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Na svom sastanku od 22. 03. 2017. Rotary klub Zagreb Sljeme donio je odluku da se vezano uz klupski 
projekt „OSTANAK 2017“ dana 1. travnja 2017. objavi slijedeći 

 

JAVNI POZIV 
 

za financijsko-savjetodavnu potporu malim, proizvodno orijentiranim, gospodarskim subjektima  
na području Vukovarsko-srijemske i Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

 
 
Rotary klub Zagreb Sljeme“, u suradnji sa Rotary klubom Osijek J. J. Strossmayer, provesti će po ovom 
pozivu odabir jednog krajnjeg korisnika na način kako slijedi: 
 
 

Čl. 1 
 
Kao korisnici potpore prihvatljiva su obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zanatske 
radionice, obrti, zadruge, start-up tvrtke i drugi slični isključivo proizvodno-orijentirani gospodarski 
subjekti.  
 

Čl. 2 
 
Rotary klub Zagreb Sljeme će temeljem kriterija koji su sastavni dio ovog javnog poziva odabrati 
jednog korisnika kojega će poduprijeti financijski (nabava roba i usluga) i savjetodavno (profesionalne 
usluge poslovnog savjetovanja) u cilju njegovog poslovnog unapređenja. Ukupna vrijednost potpore 
može iznositi do 100,000.00 kn. 
 

Čl. 3 
 
Financijsko-savjetodavna potpora dodjeljuje se korisniku na temelju prethodno sklopljenog Ugovora 
o donaciji. Iznos i oblik donacije (bespovratne pomoći) utvrđuje se na temelju stručne analize i na njoj 
utvrđenih potreba, a koju provodi Stručno povjerenstvo Kluba.  
 

Čl. 4 
 
Potpora se daje isključivo uplatama s računa Kluba na račun odabranih isporučitelja materijalnih 
sredstava i usluga. Konkretno, potpora može biti utrošena u slijedeće svrhe:  
 
• Plaćanje ekspertnih usluga procjene potencijala i izrade poslovnog plana; 
• Nabava poslovnim planom utvrđenih potrebnih materijalnih sredstava poput proizvodnih 

strojeva, informatičke opreme i software-a, i sl.; 
• Unapređenje građevinske infrastrukture i radova u funkciji podizanja proizvodnih kapaciteta, i sl.;  
• Proizvodi, materijali i usluge vezani uz podizanje voćnjaka, vinograda, plastenika, i sl.; 
• Ulaganje u nabavu stoke ili reproduktivnog biljnog materijala;  
• Pokrivanje troškova boravka i edukacije mladih zaposlenika (stručno osposobljavanje) unutar RH 

ili u inozemstvu s ciljem postizanja novih vještina i kompetencija koje će unaprijediti poslovni 
proces korisnika; 
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• Kupovina patenta ili franšize, provedba certifikacije, i slično, a u cilju povećanja produktivnosti i 
većeg zapošljavanja; 

• Porezno i financijsko savjetovanje, pomoć u prijavi na druge izvore javno dostupnih financijskih 
potpora (EU fondovi, ministarstva, županije, komore i sl.) 

• Unapređenje i razvoj novih kanala prodaje (marketing, poslovna administracija, Internet prodaja i 
sl.); 

• Nabavu i drugih nespomenutih roba i usluga ukoliko su utvrđene u poslovnom planu kao 
potrebne i čine sastavni dio Ugovora o donaciji. 

 
 

Čl.5 
 
Za prijavu na javni poziv prijavitelji dostavljaju samo popunjeni obrazac. 
 
Popunjeni prijavni obrazac „PRIJEDLOG unapređenja gospodarskog subjekta uz pomoć ponuđene 
financijsko-savjetodavne potpore“ sadrži slijedeće informacije: 
 

o Izjavu o pravnom statusu prijavitelja i veličini njegovog gospodarskog subjekta  
o Trenutno stanje poslovanja i broj zaposlenih 
o Osobni prijedlog (plan) za unapređenje gospodarskog subjekta 
o Razlozi i posebnosti koji prijedlog čine vrijednim potpore 
o Izjava da se protiv gospodarskog subjekta ne vodi sudski postupak i ne postojanju duga 

prema državi.  
 

