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            REPUBLIKA  HRVATSKA 
SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 

        GRAD SINJ  
          GRADONAČELNIK  
 

Klasa: 100-01/19-01/3 

Ur. broj: 2175/01-01-19-5 

Sinj, 22. srpnja 2019. godine 
                                                                                       

Na temelju članka 53. Statuta Grada Sinja („Službeni glasnik Grada Sinja“, broj 10/09,  2/13 i 2/18), 

članka 48. Zakona  o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne    novine” br. 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08,  36,09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i članka 8. 

Programa potpora poljoprivredi na području Grada Sinja za razdoblje 2018. - 2020. godine („Službeni 

glasnik Grada Sinja“ br. 15/17), Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč. spec. oec., dana 

22. srpnja 2019. godine, donosi 

 

 

 

JAVNI POZIV 

za dodjelu potpora male vrijednosti za subvencioniranje zapošljavanja na području  

Grada Sinja u 2019. godini 

  

 

 

Opće odredbe 

 

Članak 1. 

 

Način i mjerila dodjele bespovratnih potpora male vrijednosti za subvencioniranje 

zapošljavanja na području Grada Sinja utvrđeni su Pravilnikom o potporama male vrijednosti 

za subvencioniranje zapošljavanja na području Grada Sinja u 2019. i 2020. godini, Klasa:100-

01/19-01/3, Ur. broj: 2175/01-01-19-3, od  28. ožujka 2019. godine. 

 

Članak 2. 

Potpore male vrijednosti iz ovog Javno poziva dodjeljuju se sukladno pravilima iz 

Uredbe Komisije EU (SL EU L 352) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore (u daljnjem tekstu: Uredba). 

Sukladno članku 1. Uredbe, ovaj Javni poziv se ne može primijeniti na potpore koje se 

dodjeljuju poduzetnicima: 

a) koji djeluju u sektorima ribarstva i akvakulture kako je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 

104/2000; 

b) koji djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje; 

c) koji djeluju u sektorima prerade i stavljanje na tržište poljoprivrednih proizvoda, u 

slijedećim slučajevima: 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=260
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=261
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=262
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=263
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=264
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=266
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=267
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=268
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=285
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=15727
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- ako se iznos potpore utvrđuje na temelju cijene ili količina takvih proizvoda kupljenih 

od primarnih proizvođača ili stavljenih u promet od strane dotičnih poduzetnika ili 

- ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim prenošenjem na 

primarne proizvođače; 

d) za djelatnost 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; 

e) pod uvjetom uporabe domaćih proizvoda umjesto uvezenih. 

Ako poduzetnik djeluje u sektorima iz stavka 2. točke (a), (b) ili (c) ovoga članka u 

kojima dodjela potpora male vrijednosti nije moguća, djeluje u sektorima i/ili obavlja 

djelatnosti koje su obuhvaćene primjenom Uredbe za koje je moguće dodijeliti potporu male 

vrijednosti, mora osigurati da sektori koji su isključeni iz područja primjene Uredbe ne 

ostvaruju korist od potpore male vrijednosti, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova. 

Potpore se dodjeljuju jednom poduzetniku. 

Pojmom „jedan poduzetnik“, sukladno Uredbi, obuhvaćena su sva poduzeća koja su u 

jednom od slijedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog 

ili nadzornog tijela drugog poduzeća; 

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 

sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog 

poduzeća; 

d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 

dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava 

dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. 

 

Poduzeća koja su preko jednog ili više drugih poduzeća, u bilo kojem od odnosa 

navedenih u prethodnom stavku, smatraju se jednim poduzetnikom. 

Temeljem Uredbe, maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom 

poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući i 

potporu dodijeljenu temeljem ovog Javnog poziva, ne smije prijeći iznos od 200.000 eura, a 

ukoliko poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu potpora ne smije 

prijeći iznos od 100.000 eura i ne može se koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz 

tereta. 

Potpore male vrijednosti sukladno ovom Javnom pozivu dodjeljuju se u obliku 

bespovratnih sredstava. 

Temeljem Uredbe, potpore male vrijednosti iz ovog Javnog poziva mogu se kumulirati 

s potporama male vrijednosti dodijeljenima u skladu s Uredbom Komisije (EU) br. 360/2012 i 

drugim uredbama o potporama male vrijednosti, do gornjih granica utvrđenih Uredbom. 

Davatelj bespovratnih potpora male vrijednosti za subvencioniranje zapošljavanja iz 

ovog Javnog poziva je Grad Sinj. 

Izvor sredstava za dodjelu potpora male vrijednosti iz ovog Javnog poziva je proračun 

Grada Sinja. 
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Članak 3. 

Korisnici potpora po ovom Programu 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 Javnom pozivu ne mogu biti javne ustanove i trgovačka 

društva u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave. 

Potpore po ovom Javnom pozivu 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 zaposlenja bile prijavljene u evidenciju nezaposlenih najmanje 30 dana i da 

prethodno nisu bile zaposlenici poslodavca koji traži potporu, niti poslodavaca pod njegovim 

vladajućim utjecajem.  

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. 

Ukupna potpora za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom korisnicima će biti 

isplaćena kroz 12 mjesečnih potpora u visini 35% bruto II plaće novozaposlene osobe s 

invaliditetom, najviše do 3.500,00 kuna mjesečno. 

 

Članak 5. 

Uz zahtjev za potporu potrebno je priložiti: 

- izvadak o upisu u 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, 
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- 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 potporama male vrijednosti primljenim u prethodne dvije fiskalne godine i u 

tekućoj fiskalnoj godini (u toj izjavi trebaju biti uključene i potpore koje je poduzetnik 

dobio u slučaju spajanja, preuzimanja i dodjele, ukoliko je prošao kroz statusne 

promjene). 

 

 

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 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 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. 
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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 obavezan je zadržati u radnom odnosu najmanje isti broj zaposlenika 

koliko ih je imao na dan podnošenja potpunog zahtjeva za dodjelu potpore. 

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 9. stavka 3. korisnik potpore nije obvezan vratiti Gradu 

Sinju isplaćena sredstva, ukoliko umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za 

kojeg je korištena potpora, 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 raskinutog ugovora o radu, 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, niti poslodavca pod njegovim vladajućim utjecajem. 

Izuzetno od odredbi članka 9. stavka 3. korisnik potpore nije obvezan vratiti Gradu 

Sinju isplaćena sredstva, ukoliko umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos, a za 

kojeg nije korištena potpora, u roku od 60 dana od raskida radnog odnosa, zaposli drugu 

osobu, na radno vrijeme i rok koji su najmanje jednaki vremenu i roku iz raskinutog ugovora 

o radu. 

U slučaju iz stavaka 1. i 2. 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. 

Zahtjevi za potpore po objavljenom javnom pozivu podnose se osobno ili 

preporučenom poštom na adresu: Grad Sinj, Upravni odjel za prostorno uređenje, komunalne 

djelatnosti, gospodarstvo i upravljanje imovinom Grada Sinja, Dragašev prolaz 24, 21230 

Sinj, s naznakom Subvencija zapošljavanja u 2019.godini. 

 

 

 

Gradonačelnica: 

Kristina Križanac, struč.spec.oec., v.r. 
 

 


