
GRAD SISAK 

 

 
Temeljem Programa mjera za poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području 

Grada Siska za 2015. godinu, KLASA:300-01/15-01/04, URBROJ:2176/05-02-15-2 od 22. 

svibnja 2015. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 16 od 29. svibnja 

2015. godine), Grad Sisak raspisuje: 
 

 

                                                        JAVNI  POZIV 

 
ZA DODJELU POTPORA ZA SUFINANCIRANJE NOVOG 

ZAPOŠLJAVANJA I SAMOZAPOŠLJAVANJA U 2015. GODINI 

 

 

Sukladno odredbama članka 7. točka 2.2. Programa mjera za poticanje razvoja malog i 

srednjeg poduzetništva na području Grada Siska za 2015.godinu (u daljnjem tekstu Program), 

dodjeljuju se financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora za sufinanciranje novog 

zapošljavanja i samozapošljavanja u 2015.godini. 

 

Za ovu namjenu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna. 

 

Pravo na potpore ostvaruju svi subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju 

razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13) sa sjedištem 

odnosno prebivalištem na području Grada Siska te osobe sa stalnim prebivalištem na području 

Grada Siska koje se samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva. 

Iznimno, pravo na potporu mogu ostvariti i drugi subjekti sukladno odredbama članka 4. 

Programa. 

 

Od prava na potpore izuzeta su javna poduzeća, trgovačka društva i ustanove kojima su 

Republika Hrvatska, Grad Sisak ili Sisačko-moslavačka županija osnivači ili imaju vlasničke 

udjele u temeljnom kapitalu. 

 

Potpora se daje za sufinanciranje povrata sredstava po osnovi uplaćenih obveznih doprinosa 

na i iz bruto plaće za novozaposlene osobe koje su prethodno neprekidno najmanje 60 dana 

bile evidentirane kao nezaposlene osobe u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ) 

Područna služba Sisak te imaju stalno prebivalište na području Grada Siska najmanje godinu 

dana prije zapošljavanja.  

 

Novozaposlenu osobu sufinanciranu iz ovog Programa, poslodavac mora zadržati najmanje 12 

mjeseci, uz obvezu da zadrži i postojeći broj zaposlenih prije dodjeljivanja potpore, dok se 

pravo na potporu za samozapošljavanje registracijom trgovačkog društva, obrta, obiteljskog 

poljoprivrednog gospodarstva ili samostalne djelatnosti ostvaruje za prvih 6 mjeseci nakon 

registracije, a sve sukladno odredbama članka 7. točka 2.2. Programa koje reguliraju uvjete, 

proceduru i visinu potpora. 

 

Potpore se dodjeljuju prema redosljedu prijave do iskorištenja raspoloživih sredstava. 

 



Zahtjev za potporu za novo zapošljavanje poslodavci podnose  na obrascu ZPZ-1 uz koji se 

prilaže sljedeća dokumentacija: 

- preslika registracije poslodavca 

- preslika ugovora o radu za novozaposlenu osobu 

- preslika prijave M-1P radnika i Tiskanica 2 

- preslika JOPPD obrasca za mjesec za koji se traži potpora 

- dokaz o visini obračunate bruto plaće i obveznih doprinosa za novozaposlene osobe za 

mjesec za koji se traži potpora te dokaz o uplati istih 

- potvrda o prebivalištu za novozaposlenu osobu ili presliku osobne iskaznice 

(obostrano) 

- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja 

 

Zahtjevi za potporu za samozapošljavanje se podnose na obrascu ZPSZ-1 uz koji se prilaže 

sljedeća dokumentacija: 

- preslika registracije gospodarskog subjekta  

- potvrda o prebivalištu na području Grada Siska ili preslika osobne iskaznice 

(obostrano)  za osobu koja se samozaposlila  

- preslika prijave M-1P i Tiskanicu 2 za osobu koja se samozaposlila 

- preslika JOPPD obrasca za mjesec za koji se traži potpora 

- dokaz o visini obračunate bruto plaće i obveznih doprinosa za mjesec za koji se traži 

potpora te dokaz o uplati istih 

- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja 

 

POSTUPAK  PODNOŠENJA  ZAHTJEVA 

 

Zahtjevi za dodjelu nepovratnih potpora podnose se Gradu Sisku, Upravnom odjelu za 

gospodarstvo i komunalni sustav, Rimska 26 Sisak 44 000, na propisanom obrascu 

naznačenom u Javnom pozivu sa traženom potpunom dokumentacijom. 

