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Na temelju članka 5. „Odluke o korištenju poslovnih prostora i usluga Centra za potporu
poduzetnicima“ („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije “ broj:17/20), te članka
29. Statuta Općine Nijemci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije “ broj: 04/13,
03/18, 03/19 i 03/20), Načelnik općine Nijemci donosi

PRAVILNIK
o ocjenjivanju prijava za ulazak u
Centar za potporu poduzetnicima
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji za bodovanje dostavljenih prijava na Javni poziv za
podnošenje prijava za korištenje poslovnog prostora.
II. KRITERIJI ZA BODOVANJE
Članak 2.
Bodovanje prema kriterijima se obavlja kako slijedi:
Kriterij bodovanja
Posebne kategorije

Broj novozaposlenih
(računajući u roku 90 dana
od ulaska u prostor)
Vrsta djelatnosti

Mladi (do 40 godina)
Žene
Branitelji
3 osobe i više
2 osobe
1 osoba
Usluge djelatnost iz
područja visoke tehnologije,
elektronike, informacijskih i

Broj bodova
15
10
5
15
10
5
15

Mladi obrt/trgovačko
društvo (poduzetnik
početnik)
Maksimalni broj bodova

komunikacijskih tehnologija
(ICT), zelenih tehnologija i
održivog razvoja
Usluge u području
10
arhitekture, dizajna,
različitih oblika medijske
komunikacije, promidžbe,
izdavaštva, kreativne
industrije, digitalne grafike,
multimedije i sl. te usluge
obrazovanja
Pakiranje proizvoda, ostale
5
uslužne djelatnosti i
djelatnosti izvanteritorijalnih
organizacija i tijela
Do 2 godine poslovanja
60

150

Članak 3.
Postupak bodovanja obavlja Povjerenstvo za prijem poduzetnika u Centar za potporu
poduzetnika (u daljnjem tekstu: povjerenstvo) na temelju zaprimljenih prijava o čemu se
sastavlja zapisnik. Odluku o odabiru donosi Povjerenstvo i o tome pismeno obavještava sve
prijavljene.
Članak 4.
Sukladno navedenome bodovanju će se formirati rang lista koja će biti objavljena na Internet
stranici Općine Nijemci i Centra za potporu poduzetnicima.
Članak 5.
Ukoliko dva ili više poduzetnika imaju isti broj bodova, prednost dobiva onaj poduzetnik koji
je ranije dostavio prijavu.
ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 6.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
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