REPUBLIKA HRVATSKA
BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
OPĆINA SIBINJ
OPĆINSKI NAČELNIK
KLASA:023-01/21-01/01
URBROJ:2178/08-03-21-1
U Sibinju, 04. siječnja 2021. godine
Na temelju članka 45. Statuta Općine Sibinj (“Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
4/2013, 1/2018 i „Službene novine Općine Sibinj“, broj: 1/2018, 2/2020) i članka 13. Programa
poticanja razvoja poduzetništva u općini Sibinj („Službene novine Općine Sibinj“, broj 6/2020)
općinski načelnik Općine Sibinj objavljuje
JAVNI POZIV
za provedbu Programa poticanja razvoja poduzetništva u općini Sibinj za 2021. godinu
1. PREDMET JAVNOG POZIVA:
Predmet ovog Javnog poziva (dalje u tekstu: Javni poziv) je provedba Programa poticanja razvoja
poduzetništva u općini Sibinj („Službene novine Općine Sibinj“, broj 6/2020 dalje u tekstu :
Program) u 2021. godini.
Općina Sibinj u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodjeljuje jednokratne bespovratne potpore za
početak obavljanja registrirane djelatnosti (dalje u tekstu „Potpore“) u iznosu od 10.000,00 kuna,
prema uvjetima propisanim Programom i ovim Javnim pozivom.
Potpore iz prethodnog stavka ne mogu se odobriti osobama koje su po prethodnim Programima
Općine Sibinj koristile potpore za početak obavljanja registrirane djelatnosti.

2. DODJELA POTPORA
Pravo na dodjelu Potpora mogu ostvariti:
1. Postojeći i novi obrtnici, i to fizičke osobe koje imaju prebivalište na području
Općine Sibinj, koje nisu u radnom odnosu kod drugih poslodavaca ili u mirovini,
a koje su, računajući od 01.01.2019. godine ili u tekućoj godini, započele sa
obavljanjem registrirane djelatnosti obrta i koje imaju sklopljen Ugovor o dodjeli
potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja s Hrvatskim zavodom za
zapošljavanje.
2. Tvrtke ( trgovačka društva d.o.o. i j.d.o.o.) koja imaju registrirano sjedište na
području Općine Sibinj, koja su osnovana računajući od 01.01.2019. godine ili u
tekućoj godini, koja su započela sa obavljanjem gospodarske djelatnosti i imaju