 

 

Zahtjev se može predati poštom ili neposrednom dostavom u pisarnicu Grada Siska na 

adresi Rimska 26, s naznakom za Upravni odjel za gospodarstvo i komunalni sustav – 

zahtjev za dodjelu nepovratne potpore. 

 

Obrasci zahtjeva za dodjelu potpora te predmetni Javni poziv, mogu se preuzeti u Gradu 

Sisku, Upravnom odjelu za gospodarstvo i komunalni sustav odnosno prijemnoj porti, te 

na službenoj internetskoj stranici Grada Siska www.sisak.hr  

 

Potencijalni korisnik potpore u obvezi je uz zahtjev za dodjelu potpore, dostaviti i pisanu 

izjavu o svim potporama male vrijednosti koje je primio u tekućoj fiskalnoj godini i 

prethodne dvije fiskalne godine, a sve u cilju kako bi davatelj potpore mogao provjeriti 

hoće li odobrenjem potpore male vrijednosti, njen korisnik premašiti propisane pragove 

prema Uredbi o de minimis potporama. 

Takva izjava treba  sadržavati naziv davatelja potpore male vrijednosti, naziv programa 

potpore male vrijednosti, instrument dodjele, iznos potpore male vrijednosti u tekućoj i 

prethodne dvije fiskalne godine. 

 

Gradonačelnica Grada Siska imenuje Povjerenstvo za dodjelu Potpora za zapošljavanje i 

samozapošljavanje na području Grada Siska (u daljnjem tekstu Povjerenstvo), koje na 

http://www.sisak.hr/


temelju analize ispravnosti prispjelih zahtjeva provedene od strane nadležnog upravnog 

odjela, razmatra iste i donosi relevantne prijedloge. 

 

Zahtjevi se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima iz Programa i 

ovog Javnog poziva. U slučaju nepotpunog zahtjeva, Povjerenstvo putem Upravnog odjela 

za gospodarstvo i komunalni sustav, upućuje podnositelju zahtjev za dopunu istog. 

Dopunjeni zahtjev će se rješavati po redu zaprimanja potpunog zahtjeva, a ne po redu prve 

prijave zahtjeva. 

 

Odluku o dodjeli potpora donosi gradonačelnica Grada Siska na prijedlog Povjerenstva. 

U Odluci se navodi naziv (ime) korisnika potpore, dodijeljeni iznos i namjena potpore, 

temeljem čega se s korisnikom sklapa ugovor o poslovnoj suradnji koji će regulirati 

isplate potpora, namjensko trošenje, izvještavanje o utrošku dobivenih potpora te nadzor 

Upravnog odjela za gospodarstvo i komunalni sustav nad dosljednom primjenom 

ugovornih obveza. 

 

Sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 

25/13), Grad Sisak je kao tijelo javne vlasti obavezan, radi upoznavanja javnosti, 

omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim 

stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrat će se da je poduzetnik, 

podnošenjem zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke, na ovaj Javni poziv 

uz tražene priloge, dao privolu za njihovo prikupljanje, obradu i korištenje istih javnom 

objavom na internetskim stranicama  ili u službenom glasniku Grada Siska, a u svrhu radi 

koje su prikupljeni. 

 

OSTALE  ODREDBE 

 

Ovaj se Javni poziv objavljuje u medijima i na službenoj web stranici Grada Siska 

www.sisak.hr  

 

 

 

                                                                                       GRADONAČELNICA 

 

 

                                                                                         Kristina Ikić Baniček     

http://www.sisak.hr/

