REPUBLIKA HRVATSKA
MINISTARSTVO HRVATSKIH BRANITELJA
objavljuje
JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA ZA POTICANJE ZAPOŠLJAVANJA
I.
PREDMET JAVNOG POZIVA
Ovaj javni poziv objavljuje se na temelju Programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i
članova njihovih obitelji za razdoblje od 2021. do 2023. godine (NN 20/21, dalje: Program) u cilju otvaranja novih
radnih mjesta za osobe iz ciljne skupine Programa kroz davanje novčane potpore poslodavcima koji zapošljavaju
navedene osobe.
II.
CILJNA SKUPINA PROGRAMA
Ciljnu skupinu Programa čine nezaposleni hrvatski branitelji iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca smrtno
stradalih ili nestalih hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, nezaposlena djeca dragovoljaca iz Domovinskog rata
i nezaposlena djeca hrvatskih ratnih vojnih invalida iz Domovinskog rata s trajno utvrđenim statusom.
III.
PRIHVATLJIVI PODNOSITELJI
1) Za potporu mogu kandidirati obrti, obiteljska poljoprivredna gospodarstva, trgovačka društva i druge pravne
osobe u stopostotnom privatnom vlasništvu s do 50 zaposlenih te zadruge s do 10 zaposlenih (dalje: podnositelji),
čije je sjedište na području Republike Hrvatske, koji su registrirani i započeli s radom najkasnije u siječnju 2021.
godine, a ujedno imaju podmirene sve obveze prema državi (porezi, doprinosi i svi drugi oblici dugovanja).
2) U obzir se uzimaju podnositelji koji tek otvaraju radna mjesta i oni koji su već zaposlili osobe iz ciljne skupine
nakon 15. lipnja 2021. godine, uz uvjet da je osoba iz ciljne skupine temeljem čijeg zapošljavanja poslodavac
podnosi zahtjev za korištenje potpore bila nezaposlena najmanje 15 dana u trenutku podnošenja zahtjeva, odnosno
najmanje 15 dana neposredno prije sklapanja ugovora o radu s poslodavcem ukoliko je riječ o osobi zaposlenoj
nakon 15. lipnja 2021.
3) Iznimno, za potporu mogu kandidirati podnositelji koji su koristili Mjeru potpore pojedinačnim poslovnim
projektima, Mjeru potpore za proširenje postojeće djelatnosti ili Mjeru potpore za novo zapošljavanje za
zapošljavanje ukupno tri osobe iz ciljne skupine iz prethodno provođenih programa Ministarstva hrvatskih branitelja
namijenjenih zapošljavanju hrvatskih branitelja provođenih u razdoblju od 2004. do 2019. godine ukoliko su
opravdali namjenski utrošak i ispunili sve prethodno preuzete ugovorne obveze, a potpora može biti tražena za
onoliko osoba za koliko je namjenski utrošak opravdan i za koliko su preuzete ugovorne obveze ispunjene, uz uvjet
da je osoba za koju je potpora prethodno korištena još uvijek u radnom odnosu kod podnositelja ili ukoliko
podnositelj dokaže da ugovor o radu nije prestao otkazom ili odlukom nadležnog suda.
IV.
