
 

 

                  

 

“Ulaganje  u budućnost” 

 

Na temelju članka 11. Statuta javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije (KLASA: 
012-03/18-01/01, URBROJ: 238/1-171-18-01, od 23. studenog 2018.) i Izmjena i dopuna 
Statuta javne ustanove Razvojna agencija Zagrebačke županije (KLASA: 023-01/19-05/01, 
URBROJ: 238/1-171-19-01, od 14. siječnja 2019.), a sukladno Uredbi Europske komisije (EU) 
br. 360/2012 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na 
potpore male vrijednosti (SL EU, L352, od 24. prosinca 2013.), i Programa potpora male 
vrijednosti za samozapošljavanje usvojenog na 10. Sjednici upravnog vijeća održanoj 27. 
rujna 2019.godine objavljuje: 
 

J A V N I   P O Z I V 
ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI 

 ZA SAMOZAPOŠLJAVANJE  
 

I. 
 

Pozivaju se nezaposlene osobe koje imaju prebivalište na području Zagrebačke županije, a 
koje se odluče pokrenuti vlastiti posao da dostave svoje zahtjeve za dodjelu potpora za 
samozapošljavanje (potpora), u skladu s projektom Lokalne inicijative za poticanje 
zapošljavanja –faza III pod nazivom “Nova prilika-Lokalno partnerstvo za zapošljavanje 
Zagrebačke županije” za što je rezervirano 875.000,00 kn. 
 
Prihvatljivi korisnici potpora su nezaposleni pripadnici ranjivih skupna kako je definirano u 
Strategiji razvoja ljudskih potencijala Zagrebačke županije ( mladi do 29 godina, stariji od 50, 
žene, dugotrajno nezaposleni, …) koji su u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu 
potpora nezaposleni  
Iznos potpore iznosi 35.000,00 kn po korisniku. 
Predviđena sredstva za dodjelu potpora sufinancirana su iz Europskog socijalnog fonda, a 
osigurana su u Proračunu Razvojne agencije Zagrebačke županije za 2019. godinu.  
 

II. 
 

Razvojna agencija Zagrebačke županije će dodjeljivati potpore za prihvatljive troškove 
povezane uz obavljanje djelatnosti sukladno Uputama za prijavitelje za otvoreni Poziv na 
dostavu projektnih prijedloga „Lokalne inicijative za poticanje zapošljavanja – faza III“, 
referentne oznake Poziva UP.01.3.1.01., a koji je objavljen od strane Ministarstva rada i 
mirovinskog sustava dana 10. ožujka 2017. godine na Internet stranici 
www.strukturnifondovi.hr, te objavljenim izmjenama Poziva na dostavu projektnih 
prijedloga dana 26. svibnja 2017. godine, 16. lipnja 2017. godine i 29. lipnja 2017. godine: 

 kupnja strojeva, tehnike, alata, opreme za obavljanje djelatnosti, te kupnja 
odgovarajuće informatičke opreme potrebne za rad ( maksimalno do 6,000,00 kn) 

 kupnja licenciranih IT programa, 

 zakup poslovnog prostora (prostor ne može biti zakupljen od roditelja i drugih 
članova obitelji), 

http://www.strukturnifondovi.hr/
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 troškovi za knjigovodstvene usluge, 

 obvezni doprinosi za vlasnika/cu – samozaposlenu osobu,  

 edukacije koje su vezane uz djelatnost, a koje su provedene i plaćene do propisanog 
roka za dostavu dokumentacije o namjenskom utrošku sredstava, 

 troškovi registracije poslovnog subjekta – javnobilježnički troškovi, pristojbe, 
naknade, 

 upisnine u odgovarajuće registre koji su preduvjet za obavljanje djelatnosti, 

 izrada web stranice, pisanih materijala za oglašavanje, reklamnih ploča i natpisa, 

 web hosting, zakup domene, održavanje web stranice,  

 kupnja uredskog namještaja i materijala za izradu specifičnih dijelova interijera 
poslovnog prostora po mjeri (pultovi, ugostiteljski i inventar u prodavaonicama), 

 troškovi atesta i procjene opasnosti, 

 kupnja zaštitne i radne odjeće i opreme,  

 kupnja licenci neophodnih za obavljanje djelatnosti. 
 