Na mrežnoj stranici Kluba dostupni su obrasci i upute za popunjavanje. U slučaju nerazumijevanja 
uvjeta iz ovog Javnog poziva i određenih specifičnosti prijavitelja, prije prijave na javni poziv 
dopušteno je od Kluba zatražiti dodatne informacije putem email adrese: ostanak2017@zagreb-
sljeme-rotary.hr  
 
Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objave u Glasu Slavonije. Ispunjeni i potpisani obrazac, po želji 
dopunjen s fotografijama i drugim pratećim dokumentima kojima se preciznije ili lakše objašnjava 
prijedlog aktivnosti, dostavlja se emailom na adresu ostanak2017@zagreb-sljeme-rotary.hr ili 
redovnom poštom u zatvorenoj koverti sa vidljivim datumom otpreme unutar 30 dana od objave 
poziva, na adresu: 
 
Rotary klub Zagreb Sljeme  
(za natječaj OSTANAK 2017) 
Hotel Sheraton 
10000 Zagreb, Kneza Borne 2 
 
Nepotpune prijave, te one koje nisu podnesene u traženom vremenskom roku, neće biti razmatrane. 
Cjelokupna dostavljena dokumentacija uz prijavni obrazac smatra se povjerljivom i u tom smislu neće 
biti dostupna trećim osobama osim u eventualnim postupanjima sukladno prisilnim propisima RH. 
 
Napomena: Rotary klub Zagreb Sljeme neprofitna je udruga, a sredstva koja nudi ovim javnim pozivom osobne 

su donacije hrvatskih rotarijanaca i drugih građana i tvrtki, i ne uključuju financijska sredstva iz javnih izvora. 

Posljedično, postupak odabira krajnjeg korisnika u pogledu kriterija, mjerila i provedbe postupka odabira 

krajnjeg korisnika ne podliježe zakonskim propisima koji uređuju raspolaganje financijskim sredstvima iz javnih 

izvora, i ne vodi se kao upravni postupak. 

Postupkom prijave na ovaj javni poziv (ispunjavanjem, potpisom i dostavom prijavnog obrasca) prijavitelji 

potpisuju da su suglasni s ovdje opisanim postupkom izbora krajnjeg korisnika potpore od strane Kluba.  
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Čl. 6 
 
U roku od 25 dana od zatvaranja poziva, prijave će pregledati i ocijeniti Stručno povjerenstvo kluba.  
 
Ocjenjivanje prijavitelja provodi se u dvije faze: 
 
1. ocjena na temelju informacija iz popunjenog obrasca i dodatne dobrovoljno dostavljene 
dokumentacije, a na temelju Kriterija odabira (sastavni dio ovog poziva), gdje Stručno povjerenstvo 
Kluba vrši odabir 3 najbolja prijedloga. 
 
2. ocjena nakon provedenog posjeta u dogovoru i uz suglasnost prijavitelja na lice mjesta kod 3 
najbolje ocijenjena prijavitelja u 1. fazi. Tri najbolje ocijenjena prijavitelja stručno izaslanstvo Kluba 
posjećuje na njihovim imanjima/gospodarskim objektima radi upoznavanja, uvida u stvarno stanje i 
originalnu dokumentaciju, utvrđivanja drugih detalja potrebnih za konačnu ocjenu prijedloga.  
 
Uvidom u sve informacije u obje faze ocjenjivanja, Stručno povjerenstvo podnosi Klubu Izvještaj i 
prijedlog o odabiru krajnjeg korisnika. Sukladno svom Statutu većinom glasova na redovnom 
sastanku Klub izabire najbolje ocijenjenog prijavitelja. Odluka o izboru objavljuje se na mrežnim 
stranicama kluba, a sadrži rangirani popis 3 najbolje ocijenjena prijavitelja.  
 

Čl. 7 
 
U roku od 7 dana Uprava Kluba pozvati će odabranog korisnika na konačni dogovor o uvjetima 
doniranja i potpis Ugovora o donaciji, nakon čega će započeti realizacija donacije. Potpisivanjem 
Ugovora o donaciji, a što podrazumijeva ravnopravnost, potpuno razumijevanje i pristanak obje 
strane, preciziraju se uvjeti i način realizacije potpore.  
 

Čl. 8 
 
Stručno povjerenstvo će se u svom radu koristiti slijedećim načelnim kriterijima odabira: 
 

• Kvaliteta predloženog plana za unapređenje gospodarskog subjekta 

• Potencijal unapređenja gospodarskog subjekta i njegove djelatnosti 

• Održivost gospodarskog subjekta i njegove djelatnosti 

• Konkurentnost gospodarskog subjekta 

• Broj zaposlenih, starosna struktura i stupanj obrazovanja 

• Potencijal i opravdanost ulaganja u unapređenje tehnologije 

• Položaj gospodarskog subjekta u nacionalnom lancu vrijednosti (osigurava sirovinu za druge, 
ili koristi  sirovinu drugih) 

• Potencijal širenja dobre prakse  
 