NEPRIHVATLJIVI PODNOSITELJI
Potporu za poticanje zapošljavanja po ovom javnom pozivu ne mogu koristiti, odnosno prijave se neće razmatrati
ukoliko ju podnesu:
1. podnositelji koji sezonski zapošljavaju radnike,

2. podnositelji čiji su osnivači jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, kao i državne i javne
institucije te podnositelji koji sredstva za rad i plaće radnika osiguravaju iz Državnog proračuna Republike
Hrvatske, kao i organizacije civilnog društva,
3. podnositelji koji su ranije koristili potporu za zapošljavanje od jedne do tri osobe iz ciljne skupine
dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih
obitelji, a nisu im istekle ugovorne obveze i nisu u potpunosti opravdali namjenski utrošak realizirane
potpore,
4. podnositelji koji traže potporu za zapošljavanje osoba iz ciljne skupine Programa za čije zapošljavanje su
tijekom 2020., 2021. i 2022. ostvarili potporu druge institucije, neovisno o tome jesu li ugovorne obveze
istekle ili još traju,
5. podnositelji kod kojih se utvrdi umjetno stvaranje uvjeta propisanih ovim javnim pozivom u svrhu
ostvarivanja potpore za zapošljavanje,
6. podnositelji koji traže potporu za zapošljavanje osoba iz ciljne skupine Programa za čije su zapošljavanje
ranije ostvarili potporu za zapošljavanje osoba iz ciljne skupine dosadašnjih programa stručnog
osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji u poslovnom subjektu koji
je već ostvario potporu za zapošljavanje osoba iz ciljne skupine ili u drugom poslovnom subjektu u čijoj se
vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi podnositelj nalazi,
7. podnositelji koji traže potporu za zapošljavanje osoba iz ciljne skupine Programa za čije su zapošljavanje
ranije ostvarili potporu za zapošljavanje osoba iz ciljne skupine dosadašnjih programa stručnog
osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, a u međuvremenu su
promijenili oblik ili naziv djelatnosti, pri čemu je iz dokumentacije razvidno da se radi o istom podnositelju
istog predmeta poslovanja,
8. podnositelji koji zapošljavaju osobe koje su bile u vlasničkoj ili upravljačkoj strukturi poslovnog subjekta
koji traži njihovo zapošljavanje kroz korištenje ove potpore, u razdoblju od dvije godine od datuma
istupanja iz vlasničke ili upravljačke strukture odnosno nastale promjene,
9. podnositelji koji jesu ili su bili u vlasničkoj strukturi poslovnog subjekta koji je već ostvario potporu za
zapošljavanje osoba iz ciljne skupine dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja
hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji, a kojima nisu istekle prethodno preuzete ugovorne obveze,
odnosno koje nisu postupale u skladu s ugovornim obvezama,
10. vlasnici obrta, nositelji OPG-a, upravitelji zadruga za vlastito zapošljavanje, osnivači, direktori i druge
odgovorne osobe trgovačkih društva te vlasnici, odnosno druge odgovorne osobe koje se bave samostalnom
poduzetničkom djelatnošću koji traže potporu za vlastito zapošljavanje,
11. korisnici mjera iz svih dosadašnjih programa stručnog osposobljavanja i zapošljavanja hrvatskih branitelja
i članova njihovih obitelji kojima nisu istekle prethodno preuzete ugovorne obveze, odnosno koje nisu
postupale u skladu s ugovornim obvezama, osobito u dijelu koji se odnosi na namjenski utrošak odobrenih
sredstava,
12. podnositelji kojima je od strane nadležne Porezne uprave evidentiran dug po osnovi javnih davanja (bilo
poslovnom subjektu, bilo vlasniku/osobi ovlaštenoj za zastupanje poslovnog subjekta koji je podnositelj
zahtjeva), neovisno o iznosu i vrsti duga,
13. podnositelji protiv kojih se vodi kazneni postupak pred nadležnim sudovima Republike Hrvatske,
14. podnositelji zahtjeva te osobe ovlaštene za zastupanje podnositelja zahtjeva protiv kojih je izrečena
pravomoćna osuđujuća presuda za jedno ili više sljedećih kaznenih djela: prijevara, prijevara u
gospodarskom poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom
poslovanju, primanje mita u gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom poslovanju, utaja
poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito
pogodovanje, primanje mita, davanje mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem,
zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog djela u sastavu zločinačkog udruženja,
15. podnositelji koji su u razdoblju od protekle tri fiskalne godine (od 1. siječnja 2020. godine do dana
podnošenja zahtjeva) ostvarili potpore u ukupnom iznosu većem od propisanih 200.000,00 eura (u kunskoj
protuvrijednosti), odnosno 100.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) u sektoru cestovnog prometa,
odnosno većem od 20.000,00 eura (u kunskoj protuvrijednosti) za primarnu poljoprivrednu proizvodnju.
V.
IZNOS POTPORE I NAČIN DODJELE POTPORE
1) Novčana potpora iznosi 50.000,00 kuna po zaposlenoj osobi iz ciljne skupine, a moguće je ostvariti potporu za
zapošljavanje jedne do najviše tri osobe iz ciljne skupine, pri čemu ukupno isplaćen iznos potpore ne može prelaziti
150.000,00 kuna.
2) Potpora se može ostvariti jednokratno (zapošljavanjem tri osobe u istoj godini), odnosno u dva ili tri navrata
(2+1, 1+2 ili 1+1+1) ukoliko podnositelj nije prekršio odredbe o namjenskom korištenju prethodno odobrenih
sredstava.

