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Na temelju članka 7., stavak 3., Programa poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja za
2017. godinu (“Službene novine Općine Lovran” br. 12/16), Općinski načelnik Općine
Lovran objavljuje

JAVNI POZIV
poduzetnicima i fizičkim osobama s područja Općine Lovran na
podnošenje zahtjeva za dodjelu poticaja po Programu poticanja zapošljavanja i
samozapošljavanja u 2017. godini

1. KORISNICI SREDSTAVA PROGRAMA
Korisnici sredstava po Programu poticanja zapošljavanja i samozapošljavanja za 2017. godinu
(u daljnjem tekstu: Program) mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici sa sjedištem
ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski objekt i
slično) na području Općine, te obrtnici i slobodna zanimanja (u daljnjem tekstu: “obrtnici”) s
prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Općine koji nemaju nepodmirenih obveza
prema Općini, kao i nepodmirenih obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava.
Izuzetno, korisnici sredstava mogu biti i osobe iz ove točke koje imaju nepodmirenih obveza
prema Općini ili obveza na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava u slučaju da je
istima odgođena naplata ili ugovorena obročna otplata koja se redovito podmiruje.
Mikro i mali poduzetnici su oni koji ne prelaze dva od slijedećih uvjeta:
- ukupna aktiva 30.000.000,00 kuna,
- prihod od 60.000.000,00 kuna,
- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50.
2. NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA
2.1.) POTICAJI ZA ZAPOŠLJAVANJE
Sredstva poticaja za zapošljavanje nezaposlenih osoba mogu koristiti poduzetnici iz točke 1.
koji su u 2017. godini zaposlili ili će zaposliti osobe s prebivalištem na području Općine

Lovran na neodređeno ili određeno vrijeme od najmanje 12 mjeseci, uz uvjet da nisu bile
zaposlene unazad 30 dana od dana samozapošljavanja i to:
1. za svaku novozaposlenu osobu
jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna
2. za svaku novozaposlenu osobu s invaliditetom
- jednokratni poticaj u iznosu od 4.000,00 kuna.
Nezaposlene odnosno osobe koje ostvaruju sredstva iz ovog Programa moraju imati
prebivalište na području Općine Lovran najmanje jednu godinu i moraju biti prijavljene kod
Zavoda za zapošljavanje, Područna služba Rijeka, Ispostava Opatija, najmanje mjesec dana
prije podnošenja zahtjeva.
Osoba za koju se traži poticaj ne smatra se da je bila zaposlena u slučaju obavljanja poslova
kod pravnih i fizičkih osoba temeljem ugovora o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja
radnog odnosa.
2.2. POTICAJI ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE
Sredstva poticaja za samozapošljavanje mogu koristiti fizičke osobe koje su tijekom 2017.
godine započele ili će započeti obavljanje registrirane djelatnosti obrta i slobodnih zanimanja
s tim da se radi o prvom osnivanju obrta – ne zatvaranju starog i otvaranju novog – i to:
1. za muškarce
- jednokratni poticaj u iznosu od 3.000,00 kuna
2. za žene
- jednokratni poticaj u iznosu od 3.500,00 kuna.
U slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi s prebivalištem na području Općine
Lovran, zajednički obrt može ostvariti poticaj razmjerno broju obrtnika s prebivalištem na
području Općine Lovran u zajedničkom obrtu – iznos od 3.000,00 kn se dijeli na broj
osnivača zajedničkog obrta, a dodjeljuju se pripadajuća sredstva za osnivače s područja
Općine Lovran.
Pravo na korištenje sredstava po ovom Programu ne mogu se ostvariti za zapošljavanje ili
samozapošljavanje na radnim mjestima koji se bave kockanjem, klađenjem i ostalim igrama
na sreću.
3.) UGOVORNE OBVEZE
S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima Programa i pod uvjetom da postoje
raspoloživa sredstva, Općinski načelnik zaključuje sporazum o dodjeli poticaja.
Osim navedenih uvjeta, sporazum o dodjeli poticaja neće se zaključiti ukoliko korisnik
sredstava ima nepodmirenih obveza prema Općini Lovran ili ne podmiruje redovito obveze po
odobrenoj odgodi naplate odnosno obročnoj otplati dugovanja.
4.) NAČIN ISPLATE POTICAJA

Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu isplaćivat će se dvokratno na način da se
polovica iznosa isplati u roku od 15 dana od dana sklapanja sporazuma s Općinom, a preostali
dio u roku od 15 (petnaest) dana od dana isteka roka od 12 mjeseci od dana sklapanja ugovora
o zapošljavanju za osobu za koju se traži poticaj.
U odnosu na poticanje samozapošljavanja sredstva će se isplatiti u roku od 15 dana od dana
sklapanja sporazuma s Općinom.
5. OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA
Korisnik sredstava iz točke 2.1. ovog Javnog poziva, obvezan je zadržati isti broj
zaposlenih osoba, uključujući i novozaposlenu osobu, najmanje 12 mjeseci od dana
sklapanja ugovora o radu s novozaposlenim osobom.
U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog
zaposlenika kod korisnika sredstava, unutar roka iz prethodnog stavka ove točke, korisnik
sredstava obvezan je Općini Lovran vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog poticaja.
Izuzetno od navedenog, korisnik sredstava nije obvezan vratiti Općini Lovran isplaćena
sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojim je raskinut radni odnos zaposli drugog
zaposlenika koji ispunjava uvjete iz ovog Programa, a u roku od 30 dana od raskida radnog
odnosa s ranijim zaposlenikom za kojeg je dobio ta sredstva.
Korisnik sredstva iz točke ovog Javnog poziva, obvezan je
- obavljati djelatnost te imati prebivalište na području Općine Lovran najmanje 12
mjeseci prije podnošenja zahtjeva, te
- obavljati djelatnost na području Općine Lovran najmanje 12 mjeseci od dana sklapanja
sporazuma s Općinom.
U slučaju da korisnik sredstava, unutar roka od 12 mjeseci, počev od dana sklapanja
sporazuma s Općinom, prestane obavljati djelatnost ili ako promijeni prebivalište izvan
područja Općine, obvezan je Općini u cijelosti vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovog
poticaja.
6.) OBRAZAC ZAHTJEVA
Obrazac zahtjeva za dodjelu poticaja po ovom Javnom pozivu, podnositelji podižu u pisarnici
Općine Lovran, Lovran, Šetalište maršala Tita 41, svakim radnim danom u uredovno vrijeme
pisarnice ili se isti mogu preuzeti na web stranici Općine Lovran, www.opcinalovran.hr.
7.) PODNOŠENJE ZAHTJEVA
Zahtjevi se podnose u zatvorenoj omotnici, i to preporučenom poštanskom pošiljkom ili
neposredno u pisarnicu Općine Lovran na adresu:

OPĆINA LOVRAN

Šetalište maršala Tita 41/I
51415 Lovran

Na omotnici treba biti naznačeno:
a) OPĆINA LOVRAN
Šetallište maršala Tita 41/I
51415 Lovran
b) Oznaka “NE OTVARAJ – ZAHTJEV ZA DODJELU POTICAJA 2017”
c) Naziv i adresa podnositelja zahtjeva
8.) ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA:
Do 31.12.2017. odnosno do iskoristivosti osiguranih sredstava.
Nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
OPĆINSKI NAČELNIK:
Bojan Simonič, mag. oec., v.r.
POPIS DOKUMENTACIJE
OBRAZAC 1.
OBRAZAC 2.

POPIS DOKUMENTACIJE
Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz točke 2.1. Javnog poziva potrebno je
priložiti:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
2. Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca
(mikro i mali poduzetnici, obrtnici),
2.1.Godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-I
3. Prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja porezne
prijave s Bilancom i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave,
4. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva,
5. Izvješće o primicima. porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna
osiguranja (obrazac JOPPD) za isplaćenu plaću za mjesec koji prethodi mjesecu u
kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora, s potvrdom o preuzimanju od
strane Porezne uprave,
6. Popis osoba za koje se traži potpora,
7. Dokaz da osoba za koju se traži potpora nije bila zaposlena unazad 30 dana od dana
zapošljavanja (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugo),
8. Potvrda o prebivalištu (preslika osobne iskaznice ili uvjerenja o prebivalištu) osobe za
koju se traži poticaj,
9. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u
matičnoj evidenciji zavoda za osobu za koju se traži poticaj,
10. Ugovor o radu s osobom za koju se traži poticaj,
11. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna
uprava ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili
potvrdu Porezna uprave o postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno
da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate.
12. Ovjerenu Izjavu kod javnog bilježnika da će se zadržati postojeći broj zaposlenih
najmanje 12 mjeseci od dana zaključenog Ugovora s novozaposlenom osobom za koju
je podnesen zahtjev za poticaj.
Uz zahtjev za dodjelu poticaja za samozapošljavanje potrebno je priložiti:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30
dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu Porezne uprave o
postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna
otplata duga ili odgode naplate,
3. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak,
4. Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,

5. Potvrda o prebivalištu (preslika osobne iskaznice ili uvjerenje o prebivalištu),
6. Dokaz da podnositelj zahtjeva nije bio zaposlen unazad 30 dana od dana
samozapošljavanja (potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ili drugo).

