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Na temelju članka 5. Odluke o trećim  (3) mjerama za ublažavanje  negativnih posljedica na 

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

(Službeno glasilo Grada Pleternice broj: 03/21), Gradonačelnica Grada  Pleternice objavljuje 

slijedeći 

 

J A V N I    P O Z I V 

 

za podnošenje prijava za dodjelu potpora za ublažavanje negativnih posljedica na 

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

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora za ublažavanje negativnih posljedica na 

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

 

2. KORISNICI  SREDSTAVA 

 

Korisnici potpora po ovom Javnom pozivu 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), a koji ispunjavaju slijedeće 

uvjete: 

 koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i čije je sjedište, odnosno prebivalište na 

području Grada Pleternice 

 da imaju najmanje 1 (jednu) zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, uključujući 

vlasnika, 

 da Korisnik i s njim povezani subjekti nemaju dospjelih nepodmirenih dugovanja 

prema Gradu Pleternica, te društvima u većinskom vlasništvu Grada Pleternice  

 da Korisnik i s njim povezani subjekti nisu u postupku predstečajne nagodbe, stečaja, 

likvidacije 

 da Korisnik nije vlasnik ili suvlasnik druge tvrtke ili obrta koja je u postupku 

predstečajne nagodbe, stečaja ili likvidacije. 

 

Prilikom pregleda pristiglih prijava, povjerenstvo će provjeravati po službenoj dužnosti 

dali na dan podnošenja prijave postoji dug prijavitelja prema Gradu Pleternica, te 

ukoliko isti bude utvrđen sredstva koja se po ovom Javnom pozivu dodjeljuju 

prijavitelju biti će umanjena za visinu dospjelog duga. 

 

3. UVJETI DODJELE POTPORA 

 

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

01. siječnja 2021. godine do trenutka zatvaranja ovoga Javnog poziva za dostavu zahtjeva za 

potporu. 

 

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

koji su evidentirani kao zaposlenici Poduzetnika u mjesecu siječnju ili veljači 2021.godine. 

Kao referentni mjesec uzima se mjesec koji je povoljniji za prijavitelja.  

 

U slučaju da prijavitelj zapošljava radnike na nepuno radno vrijeme, iznos potpore će se 

umanjiti razmjerno prijavljenom radnom vremenu. 

 

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 siječnju ili veljači 2021. 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, 106/18, 121/19, 32/20, 42/20) 

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, 121/19, 32/20, 138/20), potpora se zbraja za 

sve povezane osobe najviše do dopuštenog iznosa propisanog potporom sukladno redoslijedu 

zaprimanja zahtjeva.   

 

4. POTPORE 

 

4.1.Mjera očuvanja radnih mjesta kod poduzetnika sa područja Grada Pleternice 

čija je gospodarska aktivnost narušena zbog posljedica korona virusa (COVID-

19) 

 

Korisnici 
Poduzetnici koji zapošljavaju radnike i imaju registrirano sjedište 

na području Grada Pleternice. 

Iznos potpore 

1.000,00 kn jednokratno po zaposlenom radniku.  

Maksimalni iznos potpore je 30.000,00 kn po korisniku. 

Neprihvatljiv trošak čini porez koji je povrativ, kao i dvostruko 

financiranje. 

Svrha potpore 

Materijalni troškovi poduzetnika nastali u vremenu od 

01.01.2021. godine do trenutka zatvaranja ovoga Javnog poziva 

(Ovom vrstom troškova smatraju se, ali ne i isključivo: materijalni 

troškovi kao što su utrošene sirovine i materijal uključivo i 

ambalaža i sitni inventar, utrošena energija, utrošeni rezervni 

dijelovi, utrošeni materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 

održavanje objekata i opreme u vlasništvu i ostali materijalni 

troškovi).  
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4.2.Mjera očuvanja radnih mjesta za sektor ugostiteljstva, odnosno 

gospodarstvenike čija je gospodarska aktivnost ugostiteljstvo i pružanje 

ugostiteljskih usluga sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (osim za 

ugostiteljske objekte iz skupine „hoteli“, „kampovi“) 

Korisnici 

Poduzetnici čija je gospodarska aktivnost ugostiteljstvo i pružanje 

ugostiteljskih usluga sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti 

(osim za ugostiteljske objekte iz skupine „hoteli“, „kampovi“) i 

imaju registrirano sjedište na području Grada Pleternice. 

