
Na temelju članka 32. Statuta općine Plitvička Jezera („Županijski glasnik“ Ličko-senjske 
županije br. 10/13), Općinsko vijeće Općine Plitvička Jezera na svojoj 6. redovnoj sjednici 
održanoj dana  01. veljače 2018. godine donosi  

 
ODLUKU 

 o raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora nezaposlenim osobama za 
samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje  

(potpore male vrijednosti) 
 

 
I. 

Ovom odlukom pristupa se raspisivanju javnog poziva za dodjelu potpora za nezaposlenim 
osobama za samozapošljavanje i mladim poslovnim subjektima za zapošljavanje na području 
Općine Plitvička Jezera. 
Sredstva osigurana u proračunu Općine Plitvička Jezera za ovu mjeru su u iznosu od 
150.000,00 kuna.  
Potpora će biti dodijeljena u visini traženog iznosa, a maksimalni iznos potpore koju može 
koristiti jedan poslovni subjekt je 15.000,00 kuna. Ovu potporu može ista osoba dobiti i u 
narednoj godini. Uvjet za dobivanje dodjele potpore jest da poslovni subjekt ne može zatvoriti 
24 mjeseca od dobivanja potpore.  
 

II. 
Korisnici potpore mogu biti osobe s prebivalištem na području Općine Plitvička Jezera koje 
će se nakon dobivene potpore zaposliti u poslovnom subjektu koji je registriran ili će biti 
registriran na području Općine Plitvička jezera po listi prioriteta: 

1. osobe evidentirane na Zavodu za zapošljavanje, 
2. osobe koje imaju poslovni subjekt u mirovanju, 
3. osobe koje ulaze u već postojeći poslovni subjekt kao partneri, 
4. osobe koje imaju poslovni subjekt star do 12 mjeseci i koje imaju namjeru primiti 

novog djelatnika, 
5. osobe koje nisu na Zavodu, ali obavljaju sezonske poslove ili imaju ugovore na 

određeno, 
6. iznajmljivači koji će sklopiti ugovor na 24 mjeseca od primanja potpore s novim 

djelatnicima. 
 

III. 
Za provedbu javnog poziva Općinski načelnik će imenovati povjerenstvo koje će sastaviti 
obrasce i utvrditi kriterije za vrednovanje  poslovnih planova kandidata za dodjelu potpora. 
 

IV. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Županijskom glasniku“ Ličko-
senjske županije. 
 



KLASA: 022-05/18-01/04 
URBROJ: 2125/11-03-18-01 
Korenica, 01. veljače 2018. godine. 

 
Predsjednik Općinskog vijeća 

Ante Bionda, v.r. 

 


