Na temelju članka 29. Statuta Općine Novo Virje („Službeni glasnik Koprivničko –
križevačke županije“ broj 6/13), Općinsko vijeće Općine Novo Virje na 20. sjednici održanoj
28. lipnja 2016. donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika
na području Općine Novo Virje
Članak 1.
Odlukom o sufinanciranju obrtnika i malih poduzetnika na području Općine Novo
Virje (u daljnjem tekstu: Odluka) poduzetnicima i obrtnicima sa sjedištem na području
Općine Novo Virje, a u cilju pomaganja u očuvanju radnih mjesta i zadržavanju broja
zaposlenih radnika, kao i gospodarske aktivnosti Općine Novo Virje (u daljnjem tekstu:
Općina) subvencionira se dio troškova zaposlenih radnika.
Članak 2.
Pravo na subvenciju ostvaruju mali poduzetnici i obrtnici čija su poduzeća i obrti
registrirani sa sjedištem na području Općine, pod uvjetom da su izmirili obveze prema
zaposlenicima te da su izmirili dospjele obveze prema općinskom proračunu (porez na
dohodak, porez na tvrtku, porez na promet nekretnina, porez na potrošnju te komunalnu i
grobnu naknadu) do dana podnošenja zahtjeva za subvenciju.
Članak 3.
Subvencija za potporu zaposlenosti izračunava se na načina da se sredstva osigurana u
Proračunu Općine podjele sa brojem prosječno zaposlenih kod obrtnika i malih poduzetnika.
Prosječan broj zaposlenih izračunava se na bazi desetomjesečnog prosjeka kod tražioca
subvencije koji se dobije kada se zbroj deset JOPPD obrazaca podijele sa 10 i zaokruži na
puni broj na niže. Kod obrtnika se dobiveni rezultat povećava za 1 (gazda).
Kod sezonskih obrta prosječan broj zaposlenih izračunava se na bazi šestomjesečnog
prosjeka kod tražitelja subvencije koji se dobije kada se zbroj šest JOPPD obrazaca podijeli sa
10 i zaokruži puni broj na niže. Dobiveni rezultat povećava se za 1 (gazda).
Članak 4.
Općina će pozvati poduzetnike i obrtnike sa područja Općine da do 30. studenog
tekuće godine dostave dokaze o ostvarivanju prava na korištenje potpore.
Potrebna dokumentacija za ostvarivanje prava na subvenciju je:
1. Izvadak iz sudskog ili obrtnog registra,
2. Fotokopije JOPPD obrazaca za razdoblje od 1. siječnja do 31. listopada tekuće godine,
3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju poreznog duga,

4. Potvrda Općine o nepostojanju dugovanja.
Članak 5.
Općina će izvršiti isplatu odobrene subvencije u roku od 30 dana od dana donošenja
rješenja o pravu na subvenciju.
Članak 6.
Provedbu ove Odluke nadzirati će komisija od tri člana koju će imenovati Općinsko
vijeće. Ista odlučuje o svemu što eventualno nije regulirano ovom Odlukom.
Članak 7.
Ova Odluka primjenjuje se za 2016. godinu.
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