
PROGRAM MJERA 

potpore poduzetništvu u Gradu Supetru za 2020. godinu  

uslijed pandemije uzrokovane virusom COVID-19 

 

 

UVOD 

Svjetska zdravstvena organizacija, dana 11. ožujka 2020. godine proglasila je pandemiju COVID - 19, te 

je na temelju preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalni Stožer za civilnu zaštitu 

Republike Hrvatske, donio Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, 

uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br.: 32/20) 

(dalje:Odluka). 

 

Naprijed navedenom Odlukom Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, obustavljen je 

rad većine gospodarskih subjekata različitih namjena, obustavljen je rad pružateljima različitih usluga, 

osim prehrambenih trgovina, ljekarni i sl. 

 

Za sada je nemoguće sa sigurnošću utvrditi u kojem se vremenskom razdoblju neće moći obavljati 

određene gospodarske djelatnosti posljedično čemu određeni gospodarstvenici neće moći ostvarivati 

prihode, čime je ugroženo poslovanje vlasnika objekata, egzistencija njegovih obitelji i zaposlenika. 

 

Kako bi se umanjile negativne posljedice uzrokovane proglašenom epidemijom COVID- 19, potrebno 

je pronaći način kako bi se gospodarstvenicima pogođenim navedenom epidemijom umanjile 

negativne posljedice i olakšalo poslovanje. 

 

Cilj ove ekonomske mjere je prije svega opstanak obrtnika i trgovačkih društava odnosno gospodarskih 

subjekata kao i očuvanje radnih mjesta sve do završetka ovog izvanrednog stanja. 

 

 

OPĆI UVJETI 

(1) Programom mjera poticanja poduzetništva u Gradu Supetru za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: 

Program) utvrđuje se cilj Programa, vrste potpora, uvjeti za dodjelu potpora, korisnici i nositelji za 

provedbu mjera, te sredstva za realizaciju mjera. 

 

(2) Cilj Programa je pomoć za očuvanje radnih mjesta i likvidnosti gospodarstvenika  kojima je zbog 

posebne okolnosti uvjetovane Korona virusom (COVID -19) onemogućena gospodarska aktivnost, te 

će se sredstva iz proračuna osigurana za poduzetnički fond u iznosu od 60.000,00 kuna iskoristiti za 

ovu mjeru.  

 

(3) Korisnici potpore mogu biti mikro i mali gospodarski subjekti i obiteljska poljoprivredna 

gospodarstva: 

1. koji obavljaju registriranu gospodarsku djelatnost i imaju registrirano sjedište na području 

Grada Supetra; 

2. koji ne mogu obavljati svoju registriranu djelatnost sukladno Odluci Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske; 



3. koji nemaju evidentiranih dospjelih dugovanja prema Gradu Supetru i Komunalnom društvu 

„Grad“ na dan 31.12.2019.; 

4. koji su sklopili ugovor o dodjeli sredstava sa HZZ u sklopu mjera za očuvanje radnih mjesta u 

djelatnostima pogođenima Koronavirusom (COVID – 19) 

 

(4) Visina subvencije: 

Iznos od maksimalno 1.000,00 kuna prihvatljivih troškova po mjesecu za koji se traži potpora. 

Subvencije se isplaćuje za mjesece od 01.03.2020. pa do trajanja zabrane rada, a najduže do 3 mjeseca. 

 

(5) Rok isplate je 25. u mjesecu za prethodni mjesec. 

 

(6) Potpore iz ovog programa ne smatraju se državnim potporama male vrijednosti, jer su iste sastavni 

dio gospodarskih mjera Grada Supetra s ciljem dopunjavanja gospodarskih mjera Vlade RH koje 

spadaju u očuvanja radnih mjesta i gospodarske aktivnosti poduzetnika u najugroženijim sektorima. 

 

(7) Odredbe ove mjere ne odnose se na gospodarske subjekte koji imaju sklopljene ugovore o najmu 

poslovnih prostora u vlasništvu ili suvlasništvu Grada Supetra kao ni na gospodarske subjekte koji 

koriste javne površine Grada Supetra. 

