtjeva za naplatom vaučera:  

- Ovjereni račun za ukupni iznos subvencije 

- Kopije računa koji su poslani korisnicima usluge koji su ostvarili pravo na subvencije 

- Tablični prikaz isplaćenih iznosa za subvencije 

 

XI. 
Vaučer se izdaje u dva istovjetna primjerka, jedan za Izdavatelja vaučera, a jedan za Pružatelja usluge 

opskrbe plinom. 

 

 

IZDAVATELJ VAUČERA 

 

MINISTARSTVO GOSPODARSTVA I ODRŽIVOG RAZVOJA 
 




