-prijedlog
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne
novine", broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12 i 123/17) i članka 35.
Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“ broj 10/09, 2/13 i 2/18), Gradsko vijeće Grada
Sinja na ____. sjednici održanoj ____. _____________2018. godine, donosi
PRAVILNIK
o potporama za zapošljavanje na području Grada Sinja

Opće odredbe
Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se način i mjerila dodjele potpora za zapošljavanje na području
Grada Sinja.
Potpore iz ovog Pravilnika dodjeljuju se sukladno pravilima iz Uredbe Komisije EU br.
1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de
minimis potpore.
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Pravilniku odnose se jednako na
ženski i muški rod bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Članak 3.
Korisnici potpora po ovom Pravilniku mogu biti mikro i mali poduzetnici sa sjedištem ili
poslovnom jedinicom na području Grada Sinja, te obrti, slobodna zanimanja i obiteljska
poljoprivredna gospodarstva s prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Grada Sinja.
Korisnici potpora po ovom Pravilniku ne mogu biti javne ustanove i trgovačka društva u
vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Potpore po ovom Pravilniku neće biti odobrene poslovnim subjektima koji imaju nepodmirene
obveze prema Gradu Sinju ili nepodmirene obveze na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava,
osim u slučaju odgođene naplate ili odobrene obročne otplate koja se redovito podmiruje.
Potpore za zapošljavanje
Članak 4.
Potpore mogu koristiti poslodavci koji su zaposlili nezaposlene osobe s prebivalištem na
području Grada Sinja, na puno radno vrijeme i rok od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da su te osobe
prije tog zaposlenje bile prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana i da prethodno nisu
bile zaposlenici poslodavca koji traži potporu.
Ukupna potpora za svaku novozaposlenu osobu korisnicima će biti isplaćena kroz 12
mjesečnih potpora u visini od 25% bruto II plaće novozaposlene osobe, najviše do 2.500,00 kuna
mjesečno.

-

Članak 5.
Uz zahtjev za potporu potrebno je priložiti:
izvadak o upisu o odgovarajući registar,
prijavu poreza na dobit (PD obrazac) za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja ovjerenu od
strane Porezne uprave (za obveznike poreza na dobit),

-

-

-

godišnju poreznu prijavu (DOH ili DOH-Z obrazac) za godinu za koju je dospjela obveza
podnošenja ovjerenu od strane Porezne uprave (za obveznike poreza na dohodak),
izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i prirezu, te
obveznim doprinosima osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojemu je zaposlena osoba za
koju se traži potpora, ovjereno od strane Porezne uprave,
izjavu o broju zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva,
presliku osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,
ugovor o radu s osobom za koju se traži potpora,
potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz koje je vidljivo da je osoba za koju se traži
potpora prijavljena kod podnositelja zahtjeva,
potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje iz koje je vidljivo da je osoba za koju se traži potpora,
prije novog zaposlenja bila 30 dana u evidenciji nezaposlenih,
potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne
stariju od 30 dana od podnošenja zahtjeva za potporu ili potvrdu Porezne uprave o obročnoj otplati
duga ili odgodi naplate i
izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

Postupak dodjele potpora
Članak 6.
Postupak dodjele potpora provodi se temeljem javnog poziva koji raspisuje Gradonačelnica
Grada Sinja (U daljnjem tekstu: Gradonačelnica).
Javni poziv iz stavka 1. ovog članka objavljuje se na službenoj web stranici Grada Sinja.
Zahtjevi za potpore po objavljenom javnom pozivu podnose se Upravnom odjelu za prostorno
uređenje, komunalne djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja (U daljnjem
tekstu: Odjel).
Zahtjevi za potpore podnose se na obrascima koje će izraditi Odjel, a isti će biti objavljeni
zajedno s javnim pozivom za dodjelu potpora.
Postupak obrade podnesenih zahtjeva za potpore provodi Povjerenstvo za potpore
zapošljavanju na području Grada Sinja (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) koje imenuje
Gradonačelnica.
Tijekom postupka odobravanja zahtjeva za potpore Povjerenstvo može tražiti dodatne dokaze
o ispunjavanja uvjeta.
Podneseni zahtjevi za potpore rješavaju se prema redoslijedu prispijeća.
Odluku o dodjeli potpora donosi Gradonačelnica na prijedlog Povjerenstva.
Prije isplate potpora Grad Sinj i korisnik zaključuju ugovor o dodjeli potpora kojim se uređuju
međusobna prava i obveze.
Korisnik potpore je prije potpisa ugovora je dužan Gradu Sinju dostaviti zadužnicu ili bjanko
zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika, kao instrument osiguranja provedbe ugovora.
Ugovori o dodjeli potpora mogu se zaključivati do iskorištenja namjenski osiguranih sredstava
u Proračunu Grada Sinja.
Članak 7.
Mjesečne potpore isplaćuju se za 12 mjeseci koji slijede nakon isteka mjeseca u kojemu je
podnesen potpuni zahtjev za dodjelu poticaja.
Članak 8.
Mjesečna potpora za svaku novozaposlenu osobu isplaćuje se u roku 15 dana od podnesenog
zahtjeva za isplatu po isteku svakog mjeseca rada, uz uvjet predočenja dokaza o isplati plaće za taj
mjesec.