 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI 

 

Ostvarena potpora se može koristiti isključivo namjenski i to za sufinanciranje: 

1. Troškova zakupa poslovnog prostora u kojem se odvija registrirana gospodarska aktivnost 

za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020.  

Ako se gospodarska aktivnost odvija u prostoru koji nije u vlasništvu poslodavca ili užih članova 

obitelji. 

Kao dokaz se dostavlja Ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeren u javnog bilježnika prije 

01. ožujka 2020. godine te dokaz o uplati najma za mjesec za koji se traži potpora. 

2. Troškova režija u poslovnom prostoru u kojem se gospodarska aktivnost odvija za mjesece 

ožujak, travanj i svibanj 2020. 

Kao dokaz se prilažu potvrde o plaćenim režijama za mjesec za koji se traži potpora. 

3. Troškova knjigovodstvenih usluga za mjesece ožujak, travanj i svibanj 2020. 

Kao dokaz se prilaže Ugovor sklopljen prije 1. ožujka 2020. te dokaz o uplati za mjesec za koji 

se traži potpora. 

 

 

KRITERIJI DODJELE POTPORA 

 

(1) Broj radnika zaposlenih kod poslodavca koji traži potporu:  

Po svakom zaposlenom radniku ostvaruje se 10 bodova. 

               Potrebno dostaviti preslike ugovora o radu svi radnika. 

(2) Potpore se dodjeljuju prema redu prvenstva do iskorištenja raspoloživih sredstava. 

 

 

 



PROVEDBA  

 

(1) Potpore iz ovog Programa dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija propisanih ovim 

Programom.  

(2) Zahtjevi za potpore dostavljaju se  Gradu Supetru elektroničnom poštom uz pripadajuću 

dokumentaciju.  

Uz zahtjev dostavlja se: 

1. popunjeni obrazac,  

2. dokaz o registriranom sjedištu na području Grada Supetra ( izvod iz odgovarajućeg registra), 

3. preslik potpisanog ugovora sa HZZ-om, 

4. dokaz o podmirenju svih dospjelih dugovanja prema Gradu Supetru i Komunalnom društvu 

Grad d.o.o., 

5. preslike ugovora o radu svi radnika zaposlenih u poslodavca koji traži potporu, 

6. Ugovor o zakupu poslovnog prostora ovjeren u javnog bilježnika prije 01. ožujka 2020. godine, 

(ako je primjenjivo), dokaz o plaćenoj zakupnini za mjesec za koji se traži potpora; 

7. Ugovor o nabavi knjigovodstvenih usluga i dokaz o uplati za mjesec za koji se traži potpora. 

(ako je primjenjivo), 

8. Dokaz o plaćenim režijama za mjesec za koji se traži potpora (ako je primjenjivo), 

 

 (3) Potore se dodjeljuju  na temelju javnog poziva koji raspisuje Gradonačelnik. Javni poziv se objavljuje 

se na web stranici Grada Supetra www.gradsupetar.hr.  

(4) Po donošenju Zaključka, Upravni odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i 

načinu ostvarenja novčanih sredstava. 

(5) Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Upravni odjel u postupku obrade 

podnesenog zahtjeva utvrdi da Gradu Supetru duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih 

davanja te privredni subjekti nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna nagodba te koji 

se nalaze u postupku likvidacije. 

(6) Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i85/15.), Grad 

Supetar kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o 

svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. 

 

ZAVRŠNE ODREDBE 

Ovaj Program primjenjuje se za 2020. godinu i objaviti će u Službenom glasniku Grada Supetra. 

 

 

 

        Gradonačelnica Grada Supetra 

         Ivana Marković 

 

Klasa: 402-08/20-01/07 

Urbr: 2104/01-02/1-20-1 

Supetar, 20. travnja 2020. 

http://www.gradsupetar.hr/

