REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA VELIKA PISANICA
OPĆINSKI NAČELNIK
Na temelju članka 48. Statuta Općine Velika Pisanica („Službeni glasnik Općine Velika Pisanica“ br.
5/2018), vezano za Program potpora razvojnih programa poticanjem turizma, jačanje gospodarstva i
potpore u poljoprivredi Općine Velika Pisanica za 2019. godinu, Općinski načelnik dana 11. siječnja
2019., raspisuje
JAVNI POZIV
poduzetnicima, obrtnicima i poljoprivrednicima za dodjelu potpora za zapošljavanje i
samozapošljavanje u 2019. godini

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti Općine Velika Pisanica za poticanje
zapošljavanja odnosno samozapošljavanja trgovačkim društvima izvan javnog sektora, obrtnicima i
poljoprivrednicima. Ukupan fond iz kojeg se potpora dodjeljuje iznosi 80.000,00 kuna i raspoređuje se:
30.000,00 kuna trgovačkim društvima; 30.000,00 kuna obrtnicima i 20.000,00 kuna poljoprivrednicima.
Potpore se dodjeljuju do 31.12.2019. ili do iskorištenja raspoloživih sredstava.
Pravo na potporu ostvaruju poslodavci koji su registrirani sukladno Zakonu o trgovačkim društvima,
Zakonu o obrtu ili Zakonu o obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, kao i oni koji se
samozapošljavaju temeljem navedenih zakona. Pravo na potporu ostvaruje se protekom minimalno 6
mjeseci od dana zapošljavanja, a vrijedi za zaposlene nakon 1.7.2018.
Jedinstveni iznos potpore koje pojedinačni prijavitelj može ostvariti iznosi 7.000,00 kuna po
novozaposlenoj osobi. Svaki prijavitelj može ostvariti pravo na najviše 35.000,00 kuna, odnosno za
pet novozaposlenih do kraja 2019. godine.
Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje primatelj potpore
male vrijednosti sukladno članku 10. Zakona o državnim potporama (NN 47/14 i 69/17). Potpora se
može ostvariti jednom unutar dvije godine za istu osobu.
Kriteriji za dodjelu potpore su:






Sjedište / prebivalište prijavljenog subjekta na području Općine Velika Pisanica,
Prebivalište novozaposlene osobe na području Općine Velika Pisanica,
Subjekt je u cijelosti u privatnom vlasništvu,
Podmirene sve obveze prema Općini Velika Pisanica,
Subjektu nije već isplaćena potpora za zapošljavanje unatrag dvije godine za istu osobu od
strane Općine Velika Pisanica,
 Trajanje radnog odnosa za koji se traži potpora najmanje 6 mjeseci neprekidno,
 Subjekt nije u stečaju ili likvidaciji.

Potrebna dokumentacija:
DOKUMENTACIJA

ZAPOŠLJAVANJE

SAMOZAPOŠLJAVANJE

Ispunjen i ovjeren Obrazac prijave na javni poziv
Dokaz o registraciji subjekta (izvadak iz sudskog registra, obrtnica,
rješenje o upisu OPG-a)
Preslika ugovora o radu za novozaposlenu osobu (od 1.7.2018.)
Preslika prijave M-1P radnika i Tiskanica 1
Presliku JOPPD obrasca za proteklih 6 mjeseci
Izjava prijavitelja da mu nije već isplaćena potpora za zapošljavanje
unatrag dvije godine za istu osobu od strane Općine Velika Pisanica
Kopija važeće osobne iskaznice novozaposlene osobe
Potvrda Općine da poslodavac nema dugovanja prema istoj


























Postupak prijave i dodjele potpore
Prijava na javni poziv podnosi se pisanim putem Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Velika Pisanica
na adresu Trg hrvatskih branitelja 3, 43271 Velika Pisanica ili elektronski na e-mail info@velikapisanica.hr s naznakom „Prijava na javni poziv za potporu zapošljavanja“ zaključno s 31.12.2019.
Obrazac prijave i izjave mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu ili na web stranici općine.
Prijavi je potrebno priložiti svu naprijed navedenu dokumentaciju, u protivnom će se prijava odbaciti.
Općina Velika Pisanica ima pravo provjeriti istinitost dostavljenih dokumenata i tražiti nadopunu
dokumentacije. Općina ima pravo javno objaviti korisnike ove potpore i njima isplaćeni novčani iznos.
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Velika Pisanica, 11. siječnja 2019.

Općinski načelnik:
Fredi Pali, v.r.

