
 

 

                             
  R E P U B L I K A   H R V A T S K A   

POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA 

   GRAD PLETERNICA  
 

 
     G r a d s k o   v i j e ć e 

   

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pleternica, ___________ 2020. godine 

 

Na temelju članka 34. Statuta Grada Pleternice (Službeno glasilo Grada Pleternice 

broj 04/09., 02/13., 08/13.,  07/14., 03/18., 05/19., 02/20.), Gradsko vijeće Grada Pleternice, 

na svojoj 16. sjednici, održanoj _______ 2020. godine, donosi slijedeću 

  

 

O D L U K U 

o drugim (2) mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo 

uzrokovanih korona virusom (COVID-19) na području Grada Pleternice 
 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom o drugim (2) mjerama za ublažavanje negativnih posljedica na 

gospodarstvo uzrokovanih korona virusom (COVID-19) na području Grada Pleternice (dalje: 

Odluka) Gradsko vijeće Grada Pleternice utvrđuje potporu za ublažavanje negativnih 

posljedica na gospodarstvo uzrokovanih korona virusom (COVID-19) na području Grada 

Pleternice. 

 

Članak 2. 

 

Korisnici potpore po ovoj Odluci su „Subjekti malog gospodarstva“ (trgovačka 

društva i obrti) utvrđeni Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne 

novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i 

imaju sjedište na području Grada Pleternice (dalje u tekstu: poduzetnici). 

 

Članak 3. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuje se slijedeća  potpora: 

 

 U svrhu očuvanja radnih mjesta kod poduzetnika sa područja Grada Pleternice čija je 

gospodarska aktivnost narušena zbog posljedica korona virusa (COVID-19), Grad 

Pleternica će svakom poduzetniku koji zapošljava radnike i ima registrirano sjedište 

na području Grada Pleternice isplatiti naknadu za očuvanje radnih mjesta u iznosu 

1.000,00 kn jednokratno po zaposlenom radniku. 

 Maksimalni iznos potpore koju Poduzetnik može dobiti putem ove potpore je 

30.000,00 kn. 



 Potpora se odnosi na pokrivanje troškova materijalnih rashoda, a koji su nastali u 

periodu od 01. travnja 2020. godine do trenutka zatvaranja javnog poziva za dostavu 

zahtjeva za potporu po ovoj Odluci. 

 Pravo na potporu pripada Poduzetniku koji izvatkom iz odgovarajućeg registra 

(sudskog ili obrtnog) dokaže da je registriran za obavljanje gospodarske djelatnosti na 

području Grada Pleternice. 

 U svrhu utvrđivanja iznosa potpore koja će pripasti Poduzetniku u obzir se uzima broj 

radnika koji su evidentirani kao zaposlenici Poduzetnika u mjesecu travnju ili svibnju 

2020.godine. 

 Korisnici potpore mogu biti samo oni poduzetnici koji odgovarajućom 

dokumentacijom dokažu da su koristili gospodarske mjere Vlade RH za očuvanje 

radnih mjesta u najugroženijim sektorima u mjesecu travnju i svibnju 2020.godine 

(Ugovor o dodjeli sredstava potpisan sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje). 

 Ukoliko se utvrdi da se kod dva ili više prijavitelja  radi o povezanim osobama na 

način kako je definirano člankom 49. Općeg poreznog zakona (NN 115/16 i 106/18) 

kao i članka 13.stavka 2. Zakona o porezu na dobit  (NN 177/04, 90/05, 57/06, 

146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18) , potpora se zbraja za 

sve povezane osobe najviše do dopuštenog iznosa propisanog potporom sukladno 

redoslijedu zaprimanja zahtjeva. 

 

Članak 4. 

 

 Potpora  po ovoj Odluci primjenjuje se na 2020.godinu. 

 

Članak 5. 

 

Za provedbu postupka dodjele potpore iz ove Odluke, Gradonačelnica Grada 

Pleternice će raspisati Javni poziv u kojem će se navesti sva dokumentacija koju će 

Poduzetnici morati priložiti prilikom prijave. 

 

Članak 6. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u Službenom glasilu 

Grada Pleternice. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PLETERNICE 

 

Predsjednik: 

 

________________________ 

Marijan Aladrović 


