
 

 Otvoren javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu potpora iz „Programa mjera potpore 

poduzetnicima Grada Slatine u okolnostima otežanog poslovanja zbog epidemije COVID 

- 19“  

I. PREDMET I TRAJANJE OTVORENOG JAVNOG POZIVA 
 

 Grad Slatina objavljuje Otvoreni javni poziv za „Program mjera potpore poduzetnicima 

Grada Slatine u okolnostima otežanog poslovanja zbog epidemije COVID - 19“.  

 Prijave se zaprimaju od 30. studenog 2020. godine na adresu elektroničke pošte: 

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

poduzetnicima Grada Slatine u okolnostima otežanog poslovanja zbog epidemije COVID - 19”. 

Javni poziv je otvoren do iskorištenja sredstava, ali ne dulje od 11. prosinca 2020. godine.  

 

II. OPĆI UVJETI 

Korisnici mjera su poslovni subjekti koji su obveznici plaćanja komunalne naknade Gradu Slatini  

te im je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine obustavljen 

rad. Uz ostale potrebne uvjete, oni koji na dan 1. studenog 2020. godine nemaju dospjelih obveza prema 

Gradu Slatini ili su te obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog Programa te da na dan 27.11.2020. 

godine imaju najmanje jednu (1) zaposlenu osobu u djelatnosti koju obavljaju. 

Ukupna sredstva iz proračuna Grada Slatine angažiranih kroz ovaj Poziv iznose 120.000,00 kn i 

koriste se do iskorištenja sredstava. 

III. MJERE POTPORE 

Grad Slatina će provesti kroz ovaj Program slijedeće mjere: 

1. Oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu Slatini 

2. Dodjela bespovratnih potpora male vrijednosti 

Mjera 1. Oslobađanje od plaćanja obveza prema Gradu Slatini 

 Ova mjera podrazumijeva oslobađanje od plaćanja komunalne naknade. 

 a) 100% iznosa za ugostiteljske objekte kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske od 27. studenog 2020. godine obustavljen rad (za razdoblje studeni-prosinac) 

 b) 50% iznosa za ugostiteljske objekte kojima je dozvoljena priprema i dostava hrane (za razdoblje 

studeni-prosinac) 



 c) 100% iznosa komunalne naknade za teretane, fitness centre, automat klubove, casina te 

kladionice kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine 

obustavljen rad (za mjesec prosinac) 

Mjera 2. Dodjela jednokratnih bespovratnih potpora male vrijednosti  

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

1.000,00 kuna. 

 a) dodjela jednokratnih bespovratnih  potpora male vrijednosti u iznosu  od 1.000,00 kuna za 

ugostiteljske objekte kojima je odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. 

godine obustavljen rad te za ugostiteljske objekte kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite dozvoljena  

priprema i dostava hrane (za razdoblje studeni-prosinac) 

 

 b) dodjela jednokratnih bespovratnih potpora male vrijednosti u iznosu od 1.000,00 kuna za 

teretane, fitness centre, automat klubove, casina te kladionice kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite 

Republike Hrvatske od 27. studenog 2020. godine obustavljen rad (za mjesec prosinac) 

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

ostale potrebne dokumentacije navedene u Zahtjevu. 

 Temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članak 107. i 

108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore maksimalan iznos svih potpora 

male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine 

ne smije biti veći od 200.000,00 eura. 

IV. PODNOŠENJE PRIJAVA 

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

zahtjeva koji je sastavni dio ovog Javnog poziva. 

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

pošte od 30. studenog do 11. prosinca 2020 godine, na adresu elektroničke pošte: jurica.culej@slatina.hr 

s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore iz Programa mjera potpore poduzetnicima Grada Slatine u 

okolnostima otežanog poslovanja zbog 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. 
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V. PROCEDURA DODJELE 

 Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu podnesene potpune prijave prema uvjetima iz ovog Poziva 

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 Pozivu te popis tražene dokumentacije mogu se pronaći na internetskim 

stranicama Grada Slatine, www.slatina.hr. 

 

 

http://www.slatina.hr/

