
 
 
 
 
                     REPUBLIKA HRVATSKA 
   BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 
    G R A D  B J E L O V A R  
                          GRADONAČELNIK  
 
Na temelju članka 45. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“, broj 2/13) i Pravilnika o kriterijima i načinu dodjele potpora za stručno 
obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika poduzetnika od 2018.-2020. godine (KLASA: 
402-01/17-01/13, URBROJ: 2103/01-01-18-2), Gradonačelnik Grada Bjelovara, dana 01. 
ožujka 2018. godine objavljuje 
 

J A V N I   P O Z I V  
 

ZA DODJELU POTPORE MALE VRIJEDNOSTI ZA STRUČNO OBRAZOVANJE I 

OSPOSOBLJAVANJE ZAPOSLENIKA PODUZETNIKA U 2018. GODINI  

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA 
 

Predmet javnog poziva je dodjela potpora male vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpora)  
Grada Bjelovara za stručno obrazovanje i osposobljavanje zaposlenika poduzetnika, 
sukladno planiranim sredstvima u Proračunu Grada Bjelovara za 2018. godinu.  
 
2. IZNOS POTPORE 
 
Potpora po ovom javnom pozivu odobrava se u iznosu od 50% troškova (bez PDV-a), a 
najviše do 5.000,00 kuna po zahtjevu. 
 
Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak. 
 
Sredstva potpore dodjeljuju se za prihvatljive troškove nastale od 1. siječnja 2018. godine. 
 
Poduzetnik se može prijaviti na više objavljenih potpora čija ukupna vrijednost ne prelazi 
30.000,00 kn.  

 
Poduzetnik može podnijeti zahtjev i za potporu Poticanje radnog mjesta u iznosu do 
22.500,00 kn.  
 
Da bi se izbjeglo dvostruko financiranje, ukoliko poduzetnik ostvari potporu u okviru ove 
mjere, neće moći koristiti potporu za isti trošak po drugim mjerama iz programa. 
 
 
3. ROKOVI ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA I DODJELU POTPORE 
 
Javni poziv je otvoren od 01. ožujka 2018. godine do iskorištenja raspoloživih sredstava.  
 
Zahtjevi će se rješavati prema vremenu zaprimanja.  
 
4. KORISNICI POTPORE 
 
Korisnici potpore po ovom Javnom pozivu su poduzetnici - subjekti malog gospodarstva koji 
su u cijelosti u privatnom vlasništvu, registrirani kao:  d.o.o., j.d.o.o. i obrti. 
 



 
5. NAMJENA KORIŠTENJA POTPORE  
 
Poticajna financijska sredstva dodjeljuju se za:  

- stručno obrazovanje i  
- osposobljavanje za rad zaposlenika subjekata malog gospodarstva. 

 
 
6. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE   
 
Potpore se dodjeljuju subjektima malog gospodarstva prema sljedećim kriterijima:  
 

- prebivalište/sjedište obrta i trgovačkog društva na području Grada Bjelovara, 
- koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, 
- kratak opis poslovanja tvrtke/obrta te obrazloženje za što se nabava traži i kako će to 

utjecati na daljnje poslovanje, 
- podmirene sve obveze prema RH i Gradu Bjelovaru, 
- vrsta djelatnosti,  
- broj zaposlenih (nije uvjet), 
- pozitivno poslovanje prethodne godine 

 

 
7. POTREBNA DOKUMENTACIJA 
 
U prijavi za dodjelu Potpore, poduzetnik prilaže sljedeću obveznu dokumentaciju:  
 

- popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore za stručno obrazovanje i 
osposobljavanje zaposlenika poduzetnika - OBZ“,  

- dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva s registriranom djelatnošću, odnosno 
rješenje ili izvadak iz odgovarajućeg registra (izvornik ili ovjerena preslika), 

- potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 
30 dana od dana podnošenja prijave, osim za poduzetnike početnike koji su u toj 
godini registrirali svoju djelatnost, 

- potvrdu Grada Bjelovara o nepostojanju duga prema Gradu Bjelovaru (soba 48), ne 
starija od 30 dana od dana podnošenja prijave (pribavlja Grad), 

- presliku osobne iskaznice većinskog vlasnika obrta / trgovačkog društva, podnositelja 
zahtjeva za potporu, 

- račun/-i za koji/-e se traži Potpora i izvode sa žiro računa kojima se dokazuje izvršeno 
plaćanje za troškove koji su predmet zahtjeva za Potporu, (nalog za plaćanje, 
kompenzacije i cesije nisu prihvatljivi kao dokaz o izvršenom plaćanju). Uz račune za 
usluge iz inozemstva obvezno je priložiti kratak opis usluge na hrvatskom jeziku 

- izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka,  
- izjavu o korištenim potporama male vrijednosti de minimis (prilaže i podnositelj 

zahtjeva koji do sada nije koristio de minimis potpore) 
 

8. POSTUPAK DODJELE POTPORE 
 
Prijava na javni poziv podnosi se Upravnom odjelu za gospodarstvo u Gradu Bjelovaru (u 
daljnjem tekstu: „Odjel“) na obrascu zahtjeva, koji se nalazi na web stranici Grada 
www.bjelovar.hr ili ga se može podići u Odjelu (soba 46). Uz ispunjen obrazac zahtjeva, 
podnositelj  prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u obrascu prijave.  
 
Prijava na javni poziv može se podnijeti Gradu Bjelovaru, u elektronskom obliku na e-mail 
adresu gospodarstvo@bjelovar.hr, osobno u pisarnicu ili poštom. 
 
Zahtjev sa traženom dokumentacijom dostavlja se na adresu: 

http://www.bjelovar.hr/
mailto:gospodarstvo@bjelovar.hr


 
Grad Bjelovar, Upravni odjel za gospodarstvo,  

Trg Eugena Kvaternika 2, 43 000 Bjelovar. 
„Prijava na Javni poziv – Potpore za stručno obrazovanje i osposobljavanje 

zaposlenika poduzetnika“ 

 
Odjel razmatra prispjele zahtjeve te predlaže Gradonačelniku donošenje konačne Odluke o  
dodjeli potpore male vrijednosti u roku 30 dana od dana zaprimanja zahtjeva.  
  

Kod podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj predaje i ispunjen obrazac Izjave o 
iznosima primljenih potpora male vrijednosti, sukladno Uredbi Komisije br. 1407/2013 po 
kojima ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos 
od 200.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, tijekom trogodišnjeg fiskalnog razdoblja.  
 
Trogodišnje razdoblje odnosi se na dodijeljene potpore u predmetnoj fiskalnoj godini te dvije 
prethodne (2018., 2017. i  2016.).  
 
Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku odobrenja, kada podnositelj 
zahtjeva stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore 
male vrijednosti. Podnosiocu zahtjeva odobrena sredstva će biti doznačena na temelju 
dostavljene vjerodostojne dokumentacije (preslike računa odnosno predračuna i ugovora  
samo za nabavu strojeva) i izvoda sa žiro-računa o izvršenom plaćanju). 
 
Na ovaj Javni poziv ne mogu se javiti podnositelji u stečaju i postupku likvidacije (zatvaranja).  
 
Gradonačelnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog javnog poziva.  
 
 
 
KLASA: 402-01/17-01/13 
URBROJ: 2103/01-01-18-7 
Bjelovar, 01.ožujka 2018. 
 
 

                      GRADONAČELNIK 
                                                                                                                    Dario Hrebak 