Svi troškovi moraju biti plaćeni transakcijski (putem računa poslovnog subjekta) i vidljivi 
na izvodima s poslovnog računa korisnika. Troškovi plaćeni gotovinom, izuzev troškova 
registracije poslovnog subjekta, neće se smatrati prihvatljivim te će za takve izdatke, kao 
i za neopravdane troškove biti tražen povrat sredstava.  

 
III. 

 
Prilikom podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora potrebno je priložiti sljedeću 
dokumentaciju: 
 

1. Zahtjev – obrazac 1 
2. Poslovni plan  i troškovnik - obrazac  2 
3. Ponude/predračuni, 
4. Preslika osobne iskaznice, 
5. Potvrda o vođenju u evidenciji HZZ-a, izdana nakon objave natječaja. Ukoliko 

podnositelj zahtjeva nije u evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, treba priložiti izjavu 
da nije redoviti učenik ili student, nema posao, raspoloživ je za posao i aktivno traži 
posao, 

6. Izjava o korištenju potpora male vrijednosti – obrazac 3 – samo oni koji su već dobili 
potporu od nekog drugog davatelja. 

7. Dokaz o pripadnosti ranjivoj skupini: 
a. Dugotrajno nezaposleni – nije potreban dodatni dokument ukoliko je osoba u 

evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a, ukoliko osoba nije u evidenciji 
nezaposlenih osoba potrebno je priložiti Izjavu osobe da nije redoviti učenik ili 
student, nema posao, raspoloživa je za posao i aktivno traži posao. Izjava 
treba sadržavati informaciju o razdoblju nezaposlenosti  
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b. Osobe koje imaju status hrvatskog branitelja, djeca poginulih, nestalih i 
zarobljenih hrv. branitelja, osobe s invaliditetom, pripadnici nacionalne 
manjine moraju dostaviti pisane dokaze o svom statusu: 

 Za hrvatske branitelje - Potvrda o priznatom statusu hrvatskog 
branitelja 

 Za članove obitelji stradalnika /-ca Domovinskog rata, Za 
članove obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog 
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata: Potvrda o statusu  
člana obitelji smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog 
hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata koju izdaje nadležni 
Ured državne uprave 

 Za članove obitelji HRVI-a : Drugostupanjsko rješenje 
Ministarstva hrvatskih branitelja o utvrđenom statusu HRVI ili 
potvrda nadležnog Ureda državne uprave o statusu HRVI i 
rodni list/vjenčani listopad  

 Za djecu hrvatskih ratnih vojnih invalida (osobe starije od 15 
godina): Drugostupanjsko rješenje Ministarstva hrvatskih 
branitelja za roditelja o utvrđenom statusu HRVI ili potvrda 
nadležnog Ureda državne uprave 

 Za djecu dragovoljaca Domovinskog rata (osobe starije od 15 
godina): Rodni list ili preslika osobne iskaznice djeteta 
dragovoljca Domovinskog rata, Potvrda o statusu dragovoljca iz 
Domovinskog rata za roditelja  

 Za nacionalne manjine - Izjavu o pripadnosti nacionalnoj 
manjini (original),  

 Za osobe s invaliditetom - Rješenje o statusu osobe s 
invaliditetom¬ (preslika) 

8. Osobe koje imaju prethodno poduzetničko iskustvo u obvezi su dostaviti potvrdu 
nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ne stariji od 30 
dana od dana podnošenja zahtjeva) 

 
IV. 

 
Svaki zahtjev za samozapošljavanje bodovat će se po unaprijed utvrđenim elementima od 
kojih svaki nosi određeni broj bodova. Za pozitivnu ocjenu zahtjeva potrebno je ostvariti 
minimalno 6 bodova od ukupno 10 bodova (Tablica 1.). 
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Tablica 1. Kriteriji bodovanja 

KRITERIJ OBJAŠNJENJE BODOVI 

Poslovni plan U ocjeni zahtjeva uzima se u 
obzir iscrpnost i razumljivost 
poslovnog plana 

nepotpun poslovni plan - 0 bodova 
detaljno napisan poslovni plan– 3 
boda 
za dodatno zapošljavanje – 4 boda 

Troškovnik Upotpunjen ponudama / 
predračunima za troškove 
povezane uz obavljanje 
djelatnosti 

bez ponuda/predračuna – 0 bodova, 
djelomičmo priložene sve 
ponude/predračuni  - 2 boda 
priložene sve ponude/predračuni – 3 
boda 

Održivost Procjena budućih prihoda i 
troškova odnosno neto dobiti, 

 

neodrživ – 0 bodova, 
održiv – 3 boda 

 
V. 