3) U Državnom proračunu za 2022. godinu osigurana su sredstva za pozitivno rješavanje 8 do 24 zahtjeva po ovom
javnom pozivu, čime se može poduprijeti zapošljavanje do 24 osobe iz ciljne skupine.
4) Podnesene zahtjeve razmatrat će Stručni tim za odlučivanje o mogućnosti korištenja mjera Programa (dalje:
Stručni tim) imenovan od strane ministra hrvatskih branitelja koji će donijeti prijedlog za odobravanje ili odbijanje
na temelju procjene plana zapošljavanja kao najvažnijeg kriterija za procjenu.
5) Ukoliko će uvjete za odobravanje zahtjeva za korištenje poticajnih sredstava ispunjavati veći broj podnositelja
zahtjeva, prednost će imati podnositelji (vlasnici obrta i trgovačkih društava, nositelji obiteljskih poljoprivrednih
gospodarstava, upravitelji zadruga):
1. koji ujedno i sami imaju priznat status osobe iz ciljne skupine,
2. čije je sjedište i djelovanje na području jedinice lokalne samouprave koja ima status potpomognutog
područja odnosno područja ispod prosjeka razvijenosti Republike Hrvatske (I. – IV. skupina jedinica
lokalne samouprave) te
3. čije je sjedište i djelovanje na potresom pogođenim područjima na kojima je proglašena katastrofa u
2020. godini (Sisačko-moslavačka, Zagrebačka i Karlovačka županija).1
6) Sukladno procjeni plana zapošljavanja, Stručni tim može podnositelju odobriti manji broj potpora od traženih.
7) Ukoliko cjelokupna dokumentacije propisana točkom VII. ovog javnog poziva nije dostavljena u propisanom
obliku i na traženi način, zahtjev će se smatrati nepotpunim.
8) Stručni tim može, ukoliko procijeni potrebnim i opravdanim, od podnositelja zatražiti upotpunjavanje
dokumentacije iz točke VII. ovog javnog poziva, dostavu dodatne dokumentacije uz onu propisanu ovim javnim
pozivom, kao i dodatna obrazloženja.
9) Naknadne nadopune dokumentacije nisu prihvatljive, osim na traženje Stručnog tima.
10) Ukoliko Stručni tim na temelju zaprimljene dokumentacije iz točke VII. ovog javnog poziva utvrdi
neispunjavanje uvjeta iz ovog javnog poziva ili postojanje okolnosti o kojima nije imalo saznanja u trenutku
odlučivanja o podnesenim zahtjevima, a iste u bitnom utječu na donošenje konačne odluke o mogućnosti korištenja
novčanih sredstava po ovom javnom pozivu, Stručni tim takav zahtjev neće razmatrati za postupak ugovaranja.
11) Ukoliko podnositelj zahtjeva po upućenom dopisu od strane Ministarstva ne dostavi traženu nadopunu
dokumentacije u danom roku, smatrat će se da je odustao od korištenja sredstava potpore.
12) Nepotpuni, nepravodobni zahtjevi odnosno zahtjevi zaprimljeni izvan propisanog roka, kao i zahtjevi
koji ne ispunjavaju uvjete propisane ovim javnim pozivom bit će odbijeni.
VI.
POTPORE MALE VRIJEDNOSTI
1) Sukladno odredbama 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, Uredbe Komisije (EU) br. 2020/972 od 2. srpnja
2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u
pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi, zatim Uredbe Komisije (EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca
2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u
poljoprivrednom sektoru te Uredbe Komisije (EU) br. 2019/316 od 21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br.
1408/2013 o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore u
poljoprivrednom sektoru, ostvarena potpora po ovom Programu predstavlja potporu male vrijednosti (de minimis
potporu) te je Ministarstvo prilikom dodjele potpora iz Programa dužno u potpunosti se pridržavati odredbi
propisanih u uredbama Europske komisije o de minimis potporama.
2) Sukladno uredbama Europske komisije, u postupku zaprimanja zahtjeva za korištenje potpora za poticanje
zapošljavanja Ministarstvo će od svakog podnositelja zatražiti podatke o iznosima do sada primljenih državnih
potpora i potpora male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine, kao i tijekom prethodne dvije fiskalne
godine, neovisno o vrsti, instrumentu i razini davatelja potpora (ministarstva, agencije, zavodi, fondovi, županije,
gradovi, općine i sl.) kako ne bi došlo do prekomjerne dodjele državne potpore, odnosno potpore male vrijednosti
što bi bilo u suprotnosti s navedenim Uredbama.
