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I - UVOD 

 

Novi koronavirus koji se pojavio 2019. godine, SARS—CoV-2, otkriven je u Kini krajem 

2019. Bolest uzrokovana tim virusom naziva se COVID-2019. 

30. siječnja 2020. Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je epidemiju koronavirusa 

javnozdravstvenom prijetnjom od meĎunarodnog značaja (PHEIC) zbog brzine širenja 

epidemije i velikog broja nepoznanica s njom u vezi. 

Svjetska zdravstvena organizacija je bolest uzrokovanu novim koronavirusom nazvala 

koronavirusna bolest 2019, kratica COVID-19 (eng. Coronavirus disease 2019). 

Ministar zdravstva RH je na prijedlog Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo donio Odluku o 

proglašenju opasnosti od epidemije zarazne bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-

CoV-2 za cijelo područje Republike Hrvatske. 

Uslijed epidemije dolazi do niza ograničenja koje utječu na cjelokupno gospodarstvo 

Republike Hrvatske na način da se smanjuje proizvodnja i prodaja proizvoda i usluga, a 

nekim je djelatnostima odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske potpuno 

zabranjen rad. 

Grad Slatina Programom mjera potpore poduzetnicima Grada Slatine uslijed epidemije 

COVID – 19 želi doprinijeti ublažavanju posljedica navedene epidemije na poduzetnike grada 

Slatine. 

Program je namijenjen svim poduzetnicima koji obavljaju poslovnu djelatnost na području 

grada Slatine i koji trpe posljedice u svom poslovanju uzrokovane epidemijom COVID – 19. 
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II – OPĆI UVJETI 

 

Prihvatljivi korisnici mjera su poduzetnici koji obavljaju poslovnu djelatnost na području 

grada Slatine, uz ostale potrebne uvjete, oni koji na dan 31.12.2019.g. nemaju dospjelih 

obveza prema Gradu Slatini ili su te obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog 

Programa.  

Grad Slatina će se koristiti svojim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza, 

kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora po ovom 

kriteriju. 

Ukupna vrijednost sredstava iz proračuna Grada Slatine angažiranih kroz ovaj program u 

predvidivom razdoblju travanj – lipanj 2020.g. iznosi 1.000.000,00 kn i koriste se do 

iskorištenja sredstava.  

 

 

III – MJERE POTPORE 

 

Grad Slatina će provesti ovaj program kroz slijedeće mjere: 

 

1. OslobaĎanje od plaćanja obveza prema Gradu Slatini 

 

2. Dodjela bespovratnih potpora 

 

3. Besplatne usluge Gradske razvojne agencije Slatine 
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1. Oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu Slatini 

Ova mjera podrazumijeva oslobaĎanje od plaćanja komunalne naknade za razdoblje od tri 

mjeseca (travanj – lipanj 2020.g.). 

Korisnici mjere su svi poslovni subjekti obveznici plaćanja komunalne naknade prema Gradu 

Slatini. 

a) Korisnici mjere kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske oslobaĎaju se plaćanja komunalne naknade u iznosu od 100% razrezane 

vrijednosti komunalne naknade za razdoblje od tri mjeseca (travanj – lipanj 2020.g.) 

dok je Odluka Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja 

društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i 

kulturnih dogaĎanja, od 19. ožujka 2020. godine, na snazi. 

b) Ostali poslovni subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost na području grada Slatine 

oslobaĎaju se plaćanja komunalne naknade u iznosu od 50% razrezane vrijednosti 

komunalne za razdoblje od tri mjeseca (travanj – lipanj 2020.g.). 

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Slatini od strane prihvatljivih korisnika uz 

dostavu ostale potrebne dokumentacije.  

Prestankom važenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 

sportskih i kulturnih dogaĎanja, od 19. ožujka 2020. godine, korisnici mjera 1. a) prelaze sa 

narednim mjesecima (zaključno do lipnja 2020. godine) u korisnike mjera 1. b) 

automatizmom. 

 

 2. Dodjela bespovratnih potpora 

Ovom mjerom će se dodijeliti bespovratna potpora male vrijednosti u mjesečnom iznosu od 

1.500,00 kn u predvidivom tromjesečnom razdoblju travanj – lipanj 2020.g. za vrijeme 

trajanja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja 

društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih 

dogaĎanja od 19. ožujka 2020. godine.  

Korisnici mjere su svi poslovni subjekti koji obavljaju djelatnost na području grada Slatine i 

kojima je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske. 

Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Gradu Slatini od strane prihvatljivih korisnika uz 

dostavu ostale potrebne dokumentacije. Potpore će se isplaćivati u prvoj polovici mjeseca za 

tekući mjesec, a moguće su isplate potpora i retroaktivno za predvidivo razdoblje za 

zaprimljene zahtjeve do 30. lipnja 2020. godine. 

Temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 

107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore maksimalan 
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iznos svih potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom 

razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR. 

 

3. Besplatne usluge Gradske razvojne agencije Slatine 

Gradska razvojna agencija Slatine će u razdoblju travanj – lipanj 2020.g. bez naknade pružati 

usluge za poduzetnike za prijavu na mjere ublažavanja posljedica epidemije koje donese 

Vlada Republike Hrvatske, Virovitičko-podravska županija i Grad Slatina. 

 

IV – PODNOŠENJE PRIJAVA 

Prijave na Javni poziv podnose se Gradu Slatina, Upravnom odjelu za razvoj grada, na 

obrascu zahtjeva koji je sastavni dio ovog programa. 

Zahtjev za prijavu s propisanom dokumentacijom se podnosi Gradu Slatini putem elektronske 

pošte od 01. travnja 2020. godine do 30. lipnja 2020. godine na adresu elektroničke pošte: 

jurica.culej@slatina.hr s naznakom ‖ Zahtjev za dodjelu potpore iz Programa mjera potpore 

poduzetnicima Grada Slatine uslijed epidemije COVID-19‖. Dokumenti traženi po ovom 

Programu zbog epidemije COVID-19 dostavljaju se skenirani, potpisani i ovjereni 

elektronskom poštom. Grad Slatina zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih, odnosno 

zahtijevati od prijavitelja i dostavu drugih nespecificiranih dokumenata kojim se dokazuju 

tvrdnje prijavitelja. 

V – PROCEDURA DODJELE  

Zahtjevi se obraĎuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovog 

Programa do iskorištenja sredstava.  

Grad Slatina će se koristiti javnim evidencijama za potrebe provjere dokumenata i dokaza, 

kojima podnositelji prijave dokazuju da ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora po ovom 

Javnom pozivu.  

Sve informacije o „Programu mjera potpore poduzetnicima Grada Slatine uslijed epidemije 

COVID-19― te popis tražene dokumentacije, mogu se pronaći na internetskim stranicama 

Grada Slatine, www.slatina.hr. 

 

KLASA:  302-01/20-01/1 

URBROJ:2189/02-02-20-2 

 

U Slatini, 31.03.2020.g. 

                                                                                                          GRADONAČELNIK 

                                                                                                          Denis Ostrošić, prof.v.r. 

http://www.slatina.hr/
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DOSTAVITI: 

1. Evidencija akata gradonačelnika, ovdje, 

2. Upravni odjel za razvoj Grada Slatine, ovdje, 

3. Pismohrana. 
 

   