Članak 9.
Korisnik potpore obvezan je zadržati novozaposlenu osobu u radnom odnosu najmanje 12
mjeseci počevši od isteka mjeseca u kojemu je podnesen potpuni zahtjev za dodjelu poticaja.
Korisnik potpore obvezan je zadržati u radnom odnosu sve osobe koje su bile u radnom
odnosu na dan podnošenja potpunog zahtjeva za dodjelu potpore, najkraće do isteka njihovih ugovora
o radu.
U slučaju raskida radnog odnosa s novozaposlenom osobom ili s nekim drugim zaposlenikom
korisnika potpore, odnosno u slučaju da korisnik potpore prestane poslovati na području Grada Sinja
unutar roka iz stavka 1. i 2. ovog članka, korisnik potpore obvezan je Gradu Sinju vratiti sredstva
isplaćena po osnovi potpore u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada
Sinja.
U slučaju da korisnik potpore ne izvrši povrat sredstava u roku iz stavka 3. ovog članka ili
izvrši povrat sredstava protekom roka iz stavka 3. ovog članka, na iznos potraživanja obračunat će se
kamata po stopi 4,5% godišnje.
Članak 10.
Izuzetno od odredbi članka 8. stavka 3. korisnik potpore nije obvezan vratiti Gradu Sinju
isplaćena sredstva, ukoliko umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, u roku od 60 dana od
raskida radnog odnosa zaposli drugu osobu s prebivalištem na području Grada Sinja, na puno radno
vrijeme i rok koji je najmanje jednak ostatku trajanja ugovora o radu osobe s kojom je raskinut radni
odnos, uz uvjet da je ta druga osoba bila prijavljena u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana prije
zaposlenja i da prethodno nije bila zaposlenik korisnika poticaja.
U slučaju iz stavka 1. ovog članka, mjesečna potpora neće se isplaćivati sve dok se ne zaposli
drugi zaposlenik, a s ostatkom isplata će se nastaviti za mjesece koji slijede nakon isteka mjeseca u
kojemu je sklopljen ugovor o radu s drugim zaposlenikom.
Članak 11.
Stupanjem na snagu ovoga Pravilnika prestaje važiti Odluka o načinu ostvarivanja poticaja za
zapošljavanje na području Grada Sinja („Službeni Glasnik Grada Sinja“ br. 13/11 i 1/12).
Članak 12.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada
Sinja“.

GRADSKO VIJEĆE GRADA SINJA
Klasa:
Ur. broj:
Sinj, ___. _______________ 2018. godine
Predsjednik Gradskog vijeća
____________________________

OBRAZLOŽENJE
U prosincu 2011. godine Gradsko vijeće Grada Sinja donijelo je Odluku o načinu ostvarivanja poticaja
za zapošljavanje na području Grada Sinja. Tijekom 2012. i 2013. godine temeljem tog akta realizirani
su poticaji za zapošljavanje 21 osobe, te je zbog nezadovoljstva ostvarenim rezultatom u siječnju
2014. godine najavljena izmjena postojećeg akta. Do izmjene nije došlo, pa je kontinuitet loših
rezultata nastavljen. Tako je u prošloj godini realizirano 5 poticaja u ukupnom iznosu od 20.161,50
kuna.
Predlagatelj stoga predlaže donošenje novog akta – Pravilnika o potporama za zapošljavanje na
području Grada Sinja.
Riječ je o aktu koji predviđa potpore za sve registrirane djelatnosti. Maksimalni godišnji iznos potpore
za jednu novozaposlenu osobu je 30 tisuća kuna, odnosno 2,5 tisuća kuna mjesečno. Polazni uvjet za
dodjelu potpore je zapošljavanje na rok od minimalno 12 mjeseci i puno radno vrijeme. Predviđena
mjesečna potpora iznosila bi 25% bruto II iznosa isplaćene plaće. Potpore bi se dijelile u roku od 15
dana od podnesenog zahtjeva za isplatu, po isteku svakog mjeseca rada i uz predočenje dokaza o
isplati plaće za taj mjesec. Akt predviđa instrumente osiguranja provedbe ugovora, a podneseni
zahtjevi bi se rješavali prema redoslijedu prispijeća – do iskorištenja namjenskih proračunskih
sredstava. Stupanjem na snagu Pravilnika o potporama za zapošljavanje na području Grada Sinja,
prestala bi važiti Odluka o načinu ostvarivanja poticaja za zapošljavanje na području Grada Sinja.