1

Odluka Vlade Republike Hrvatske o proglašenju katastrofe na području pogođenom potresom (NN 1/21).

3) Nastavno na Uredbu Komisije (EU) br. 1407/2013 i Uredbu Komisije (EU) br. 2020/972 podnositeljima koji
zahtjev za potporu podnose za poslovanje obrta, trgovačkog društva ili zadruge koja se ne bavi primarnom
poljoprivrednom proizvodnjom isključena je mogućnost korištenja potpore male vrijednosti (de minimis
potpore) za zapošljavanje osobe na poslovima vezanim uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a potporom
male vrijednosti (de minimis potporom) smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku, čiji ukupni iznos ne prelazi
200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dodjele, u
razdoblju od tri fiskalne godine, pri čemu ukupna potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje bilo kojem pojedinom
poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije prelaziti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri
fiskalne godine te se ne smije koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.
4) Nastavno na Uredbu Komisije (EU) br. 1408/2013 i Uredbu Komisije (EU) br. 2019/316 podnositeljima koji
zahtjev za potporu podnose za poslovanje obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva, obrta, trgovačkog društva
ili zadruge koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom sredstva mogu biti odobrena jedino za
zapošljavanje osobe iz ciljne skupine na poslovima vezanim uz primarnu poljoprivrednu proizvodnju, a
potporom male vrijednosti (de minimis potporom) smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku koji se bavi
primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, čiji ukupni iznos ne prelazi 20.000,00 eura u kunskoj
protuvrijednosti, prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan dodjele, u razdoblju od tri fiskalne godine.
5) Razdoblje od tri fiskalne godine podrazumijeva trogodišnje razdoblje koje se ocjenjuje na pomičnoj osnovi tako
da se pri svakoj novoj dodjeli de minimis potpore uzme u obzir ukupan iznos de minimis potpora dodijeljenih u
predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine.
VII.
POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA I PROPISANA DOKUMENTACIJA
1) Zahtjevi se podnose na adresu: Ministarstvo hrvatskih branitelja, Trg Nevenke Topalušić 1, Zagreb,
isključivo putem pošte ili osobno, putem urudžbenog ureda Ministarstva u uredovno vrijeme, u zatvorenoj
omotnici s naznakom „Javni poziv za dodjelu potpora za poticanje zapošljavanja“.
2) Podnositelj je prilikom podnošenja zahtjeva obvezan dostaviti sljedeću dokumentaciju:
1. POPUNJEN OBRAZAC ZAHTJEVA, uključujući obvezno i pripadajuću skupnu izjavu (sastavni dijelovi
obrasca zahtjeva, stranice 7., 8., 9. i 10.)2
2. PLAN ZAPOŠLJAVANJA (sastavni dio obrasca zahtjeva, stranice 4. – 6.)
3. DOKAZ O REGISTRIRANOJ DJELATNOSTI (ovisno o vrsti djelatnosti):


POLJOPRIVREDNO GOSPODARSTVO:
- rješenje3 o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (preslika) odnosno o upisu u
Upisnik poljoprivrednika (preslika), iz kojeg je vidljivo da je podnositelj zahtjeva ujedno nositelj PG-a,
pri čemu iz istog treba biti vidljivo da je pri Agenciji za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom
razvoju provedeno usklađivanje u skladu s člankom 52. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu (NN 29/18, 32/19)



TRGOVAČKO DRUŠTVO / JEDNOSTAVNO TRGOVAČKO DRUŠTVO / ZADRUGA:
- obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u 2007., izdanu od strane Državnog zavoda za
statistiku (preslika)
*obrti, zadruge i trgovačka društva/jednostavna trgovačka društva nisu dužni dostaviti dokaz o
registriranoj djelatnosti zbog javno dostupnih registara s pripadajućim bazama podataka



DRUGI OBLICI DJELANOSTI (koji nisu obrt, zadruga i trgovačko društvo/jednostavno trgovačko
društvo):
- odgovarajući dokaz o registraciji djelatnosti, izdan od strane nadležnog tijela (preslika)

Ukoliko se poslovni subjekt nalazi u suvlasništvu, svi suvlasnici trebaju potpisati obrazac zahtjeva i pripadajuće izjave.
