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Na temelju članka 12. stavka 1. Odluke o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva  

na području Općine Kaptol u 2022. godini („Službeni glasnik Općine Kaptol“ broj 07/21), 

općinski načelnik Općine Kaptol, objavljuje 

JAVNI POZIV 

poduzetnicima i obrtnicima s područja Općine Kaptol za podnošenje zahtjeva za 

dodjelu poticaja zapošljavanja i razvoja poduzetništva  

na području Općine Kaptol   u 2022. godini 

 

I. KORISNICI SREDSTAVA 

 

Korisnici sredstava sukladno Odluci o poticanju zapošljavanja i razvoja poduzetništva u 

2022. godini (u nastavku teksta: Odluka) mogu biti postojeća i nova mala trgovačka društva sa 

sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, ugostiteljski 

objekt i slično) na području Općine Kaptol te obrtnici i slobodna zanimanja (u nastavku teksta: 

obrtnici) sa prebivalištem ili poslovnom jedinicom na području Općine Kaptol, koji nemaju 

nepodmirenih obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj i Općini Kaptol. 

Izuzetno, korisnici sredstava mogu biti i poduzetnici koji imaju nepodmirenih obveza prema 

Općini Kaptol ili obveza na ime javnih davanja prema Republici Hrvatskoj u slučaju da je istima 

odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se redovito podmiruje. 

Mala trgovačka društva su ona koja ne prelaze dva od sljedećih uvjeta: 

- ukupna aktiva 32.500.000,00 kuna 

- prihod 65.000.000,00 kuna 

- prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 50. 

 

II. NAMJENA SREDSTAVA POTICAJA: 

Sredstava poticaja mogu koristiti poduzetnici iz točke I. ovoga Javnog poziva koji će u 

2022. godini zaposliti osobe sa prebivalištem na području Općine Kaptol na neodređeno ili 

određeno vrijeme od najmanje dvanaest mjeseci, uz uvjet da nisu bile zaposlene unazad trideset 

dana te obrtnici koji imaju prebivalište na području Općine Kaptol, a koji u 2022. godini 

započinju s obavljanjem registrirane djelatnosti. 

Općina Kaptol podupire poduzetnike na način da daje sljedeće poticaje: 

1. Poduzetnicima točke I. ovoga Javnog poziva za svaku novozaposlenu osobu: 

- jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna i 



2. Obrtnicima koji imaju prebivalište na području Općine Kaptol koji će u 2022. godine 

započeti obavljanje registrirane djelatnosti: 

     - jednokratni poticaj u iznosu od 5.000,00 kuna.   

Izuzetno, u slučaju zajedničkog obrta kod kojih nisu svi članovi sa prebivalištem na 

području Općine Kaptol, zajednički obrt može ostvariti poticaj razmjerno broju obrtnika sa 

prebivalištem na području Općine Kaptol u zajedničkom obrtu. 

Poduzetnici koji su po prethodnim odlukama Općine Kaptol već koristili poticaj za 

zapošljavanje, ne mogu koristiti poticaj za zapošljavanje iste osobe za koju su poticaj dobili 

osim ukoliko ne zaposle osobe za koju do sada nisu koristili poticaj za zapošljavanje. 

Obrtnici koji su po prethodnim odlukama Općine Kaptol već koristili poticaj za početak 

obavljanja djelatnosti, ne mogu koristiti poticaj za početak obavljanja nove djelatnosti. 

Obrtnici koji otvaraju paušalni obrt i zapošljavaju osobe na pola radnog vremena imaju  

pravo na  isplatu polovine poticaja. 

OPG-ovi koji izvrše preregistraciju u obrt nemaju pravo korištenja poticaja za početak 

obavljanja djelatnosti. 

