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Mjere uslijed epidemije uzrokovane novim korona 

virusom 
 

Posljedice epidemije korona virusa  očekuju se i u  realizaciji Proračuna Grada Supetra za 2020. 

godinu, posebice u prvoj polovici godine. Iz tog je razloga upućujem poziv na  štednju u 

poslovanju svih proračunskih korisnika Grada Supetra, ustanova i trgovačkih društava u 

vlasništvu Grada.  

S obzirom na trenutačnu situaciju epidemije uzrokovanu novim korona virusom COVID-19 te 

javno-zdravstvene mjere koje se poduzimaju kako bi se epidemija spriječila, za očekivati je da će 

navedeno imati utjecaja na Proračun Grada Supetra , tako da će realizacija prihoda Proračuna biti 

manja u odnosu na planirana sredstva. 

Slijedom naprijed navedenog, počevši od 17. ožujka 2020. godine, donose se slijedeće mjere: 

- Nalaže se da se svi planirani rashodi koji nisu nužni za redovito osnovno poslovanje obustave; 

- Do daljnjega se obustavlja svako novo preuzimanje obveza na teret Proračuna izuzev poslova 

koji su već u tijeku i za koje je preuzeta ugovorna obveza; 

-Zabranjuje se svim proračunskim korisnicima Grada Supetra, ustanovama i trgovačkim 

društvima u vlasništvu Grada sva nova zapošljavanja (osim za natječajne postupke koji su već u 

tijeku); 

- Program Supetarskog lita prilagodit će se novonastaloj situaciji vodeći računa o teškoj situaciji 

nezavisnih umjetnika i angažmanu domaćih kulturnih udruga; 
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- Nadalje, postupak natječaja za financiranje programa, projekata i manifestacija od interesa za 

opće dobro na području Grada Supetra za 2020. godinu koje provode udruge se privremeno 

obustavlja. Jedina iznimka je udruga "Brački pupoljci", kojoj će se sufinancirati troškovi , zbog 

specifičnosti programa rada udruge; 

- U situaciji obustave rada DV Mrvica prilikom obračuna boravka djeteta u vrtiću umanjiti će se 

iznos sukladno nedolasku djeteta u vrtić, odnosno za vrijeme koje vrtić nije radio; 

- Postupak javnoga natječaja za  korištenje površina javne namjene i nekretnina u vlasništvu 

Grada Supetra provesti će se na način da ponuditelji uz svoju pisanu ponudu sa pripadajućim 

privitcima nisu dužni dostaviti dokaz o plaćenoj jamčevini, već će istu biti obvezni platiti prije 

potpisivanja ugovora o dodijeljenoj javnoj površini. 
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