Iz rješenja dostavljenog za subjekte osnovane prije 5. travnja 2018. godine treba biti vidljivo da je pri Agenciji za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju provedeno usklađivanje u skladu s člankom 52. Zakona o obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu.
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4. POTVRDA HRVATSKOG ZAVODA ZA MIROVINSKO OSIGURANJE o ukupnom broju zaposlenika
na dan izdavanja potvrde (original, ne stariji od 30 dana)
5. UVJERENJE O NEVOĐENJU KAZNENOG POSTUPKA ZA PODNOSITELJA ZAHTJEVA: vlasnika
poslovnog subjekta4/upravitelja zadruge/nositelja OPG-a koji traži potporu za zapošljavanje osoba iz ciljne skupine
(elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana)
6. DOKAZ O NEZAPOSLENOSTI za osobu temeljem čijeg se zapošljavanje traži potpora – kao dokaz
obvezno dostaviti oba dokumenta:
 potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
(original ili elektronički zapis o radno-pravnom statusu, ne stariji od 15 dana)
 potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje da osoba iz ciljne skupine je/nije korisnik prava na
mirovinu (Potvrda o korištenju prava iz mirovinskog osiguranja - original ili elektronički zapis, ne stariji
od 15 dana)
7. PRESLIKA OSOBNE ISKAZNICE S VIDLJIVIM OIB-om osobe za čije se zapošljavanje traži potpora
te dodatno preslika drugog odgovarajućeg dokumenta ukoliko na osobnoj iskaznici nije vidljiv OIB osobe
*u slučaju kada se zahtjev podnosi temeljem zapošljavanja djeteta dragovoljca iz Domovinskog rata, uz
navedeno pod točkom 7., potrebno je dostaviti i potvrdu o statusu dragovoljca iz Domovinskog rata za
roditelja od kojeg se izvodi pravo (original ili preslika, ne starija od 6 mjeseci, izdana od nadležnog
područnog odsjeka za poslove obrane ili Policijske uprave, prema mjestu prebivališta)
8. POTVRDA NADLEŽNE POREZNE UPRAVE O NEPOSTOJANJU DUGA S OSNOVE JAVNIH
DAVANJA (elektronički zapis ili original, ne stariji od 30 dana):



OBRT i OPG: potvrdu Porezne uprave izdanu na ime vlasnika obrta5 odnosno nositelja OPG-a
TRGOVAČKO DRUŠTVO i ZADRUGA – dvije potvrde: potvrdu Porezne uprave izdanu na ime poslovnog
subjekta odnosno ime zadruge, kao i potvrdu Porezne uprave izdanu na ime vlasnika6 poslovnog
subjekta/osobe ovlaštene za zastupanje poslovnog subjekta/upravitelja zadruge;

9. DOKUMENT BANKE iz kojeg je vidljiv broj transakcijskog računa poslovnog subjekta u IBAN
konstrukciji otvoren u banci sa sjedištem u Republici Hrvatskoj7
10. Pdb obrazac FINA-e iz kojeg će biti razvidno da poslovni računi podnositelja nisu blokirani niti se nad
istima vodi ovršni postupak (original, ne stariji od 30 dana)
11. DOKUMENTACIJA O PRETHODNOM FINANCIJSKOM POSLOVANJU (ovisno o vrsti poreznog
obveznika):
- za OBVEZNIKE POREZA NA DOHODAK8: Prijava poreza na dohodak za 2021. godinu s pregledom
poslovnih primitaka i izdataka (preslika, ovjerena od strane Porezne uprave ili dostavljena uz odgovarajuću
potvrdu zaprimanja obrasca u ePoreznoj), odnosno odgovarajuća izjava ukoliko nisu obveznici poreza na
dohodak jer godišnje ostvaruje manje od 80.500,00 kuna primitaka (izjava je sastavni dio Skupne izjave),
Ukoliko se poslovni subjekt nalazi u suvlasništvu, potrebno je dostaviti uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka za svakog od
suvlasnika.
5 Ukoliko se obrt nalazi u suvlasništvu, potrebno je dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga s osnove javnih
davanja za sve suvlasnike obrta.
6 Ukoliko se poslovni subjekt nalazi u suvlasništvu, potrebno je dostaviti potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga s
osnove javnih davanja za svakog od suvlasnika.