Iznos potpore 

3.000,00 kn jednokratno po zaposlenom radniku.  

Maksimalni iznos potpore je 30.000,00 kn po korisniku. 

Neprihvatljiv trošak čini porez koji je povrativ, kao i dvostruko 

financiranje. 

Svrha potpore 

Materijalni troškovi poduzetnika nastali u vremenu od 

01.01.2021. godine do trenutka zatvaranja ovoga Javnog poziva 

(Ovom vrstom troškova smatraju se, ali ne i isključivo: materijalni 

troškovi kao što su utrošene sirovine i materijal uključivo i 

ambalaža i sitni inventar, utrošena energija, utrošeni rezervni 

dijelovi, utrošeni materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko 

održavanje objekata i opreme u vlasništvu i ostali materijalni 

troškovi).  

 

5. DOKUMENTACIJA UZ PRIJAVU  

 

U slučaju podnošenja prijave na obje mjere po ovom Javnom pozivu nije dopušteno koristiti 

istog radnika na obje mjere. 

 

Podnositelj zahtjeva može podnijeti samo jednu (1) prijavu po ovom Javnom pozivu, te u 

slučaju više prijava, druga prijava i svaka slijedeća će biti odlukom odbijene. 

 

Prilikom podnošenja Prijave za dodjelu potpora za ublažavanje negativnih posljedica na 

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

podnositelji prijave su dužni priložiti slijedeću dokumentaciju:  

 

Mjera 4.1. - očuvanje radnih mjesta kod poduzetnika sa područja Grada Pleternice čija 

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

 

1. obrazac potpora za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo 

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

(obrazac P-1), 

2. izjava i izvješće o primljenim potporama Vlade RH  (obrazac P-2),  

3. izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (obrazac P-3), 

4. preslika osobne iskaznice većinskog vlasnika obrta/tvrtke,  

5. izvadak iz odgovarajućeg registra (sudskog ili obrtnog) kojim se dokazuje 

obavljanje odgovarajuće djelatnosti na području Grada Pleternice, (prijavitelji 

navedeni izvadak mogu dostaviti u neovjerenoj preslici,  a neovjerenom 

preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru – 

neslužbena kopija). 
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6. JOPPD obrazac za mjesec siječanj ili veljača 2021. godine za zaposlenika koji je 

predmet prijave po ovom Javnom pozivu,  

7. dokaz o korištenju gospodarske mjere Vlade RH za očuvanje radnih mjesta u 

najugroženijim sektorima u mjesecu siječanj ili veljača 2021. godine (preslika  

Ugovora o dodjeli sredstava potpisan sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje). 

8. dokaz o nastalom i plaćenom materijalnom trošku u promatranom razdoblju 

(npr. račun i dokaz o plaćanju tog računa i sl. iz 2021. godine) minimalno u visini 

tražene potpore 

 

Mjera 4.2. - očuvanje radnih mjesta za sektor ugostiteljstva, odnosno gospodarstvenike 

čija je gospodarska aktivnost ugostiteljstvo i pružanje ugostiteljskih usluga sukladno 

Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (osim za ugostiteljske objekte iz skupine „hoteli“, 

„kampovi“) 

 

1. obrazac potpora za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo 

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

(obrazac P-1), 

2. izjava i izvješće o primljenim potporama Vlade RH  (obrazac P-2),  

3. izjava o davanju suglasnosti za obradu osobnih podataka (obrazac P-3), 

4. preslika osobne iskaznice većinskog vlasnika obrta/tvrtke,  

5. izvadak iz odgovarajućeg registra (sudskog ili obrtnog) kojim se dokazuje 

obavljanje ugostiteljske djelatnosti na području Grada Pleternice, (prijavitelji 

navedeni izvadak mogu dostaviti u neovjerenoj preslici,  a neovjerenom 

preslikom smatra se i neovjerena preslika elektroničke isprave na papiru – 

neslužbena kopija). 

6. Preslika važećeg Rješenja o minimalnim tehničkim uvjetima za ugostiteljski 

objekt 

7. JOPPD obrazac za mjesec siječanj ili veljača 2021. godine za zaposlenika koji je 

predmet prijave po ovom Javnom pozivu,  

8. dokaz o korištenju gospodarske mjere Vlade RH za očuvanje radnih mjesta u 

najugroženijim sektorima u mjesecu siječanj ili veljača 2021. godine (preslika  

Ugovora o dodjeli sredstava potpisan sa Hrvatskim zavodom za zapošljavanje). 