 
Zahtjev upotpunjen dokumentacijom navedenom u točki III. Javnog poziva, podnosi se do 
iskorištenja sredstava, a najkasnije do 13. 12. 2019. godine na adresu:  

Razvojna agencija Zagrebačke županije 
Ulica Ivana Lučića 2a/13, 10 000 Zagreb 

 
VI. 

 
Zaprimljene zahtjeve razmatrati će Povjerenstvo dinamikom njihova pristizanja. O odluci 
Povjerenstva, podnositelj zahtjeva biti će pismeno obaviješten. 
 

VII. 
 
Ukoliko zahtjev bude pozitivno ocijenjen, podnositelj zahtjeva mora u roku, najduže 30 dana 
od zaprimanja obavijesti, izvršiti registraciju poslovnog subjekta (obrt/trgovačko 
društvo/ustanovu/samostalnu djelatnost) te Obrtnicu/Izvadak iz Sudskog 
registra/Uvjerenje/Potvrdu i podatke o otvorenom žiro-računu dostaviti na adresu navedenu 
u članku V. 

VIII. 
 
Nakon izvršene registracije poslovnog subjekta, odgovorna osoba sa Razvojnom agencijom 
Zagrebačke županije zaključuje Ugovor o dodjeli potpore male vrijednost za 
samozapošljavanje (Ugovor). 
Prilikom sklapanja Ugovora, odgovorna osoba poslovnog subjekta dužna je dostaviti bjanko 
zadužnicu potvrđenu kod javnog bilježnika i popunjenu u skladu s Pravilnikom o obliku i 
sadržaju zadužnice („Narodne novine“ broj 115/12. i 82/17.) u iznosu dodijeljene potpore sa 
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zakonskim zateznim kamatama po stopi određenoj sukladno članku 29. Zakona o obveznim 
odnosima („Narodne novine“ broj 35/05., 41/08., 125/11., 78/15. i 29/18.). 
Temeljem Ugovora, Razvojna agencija Zagrebačke županije izvršiti će isplatu sredstava 
potpore na žiro-račun poslovnog subjekta u roku 7 dana od dana potpisivanja Ugovora. 
 

IX. 
 

Poslovni subjekt obvezan je dobivena sredstva utrošiti namjenski o čemu podnosi Izvješće o 
namjenskom utrošku potpore male vrijednosti za samozapošljavanje (Izvješće) u roku od 6 
mjeseci od dana potpisa Ugovora. 
 

X. 
 
Poslovni subjekt mora biti registriran na području Zagrebačke županije i obvezan je svoju 
poslovnu djelatnost aktivno obavljati najmanje 1 godinu od dana prijave u evidenciju 
Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. 

XI. 
 
Razvojna agencija Zagrebačke županije zadržava pravo kontrole namjenskog utroška 
sredstava na terenu. Razvojna agencija Zagrebačke županije će kontinuirano vršiti kontrolu 
aktivnosti i statusa poslovnig subjekta uvidom u baze podataka obrtnog i sudskog registra te 
Registra poreznih obveznika. 
 

XII. 
 
Temeljem Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. 
i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore i Zakona o  državnim 
potporama („Narodne novine“ broj 47/14. i 69/17.), gospodarskom subjektu će biti izdana 
Potvrda o dodijeljenoj potpori male vrijednosti te će vrijednost iste biti unesena u web 
aplikaciju Registra državnih potpora Ministarstva financija. 
Ova potpora ne isključuje ostvarivanje prava gospodarskog subjekta na dodjelu potpore 
male vrijednosti drugih davatelja, a čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj 
protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan isplate, u razdoblju 
od tri fiskalne godine.  

 
XIII. 

 
Ovaj Javni poziv objavljuje se na Internet stranici Razvojna agencija Zagrebačke županije 
(www.rraz.hr/ Javni pozivi), Internet stranicama Zagrebačke županije (www.zagrebacka 
zupanija.hr), Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr), OKZ- Obrtničke komore 
Zagreb (www.okz.hr) I u Kronici Zagrebačke županije. 
Sve informacije mogu se dobiti u Razvojnoj agenciji Zagrebačke županije, na telefon 
01/6556-051 ili na e-mail: tomislav.komanovic@razz.hr . 

 

http://www.rraz.hr/
http://www.hzz.hr/
http://www.okz.hr/
mailto:tomislav.komanovic@razz.hr

