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, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i
123/17) i članka 6. Pravilnika o potporama male vrijednosti za subvencioniranje zapošljavanja
na području Grada Sinja u 2021. i 2022. godini, Klasa: 100-01/20-01/103, Ur. broj: 2175/0101-20-3, od 22. prosinca 2020. godine, Gradonačelnica Grada Sinja, Kristina Križanac, struč.
spec. oec., dana 11. veljače 2021. godine, objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti za subvencioniranje zapošljavanja na
području Grada Sinja u 2021. godini
Članak 1.
Način i mjerila dodjele bespovratnih potpora male vrijednosti po ovom Javnom
pozivu, određeni su Pravilnikom o potporama male vrijednosti za subvencioniranje
zapošljavanja na području Grada Sinja u 2021. i 2022. godini, Klasa: 100-01/20-01/103, Ur.
broj: 2175/01-01-20-3, od 22. prosinca 2020. godine. Riječi i pojmovi koji imaju rodno
značenje korišteni u ovom Javnom pozivu odnose se jednako na ženski i muški rod bez obzira
jesu li korišteni u ženskom ili muškom rodu.
Članak 2.
Korisnici potpora po ovom Javnom pozivu 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.
Članak 3.
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.
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 6 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.
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Ukupna potpora za svaku novozaposlenu osobu korisnicima bit će isplaćena
jednokratno, u visini od 25% zbroja bruto II plaća novozaposlene osobe u 6 mjeseci za koje se
dodjeljuje potpora, najviše do 15.000,00 kuna.
Ukupna potpora za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom korisnicima će biti
isplaćena jednokratno u visini 35% zbroja bruto II plaća novozaposlene osobe s invaliditetom
u 6 mjeseci za koje se dodjeljuje potpora, najviše do 21.000,00 kuna.
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Članak 5.
Uz zahtjev za potporu potrebno je priložiti:
izvadak o upisu u odgovarajući registar,
izvješće o primicima od nesamostalnog rada (JOPPD obrazac), porezu na dohodak i
prirezu, te obveznim doprinosima osiguranja za 6 mjeseci za koje se traži potpora,
ovjereno od strane Porezne uprave,
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 bila prijavljena kod podnositelja zahtjeva kroz 6 mjeseci koji su
prethodili mjesecu u kojemu se traži potpora,
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 malih 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 POTPORE
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.
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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.
Ugovori o dodjeli potpora mogu se zaključivati do iskorištenja namjenski osiguranih
sredstava u Proračunu Grada Sinja.
Članak 7.
Potpora se isplaćuje za 6 mjeseci koji prethode mjesecu u kojemu je podnesen potpuni
zahtjev za dodjelu potpore.
Članak 8.
Potpora za svaku novozaposlenu osobu isplaćuje se u roku 30 dana od podnošenja
potpunog zahtjeva za isplatu.
Članak 9.
Potpora za svaku novozaposlenu osobu može se koristiti dva puta tijekom 12 vezanih
mjeseci.
Javni poziv je otvoren do kraja tekuće godine, odnosno do utroška predviđenih
proračunskih sredstava za 2021.godinu.
Članak 10.
Zahtjev za dodjelu potpore po ovom javnom pozivu podnosi se na propisanom obrascu
koji je objavljen zajedno s ovim javnim pozivom. Zahtjev se podnosi 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 2021. godini.
Gradsko vijeće Grada Sinja
Klasa: 100-01/20-01/103
Ur.broj: 2175/01-01-20-4
Sinj, 11. veljače 2021. godine
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