
                                                                                                                                                              PRIJAVA 
 
 
 
IME I PREZIME ______________________________________________ 
 
ADRESA ___________________________________________________                                                                                                                       
 
OIB _______________________________________________________ 
 
KONTAKT TELEFON __________________________________________ 
 
DATUM ____________________________________________________ 
 
 

PRIJAVA SUFINANCIRANJE DOPRINOSA IZ PLAĆE ZA NOVOZAPOSLENOG RADNIKA  
S PODRUČJA OPĆINE ORIOVAC U 2022.GODINI. 

 
Sukladno Javnom pozivu za sufinanciranje doprinosa iz plaće za novozaposlenog radnika s područja 
općine Oriovac u 2022.godini prijavljujem slijedeće osobe: 
 
1.  _______________________,   _______________________,  ____________________ 
                 Ime i prezime                                 Adresa                                         OIB 
 
 
2.  _______________________,   _______________________,  ____________________ 
                 Ime i prezime                                 Adresa                                         OIB 
 
 
3.  _______________________,   _______________________,  ____________________ 
                 Ime i prezime                                 Adresa                                         OIB 
 
 
 
 
Potrebna dokumentacija : 

- Prijava na mirovinsko – HZZMO 
- Osobne iskaznice – kopija 
- Svaki mjesec JOPPD obrazac 
- Broj računa vlasnika za uplatu sredstava 
- Kopija izvoda da je plaćen doprinos (tijekom financiranja) 
 
 
 
 
                                                                                      
                                                                                                                           ____________________ 
                                                                                                                                         Potpis 
 
 
 
 



Na temelju članka 32. Statuta općine Oriovac (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/09, 
7/13 , 4/18, 6/20 i 11/21), Općinsko vijeće općine Oriovac na 5.sjednici održanoj  13.12.2021.godine 
donosi 
 

ODLUKU 
o sufinanciranju doprinosa iz plaće za novozaposlenog radnika 

 s područja općine Oriovac u 2022.godini. 
 

Članak 1. 
Općina Oriovac će u 2022.godini sufinancirati doprinose iz plaća za novozaposlenog radnika s područja 
općine Oriovac na neodređeno vrijeme, koje zaposle poduzetnici, obrtnici i gospodarstvenici iz općine 
Oriovac. 
Općina Oriovac putem ove mjere sufinancira doprinose iz mirovinskog osiguranja iz bruto plaće radnika 
(I  i II mirovinski stup) u iznosu od maksimalno 1.500,00 kuna mjesečno po radniku.  

Članak 2. 
Pravo na sufinanciranje se može ostvariti za novozaposlenu osobu koja je u radni odnos stupila nakon 
objave ove Odluke na službenim stranicama općine. 
Pravo na sufinanciranje ne može ostvariti poslodavac koji raskida ugovore o radu tijekom 2022.godine, 
kako bi ostvario ovu potporu. 

Članak 3. 
Zahtjev za ostvarenje potpore dostavlja se na adresu općine Oriovac uz pripadajuću dokumentaciju iz 
koje je vidljivo zapošljavanje radnika. 
Zahtjevi za ostvarivanje potpore se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja sredstava 
predviđenih Proračunom za tekuću godinu, a najdulje do kraja tekuće godine. 
Maksimalna potpora za 2022.godinu iznosi 90.000,00 kuna. 
 

Članak 4. 
Svaki korisnik potpore dužan je do kraja tekuće godine dostaviti JOPPD obrazac u svrhu kontrole 
isplaćenih doprinosa novozaposlenom radniku. 
Ukoliko se na temelju dostavljene dokumentacije utvrdi da sredstva nisu iskorištena namjenski ista 
mora vratiti u Proračun općine Oriovac. 
 

Članak 5. 
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije. 
 

OPĆINSKO VIJEĆE 
OPĆINE ORIOVAC 

 
 
KLASA: 022-01/21-01/141 
URBROJ: 2178/10-04-21-1 
ORIOVAC,  13.12.2021.godine. 
 

                                                                                       Predsjednik Općinskog vijeće 
                                                                               Općine Oriovac: 

 
                                                                                     Matija Jošić , mag.phil.et.univ.bacc.relig. 

 
 

 
 