UGOVOR O DODJELI SREDSTAVA: 

S korisnicima poticaja koji udovoljavaju uvjetima iz Odluke i pod uvjetom da postoje 

raspoloživa sredstva, Općinski načelnik Općine Kaptol (u nastavku teksta: Općinski načelnik) 

zaključuje ugovor o dodjeli poticaja s time da je korisnik sredstava obvezan prije potpisa 

ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora, zadužnicu ovjerenu kod javnog 

bilježnika na iznos ukupno odobrenih sredstava. 

Osima navedenih uvjeta, ugovor o dodjeli poticaja neće se zaključiti ukoliko korisnik 

sredstva ima nepodmirenih obveza prema Općini Kaptol ili ne podmiruje redovito obveze po 

odobrenoj odgodi naplate odnosno obročnoj otplati dugovanja. 

III. NAČIN ISPLATE POTICAJA: 

 

Jednokratni poticaj za svaku novozaposlenu osobu te za početak obavljanja djelatnosti 

isplatiti će se u roku od petnaest dana od dana potpisa ugovora o davanju poticaja. 

 

IV. OBVEZE KORISNIKA SREDSTAVA 

Korisnika sredstava iz točke II. podtočke 1. i 2. ovoga Javnog poziva, koji koristi sredstva 

za zapošljavanje obvezan je zadržati isti broj zaposlenih osoba , uključujući i novozaposlenu 

osobu, najmanje dvanaest mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja sukladno 

Odluci. 

U slučaju da dođe do raskida radnog odnosa novozaposlene osobe ili nekog drugog 

zaposlenika kod korisnika sredstava iz točke II. podtočke 1. i 2. ovoga Javnog poziva unutar 

roka od dvanaest mjeseci unutar roka od šest mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu 

poticaja, korisnik sredstava obvezan je Općini Kaptol vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovoga 

poticaja. Izuzetno od navedenog, korisnik sredstava nije obvezan vratiti Općini Kaptol 

isplaćena sredstva pod uvjetom da umjesto zaposlenika s kojima je raskinut radni odnos zaposli 

drugog zaposlenika uz uvjete točke II. ovog Javnog poziva, a u roku od trideset dana od raskida 

radnog odnosa. 



Korisnik sredstava koji koristi sredstava za započinjanje obavljanja registrirane 

djelatnosti obvezan je  obavljati djelatnosti te imati prebivalište na području Općine Kaptol 

najmanje dvanaest mjeseci od dana predaje zahtjeva za dodjelu poticaja sukladno Odluci. U 

slučaju da korisnik sredstava prestane obavljati djelatnosti ili ako promjeni prebivalište izvan 

područja Općine Kaptol unutar roka dvanaest mjeseci od  predaje zahtjeva za dodjelu poticaja, 

obvezan je Općini Kaptol vratiti isplaćena sredstva po osnovi ovoga poticaja. 

V. OBRAZAC ZAHTJEVA 

Obrazac zahtjeva za dodjelu poticaja za zapošljavanje odnosno početak obavljanja 

djelatnosti na području Općine Kaptol i popis dokumentacije koju treba priložiti uz zahtjev 

podnositelji podižu u pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela  Općine Kaptol (u nastavku teksta: 

pisarnica), Školska 3, 34334 Kaptol, svakom radnim danom u redovno radno vrijeme od 7:30 

do 14:30 sati ili se isti mogu preuzeti na internetskoj stranici Općine kaptol, www.opcina-

kaptol.com , odnosno u prilogu ovoga javnog poziva. 

VI. PODNOŠENJE ZAHTJEVA 

Zahtjevi se podnose preporučenom poštanskom pošiljkom ili neposredno u pisarnicu, na 

adresu: OPĆINA KAPTOL, JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL, Školska 3, 34334 Kaptol, s 

naznakom „NE OTVARAJ – ZAHTJEV ZA DODJELU POTICAJA 2022.“ 

VII. ROK  ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA: do iskorištavanja osiguranih sredstava 

za ovu namjenu. 

 

VIII. NEPOTPUNI ZAHTJEVI: neće se razmatrati. 

 

 

 

                                                                          OPĆINSKI NAČELNIK: 

 

                                                                               Mile Pavičić, ing. 
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