9. dokaz o nastalom i plaćenom materijalnom trošku u promatranom razdoblju 

(npr. račun i dokaz o plaćanju tog računa i sl. iz 2021. godine) minimalno u visini 

tražene potpore 

 

Grad Pleternica zadržava pravo naknadne provjere dokumentacije po ovoj točki Javnog 

poziva, te pravo eventualnog zahtjeva za dopunom dostavljenih prijava. 

 

U slučaju zahtjeva iz prethodnog stavka, prijavitelj je dužan dostaviti traženo u roku od 

najduže tri (3) radna dana računajući od dana slanja zahtjeva elektronskom poštom, u 

suprotnom će se prijava odbaciti. 

 

6. PODNOŠENJE PRIJAVA 

 

Prijavu za dodjelu potpora za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo uzrokovanih 

korona virusom (COVID-19)  na području   Grada Pleternice potrebno je dostaviti u 

zatvorenoj omotnici , preporučeno poštom na adresu: Grad Pleternica, Trg hrvatskih 

branitelja 1, 34310 Pleternica,  s naznakom „Prijava za dodjelu potpora za ublažavanje 
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negativnih posljedica na gospodarstvo uzrokovanih korona virusom (COVID-19)  na 

području   Grada Pleternice - NE OTVARATI“ ili osobno  u pisarnicu Grada Pleternice 

(radnim danom od 7,00 do 15,00 sati). 

 

Sve obrasce za prijavu na Javni poziv podnositelji prijave mogu preuzeti na web stranici 

Grada Pleternice. 

 

Dokumentaciju propisanu ovim Javnim pozivom moguće je dostaviti i u preslici s time da 

Grad Pleternica zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih. 

Grad Pleternica 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. 

 

Prijave koje nisu dostavljene na propisani način ili ne sadrže svu dokumentaciju koja je 

propisana javnim pozivom ni nakon zahtjeva za dopunu, neće biti uzete u daljnje razmatranje. 

 

7. PROCEDURA DODJELE 

 

Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su osigurana u Proračunu Grada 

Pleternice za 2021. godinu. Gradonačelnica zadržava prava zatvoriti poziv i ranije u slučaju 

iskorištenja sredstava kao i drugim opravdanim slučajevima.  

 

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

Javnog poziva. Obrada Zahtjeva će se vršiti odmah po zaprimanju. 

 

Rok za dostavu zahtjeva otvara se danom objave na web stranici Grada Pleternice, 

www.pleternica.hr, a prijave se dostavljaju u roku od 15 (petnaest) dana računajući od dana 

objave ovoga Javnog poziva na web stranici odnosno zaključno s danom 11. svibnja 2021. 

godine do 24,00 bez obzira na način dostave. 
 

8. OSTALE ODREDBE 

 

Za provedbu ovog Javnog poziva zadužen je Jedinstveni upravni odjel Grada Pleternice. Ovaj 

Javni poziv objavljuje se na web stranici Grada Pleternice www.pleternica.hr, a obavijest o 

objavljenom Javnom pozivu obznanjuje se na Oglasnoj ploči Grada Pleternice. 

Na prijedlog povjerenstva, Gradonačelnica Grada Pleternice donosi Odluku o dodijeli potpore 

ili Odluku o odbijanju prijave, a koja se svim prijaviteljima dostavlja putem elektronske pošte 

naznačene u Obrascu P-1.  

Smatra se da je Odluka dostavljena i izvršna istekom dana u kojemu je ista dostavljena 

elektronskom poštom. 

Na temelju izvršne Odluke o dodijeli potpore Grad Pleternica i prijavitelj će zaključiti Ugovor 

o dodjeli potpora za ublažavanje negativnih posljedica na gospodarstvo uzrokovanih korona 

virusom (COVID-19) na području  Grada Pleternice. 

 

KLASA: 301-01/21-01/1 

URBROJ: 2177/07-01-21-2 

U Pleternici, 21. travnja 2021.godine 

Gradonačelnica 

Antonija Jozić, v.r. 

http://www.pleternica.hr/
http://www.pleternica.hr/