7 Prije dostave podatka o broju transakcijskog računa na koji bi trebala biti isplaćena sredstva potpore u slučaju odobravanja zahtjeva,
podnositelj zahtjeva dužan je provjeriti vodi li se nad tim računom ovršni postupak te o tome pravovremeno obavijestiti Ministarstvo
hrvatskih branitelja. Ministarstvo se u potpunosti odriče svake odgovornosti u slučaju isplate sredstava na ovršeni/blokiran račun te ne
može utjecati na povrat isplaćenih sredstava. S obzirom da u slučaju ovrhe sredstva ne mogu biti namjenski utrošena, korisnik će ih
(iako ih nije koristio) morati vratiti Ministarstvu zajedno sa zakonskim zateznim kamatama zbog nenamjenskog utroška sredstava.
Potpisom obrasca zahtjeva podnositelj potvrđuje prihvaćanje moguće posljedice ovrha koje trenutno jesu ili će biti aktivne prema
poslovnim računima podnositelja, a koje utječu na korištenje potpore.
8 Sukladno članku 29. stavku 3. Zakona o porezu na dohodak (NN 115/16, 106/18, 121/19, 32/20, 138/20), djelatnost poljoprivrede i
šumarstva obuhvaća korištenje prirodnih bogatstava zemlje i prodaju, odnosno zamjenu od tih djelatnosti dobivenih proizvoda u
neprerađenom stanju. Fizičke osobe su po osnovi djelatnosti poljoprivrede i šumarstva obveznici poreza na dohodak, ako su po toj
osnovi obveznici poreza na dodanu vrijednost prema posebnom zakonu ili ako po toj osnovi u poreznom razdoblju ostvare ukupni
godišnji primitak veći od 80.500,00 kuna.
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- za OBVEZNIKE PAUŠALNOG POREZA NA DOHODAK: rješenje Porezne uprave o godišnjem
paušalnom porezu na dohodak i Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i uplaćenom
paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak za 2021. godinu (preslike, ovjerene od strane
Porezne uprave ili dostavljene uz odgovarajuću potvrdu zaprimanja u ePoreznoj),
*Iznimno, ukoliko poslovnom subjektu nije izdano rješenje Porezne uprave o godišnjem paušalnom porezu
na dohodak za 2021. godinu, potrebno je uz Izvješće o paušalnom dohotku od samostalnih djelatnosti i
uplaćenom paušalnom porezu na dohodak i prirezu poreza na dohodak za 2021. godinu dostaviti presliku
posljednjeg zaprimljenog rješenja Porezne uprave o godišnjem paušalnom porezu na dohodak i vlastoručnu
pisanu izjavu podnositelja zahtjeva da nije bilo značajnijih promjena u poslovanju djelatnosti koje bi dovele
do promjene u oporezivanju.
- za OBVEZNIKE POREZA NA DOBIT: Prijava poreza na dobit za 2021. godinu koja obvezno mora
sadržavati Bilancu te Račun dobiti i gubitka (preslika, ovjerena od strane Porezne uprave ili dostavljena uz
odgovarajuću potvrdu zaprimanja obrasca u ePoreznoj).
VIII.
UGOVARANJE I UGOVORNE OBVEZE
1) Ministarstvo će svim podnositeljima dostaviti pisanu obavijest o odobravanju ili odbijanju zahtjeva.
2) S podnositeljima čiji zahtjevi budu predloženi za odobravanje, Ministarstvo će posebnim ugovorom regulirati
međusobna prava i obveze vezano uz korištenje sredstava ostvarenih po ovom javnom pozivu.
3) Ministarstvo dodijeljeni iznos novčane potpore isplaćuje na poslovni račun podnositelja. U svrhu konačne
provjere, Ministarstvo može i neposredno prije sklapanja ugovora s podnositeljima čiji zahtjevi budu predloženi za
odobravanje zatražiti potvrdu FINA-e iz koje će biti razvidno da poslovni računi podnositelja nisu blokirani niti da
se nad istima vodi ovršni postupak. Ukoliko Ministarstvo utvrdi da je podnositeljev račun blokiran, neće izvršiti
isplatu sredstava te se oslobađa obveze isplate istih.
4) Prilikom ugovaranja, a u svrhu isplate odobrene potpore, Ministarstvu je potrebno dostaviti sljedeće:
 sredstvo osiguranja odnosno solemniziranu običnu zadužnicu na iznos odobrene novčane potpore,
 ugovor o radu sklopljen s osobom za čije zapošljavanje se traži potpora, a iz kojeg je razvidno trajanje
radnog odnosa sukladno ovoj točki, podtočki 5. ovog javnog poziva,
 prijavu o početku osiguranja pri Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje za osobu za čije zapošljavanje
se traži potpora.