sklopljen Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja s
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Bitan uvjet za ostvarenje prava na Potpore
je taj da osnivač ili osnivači tvrtke ( trgovačka društva d.o.o. i j.d.o.o.) ukoliko ih
je više, su fizičke osobe sa prebivalištem na području Općine Sibinj.
3. RASPOLOŽIVA SREDSTVA, PRIHVATLJIVI TROŠKOVI I OGRANIČENJA:
Za provedbu ovog Javnog poziva i Programa osiguravaju se sredstva u proračunu Općine Sibinj.
Visinu godišnjih sredstava koja će se koristiti za provedbu ovog Javnog poziva i Programa određuje
Općinsko vijeće Općine Sibinj, prilikom donošenja proračuna Općine Sibinj.
Potpore iz ovog Javnog poziva se dodjeljuju za 2021. godinu i to do iskorištenja financijskih sredstava
koja su predviđena u proračunu Općine Sibinj, za ovu proračunsku godinu.
Potpore se dodjeljuju za pokriće troškova koji su nastali ili će nastati do kraja 2021. godine, u kojoj je
dodijeljena Potpora.
Potpore se ne odobravaju za nabavu vozila i nabavu rabljene opreme niti se iste mogu u tu svrhu
utrošiti.
Korisnik potpore koji se nalazi u sustavu PDV-a ne može utrošiti Potpore na plaćanje poreza na
dodanu vrijednost odnosno plaćanje PDV-a nije prihvatljiv trošak.
Pravo na korištenje Potpora iz ovog Javnog poziva i Programa ne mogu ostvariti fizičke i pravne
osobe čija primarna djelatnost obuhvaća: ulaganja u kockarnice i igračnice, ulaganja u vrijednosnice i
financiranje ekološki neprihvatljivih projekata.
Pravo na Potpore ne mogu ostvariti sljedeći gospodarski subjekti (pravne ili fizičke osobe):
• nad kojima je otvoren stečajni postupak ili postupak likvidacije,
• koji imaju dug po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
• koji imaju dospjeli dug prema Općini Sibinj.
4. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Uz zahtjev za dodjelu Potpora iz ovog Javnog poziva i Programa potrebno je priložiti:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja o kojima
službenu evidenciju vodi Porezna uprava, ne starija od 30 dana od dana podnošenja
zahtjeva za dodjelu potpore (za obrtnika ili osnivača tvrtke i pravnu osobu),
3. Presliku Ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja,
sklopljenog sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje,
4. Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko
osiguranje,(za obrtnika ili osnivača tvrtke)
5. Presliku osobne iskaznice (fizičke osobe vlasnika obrta ili fizičke osobe osnivača tvrtke i osobe
ovlaštene za zastupanje tvrtke ukoliko ista nije osnivač tvrtke),
6. Izjavu da obrtnik nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca odnosno da
nije u mirovini ( primjenjivo za fizičke osobe obrtnika),
7. Potvrda Općine Sibinj o nepostojanju dugovanja prema Općini Sibinj (za obrtnika ili osnivača
tvrtke i pravnu osobu)
8. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti
9. Podatak o bankovnom računu
10. Drugu dokumentaciju za koju se ukaže potreba
Ukoliko je potrebno, može se od podnositelja zahtjeva uz postojeću, zatražiti i pojedina dodatna

dokumentacija, u cilju dokazivanja ispunjavanja uvjeta za dodjelu Potpora utvrđenih ovim Javnim
pozivom i Programom.
Zahtjevi za potpore dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva uz pripadajuću dokumentaciju, a
rješavaju se prema redoslijedu prispijeća i do iskorištenja proračunskih sredstava, a najdulje do kraja
tekuće godine.
Pravo prvenstva imaju prijavitelji zahtjeva za Potpore koji posluju u području proizvodne djelatnosti.
5. PODNOŠENJE ZAHTJEVA/PRIJAVE NA JAVNI POZIV
Prijava/zahtjev na Javni poziv se dostavlja putem pružatelja poštanskih usluga ili se predaje
neposredno na urudžbeni upisnik Općine Sibinj, u zatvorenoj omotnici, s imenom, prezimenom i
adresom podnositelja na adresu:
Općina Sibinj
Ulica 108. brigade ZNG 6
35252 Sibinj
uz naznaku: Prijava na Javni poziv za provedbu Programa poticanja razvoja poduzetništva u
općini Sibinj za 2021. godinu
Javni poziv je otvoren od 04.01.2021. godine i traje do iskorištenja proračunskih sredstava za 2021.
godinu odnosno najdulje do 31.12.2021. godine, ukoliko proračunska sredstva za ovu godinu ranije ne
budu iskorištena.

6. OBVEZE KORISNIKA POTPORE
Korisnik potpore iz ovog Javnog poziva i Programa koji je postojeći ili novi obrtnik obvezan je
obavljati registriranu djelatnost obrta u trajanju od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora o
dodjeli potpore (dalje u tekstu: Ugovor).
Korisnik potpore iz prethodnog stavka dužan je zadržati prebivalište na području Općine Sibinj
najmanje 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.
U slučaju da Korisnik potpore koji je postojeći ili novi obrtnik, unutar roka od 12 mjeseci prestane
obavljati registriranu djelatnost obrta ili odjavi prebivalište sa područja Općine Sibinj, ili mu čak bude
raskinut Ugovor o dodjeli potpore male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja, potpisan sa Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje zbog bilo kojeg razloga, obvezan je Općini Sibinj vratiti isplaćena sredstva
Potpore u roku od 60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat isplaćene Potpore od strane Općine
Sibinj.
Ukoliko Korisnik potpore ne izvrši povrat sredstava u roku iz prethodnog stavka na iznos potraživanja
isplaćene Potpore obračunati će se zakonska zatezna kamata.
Ukoliko je Korisnik potpore tvrtka (trgovačka društva d.o.o. i j.d.o.o.) obvezno je imati
registrirano sjedište na području Općine Sibinj i obavljati gospodarsku djelatnost, u trajanju od
12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.
Osnivač tvrtke koja je Korisnik potpore dužan je zadržati prebivalište na području Općine Sibinj
u trajanju od 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora.
U slučaju da osnivač tvrtke u roku iz prethodnog stavka, ne zadrži prebivalište na području
Općine Sibinj ili Korisnik potpore promjeni sjedište tvrtke izvan područja Općine Sibinj ili
prestane obavljati gospodarsku djelatnost ili mu čak bude raskinut Ugovor o dodjeli potpore male
vrijednosti u svrhu samozapošljavanja, potpisan sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje zbog
bilo kojeg razloga, obvezan je Općini Sibinj vratiti isplaćena sredstva Potpore u roku od 60 dana
od dana dostavljenog poziva za povrat isplaćene Potpore od strane Općine Sibinj.
Ukoliko osnivač tvrtke ili Korisnik potpore ne izvrši povrat sredstava u roku iz prethodnog stavka na
iznos potraživanja isplaćene Potpore obračunati će se zakonska zatezna kamata.

7. INSTRUMENTI OSIGURANJA UGOVORA
Korisnik potpore je obvezan prije potpisa Ugovora, kao instrument osiguranja provedbe Ugovora,
dostaviti bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika na iznos ukupno odobrene Potpore.
U slučaju da je Korisnik potpore postojeći li novi obrtnik, bjanko zadužnicu kod javnog bilježnika
ovjerava fizička osoba, vlasnik obrta, na iznos odobrene Potpore.
U slučaju da je Korisnik potpore tvrtka, bjanko zadužnicu kod javnog bilježnika ovjerava fizička
osoba, osnivač tvrtke, na iznos odobrene Potpore.
Zadužnica kao instrument osiguranja Ugovora može se aktivirati u slučaju kršenja odredbi Ugovora,
ovog Javnog poziva i Programa.
Bjanko zadužnica koja je instrument osiguranja provedbe Ugovora vraća se tek nakon urednog
ispunjenja svih ugovornih obveza iz istog.
8. PODNOŠENJE IZVJEŠĆA PO SKLOPLJENOM UGOVORU
Korisnik potpora dužan je pridržavati se svih ugovornih obveza sukladno sklopljenom Ugovoru po
raspisanom Javnom pozivu i Programu.
Nakon proteka 12 mjeseci od dana potpisivanja Ugovora, Korisnik potpora obvezan je Općini Sibinj
dostaviti:
1. Financijsko izvješće poslovanja za proteklih 12 mjeseci, kako bi dokazao obavljanje
registrirane djelatnosti obrta ili gospodarske djelatnosti tvrtke u trajanju 12 mjeseci nakon
potpisivanja Ugovora,
2. Uvjerenje o prebivalištu, za Korisnika potpore obrtnika i fizičku osobu osnivača tvrtke koja je
Korisnik potpore,
3. Izvješće u kojem je vidljivo za koju namjenu su utrošena financijska sredstava dobivene
Potpore.
9. ZAVRŠNE ODREDBE:
Ovaj Javni poziv sa potrebnim privitcima i obrascima biti će objavljen na Internet stranici
Općine Sibinj www.sibinj.hr i na oglasnoj ploči Općine Sibinj a sve informacije mogu se dobiti u
Općini Sibinj, Ulica 108.brigade ZNG 6, Sibinj ili na telefon broj 035/425-298.

OPĆINSKI NAČELNIK
Josip Pavić, univ.spec.oec.

DOSTAVITI:
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3. Pismohrana