5) Zapošljavanje osoba iz ciljne skupine podrazumijeva zapošljavanje u punom radnom vremenu (40 sati tjedno)
tijekom 12 mjeseci temeljem sklopljenog ugovora o radu. U slučaju ranijeg prekida radnog odnosa, podnositelj se
obvezuje zaposliti drugu osobu iz ciljne skupine do ispunjavanja preuzetih ugovornih obveza.
6) Za podnositelje koji su već zaposlili osobe iz ciljane skupine nakon 15. lipnja 2021. godine, rok od 12 mjeseci
počinje teći od dana dodjele potpore male vrijednosti odnosno od datuma navedenog na ugovoru kojim se regulira
korištenje potpore.
IX.
KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA POTPORE
1) Ministarstvo zadržava pravo kontrole namjenskog utroška sredstava te je u svrhu provođenja kontrole
namjenskog korištenja sredstava ovlašteno izvršiti provjeru korištenja odobrenih sredstava uvidom u dokumentaciju
na temelju koje je ostvarena potpora, a po potrebi i obilaskom korisnika sredstava.
2) Korisnici sredstava dužni su Ministarstvu podnositi dokaze o ispunjavanju ugovorom utvrđenih obveza.
Dinamika navedenih obveza bit će propisana ugovorom i Vodičem za pravdanje namjenskog utroška sredstava
potpora za poticanje zapošljavanja.
3) Korisnici sredstava kod kojih se prilikom kontrole utvrdi nenamjensko trošenje sredstava ili dostava
nevjerodostojne dokumentacije u svrhu pravdanja sredstava, bit će dužni vratiti dodijeljena sredstva s pripadajućom
zakonskom zateznom kamatom na način propisan ugovorom.

4) Namjenski utrošak sredstava utvrđuje organizacijska jedinica nadležna za kontrolu i analizu namjenskog utroška
sredstava. Po pozitivnom mišljenju organizacijske jedinice nadležne za kontrolu i analizu namjenskog utroška
sredstava, sredstvo osiguranja (obična zadužnica) vraća se korisniku potpore.
X.
ROK PODNOŠENJA PRIJAVA
1) Razdoblje zaprimanja zahtjeva po ovom javnom pozivu traje od 1. rujna do 30. rujna 2022. godine, a svi će
zahtjevi biti riješeni do kraja 2022. godine.
2) Zahtjevi zaprimljeni prije i nakon propisanog vremenskog roka objavljenog Poziva neće se uzimati u razmatranje.
3) Podnositelj zahtjeva obvezan je u sklopu prijavnog obrasca dostaviti valjanu adresu elektronske pošte (email) i kontakt broj vlasnika/odgovorne osobe. Odgovornost je podnositelja zahtjeva redovito pratiti primitak
e-poruka putem poštanskog sandučića, uključujući i bezvrijednu e-poštu.
XI.
DODATNE INFORMACIJE
1) Sve dodatne i valjane informacije o dodjeli potpore za poticanje zapošljavanja, kao i obrazac zahtjeva, mogu se
dobiti u Ministarstvu hrvatskih branitelja, na mrežnoj stranici branitelji.gov.hr te u Područnim odjelima
Ministarstva u svakoj županiji (kontakti dostupni na https://branitelji.gov.hr, u dijelu O Ministarstvu, Djelokrug,
Direktna komunikacija).
2) Informacije udruga, poduzetničkih centara i drugih pravnih osoba nisu mjerodavne u smislu ispunjavanje uvjeta
iz ovog javnog poziva te iste nisu ovlaštene izdavati obrasce zahtjeva.
3) Provedba ovog pozivnog postupka ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja odnosno odbijanja
zahtjeva ne izdaju se upravni akti.
4) Svi osobni podaci navedeni u obrascu zahtjeva i pripadajućoj dokumentaciji koristit će se sukladno Općoj uredbi
o zaštiti podataka (GDPR) i Zakonu o provedbi Opće uredbe (NN 42/18) isključivo u svrhu odobravanja potpore.
5) Ministarstvo hrvatskih branitelja zadržava pravo izmjena i dopuna javnog poziva. Eventualne izmjene i dopune
bit će objavljene na mrežnim stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja.
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