Temeljem Odluke o dodjeli potpore poduzetnicima korisnicima javnih površina na području
Općine Podgora zbog epidemije bolesti COVID-19 („Glasnik“,službeno glasilo Općine
Podgora broj 24/20), Općinski načelnik Općine Podgora dana 10. prosinca 2020. godine,
objavljuje

JAVNI POZIV
za dodjelu potpora male vrijednosti poduzetnicima korisnicima javnih površina na
području Općine Podgora zbog epidemije bolesti COVID-19

I. UVOD
Svjetska zdravstvena organizacija proglasila je dana 11. ožujka 2020. godine pandemiju
bolesti COVID-19, zbog čega se donosi ova Odluka, kao mjera suzbijanja negativnih
gospodarskih posljedica nastalih u uvjetima proglašene epidemije bolesti COVID-19,
uzrokovane virusom SARS CoV-2 na području Republike Hrvatske, uslijed koje su nastupile
posebne okolnosti koje se nisu mogle predvidjeti i na koje se nije moglo utjecati, a koje
ugrožavaju život i zdravlje građana, imovinu veće vrijednosti, narušavaju gospodarsku
aktivnost i uzrokuju znatnu gospodarsku štetu.
Odlukom o dodjeli potpore poduzetnicima na području Općine Podgora zbog epidemije
bolesti COVID-19, Općina Podgora želi doprinijeti ublažavanju posljedica navedene
epidemije koje su pretrpjeli poduzetnici, korisnici javnih površina na području Općine
Podgora ( dalje u tekstu: poduzetnici). Prvenstveno se želi očuvati daljnja poslovna aktivnost
poduzetnika, čija je gospodarsku aktivnost narušena.

II. PREDMET POTPORE
Predmet potpore je dodjela namjenskih bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Općine
Podgora u cilju suzbijanja negativnih ekonomskih posljedica krize uzrokovanih epidemijom,
kako bi se održala likvidnost i očuvala postojeća radna mjesta poduzetnika korisnika javnih
površina na području Općine Podgora.
Bespovratne potpore, temeljem ovog javnog poziva, dodjeljuju se sukladno Uredbi Komisije
(EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352 od
24. 12. 2013.).

Temeljem spomenute Uredbe, maksimalni iznos svih potpora male vrijednosti, koje se
dodjeljuje jednom poduzetniku, ne smije prelaziti iznos od 200.000 € tijekom bilo kojeg
razdoblja od tri fiskalne godine, uključujući i potporu dobivenu sukladno navedenoj Odluci.

III. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE
Prema Odluci dodijelit će se bespovratna potpora male vrijednosti u iznosu od 1.000,00 kn do
27.000,00 kn.
Potpora će se dodijeliti korisnicima javnih površina ovisno o načinu korištenja:
Ako poduzetnik posluje tijekom cijele godine, dodijelit će mu se potpora u iznosu od 40%
iznosa zaduženja.
Ako poduzetnik posluje tijekom sezone, dodijelit će mu se potpora u iznosu od 20% iznosa
zaduženja.
Iznos postotka potpore, utvrdit će se prema iznosu zaduženja temeljem izvršnog rješenja o
utvrđenju poreza na javne površine za 2020. godinu Jedinstvenog upravnog odjela Općine
Podgora.
Način korištenja će se utvrditi prema načinu korištenja utvrđenom izdanim rješenjem o
dodjeli javne površine na korištenje/ rješenjem o utvrđivanju porezne obveze za 2020. godinu.
Dodijeljeni iznosi potpora ovisit će o raspoloživim proračunskim sredstvima i broju zahtjeva
za dodjelom potpore, tako da navedeni iznosi potpore mogu biti i razmjerno manji, ovisno o
ukupno raspoloživim proračunskim sredstvima.

IV. KORISNICI POTPORE
Korisnici potpore su:
1. obrtnici, mikro i mali poduzetnici utvrđeni zakonom kojim se uređuje poticanje
razvoja malog i srednjeg poduzetništva, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu*,
2. kojima je izvršnim rješenjem o utvrđenju poreza na javne površine za 2020. godinu
Jedinstvenog upravnog odjela Općine Podgora utvrđena porezna obveza
3. koji nemaju nepodmirenih financijskih obveza ( s bilo koje osnove) prema Općini
Podgora u iznosu većem od 200,00 kn na dan podnošenja zahtjeva za potporu.
Korisnici potpore moraju udovoljavati svim kriterijima navedenim pod 1), 2) i 3).
Sukladno odredbama Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni
članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore, potpora
se neće dodijeliti korisnicima koji djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture te onima koji
djeluju u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje. Ako poduzetnik, osim u navedenim
sektorima u kojima dodjela potpore male vrijednosti nije moguća, djeluje u ostalim sektorima
i/ili obavlja djelatnosti za koje je moguće dodijeliti potporu male vrijednosti, mora osigurati

da sektori koji su isključeni iz područja primjene Uredbe br. 1407/2013 ne ostvaruju korist od
potpore male vrijednosti, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova.
Pravo na potporu neće ostvariti niti korisnici koji se u trenutku podnošenja zahtjeva nalaze u
postupku predstečajne nagodbe, odnosno nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili
postupak likvidacije.
Korisnici potpore moraju ispunjavati sve navedene pretpostavke kumulativno da bi
ostvarili pravo na potporu prema ovom Pozivu.
__________________________________________________________________________________
* Napomena: Zakon o poticanju razvoja malog gospodarstva (NN 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16, dalje:
Zakon):
Subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti
radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu. (članak 2.st.2.Zakona)
Mikro subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe iz članka 2. Zakona, koje:
1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 10 radnika,
2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu
protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju
dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 2.000.000,00 eura.
(Članak 3. st.2.)
Mali subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe iz članka 2. ovoga Zakona, koje:
1) prosječno godišnje imaju zaposleno manje od 50 radnika,
2) prema financijskim izvješćima za prethodnu godinu ostvaruju godišnji poslovni prihod u iznosu
protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura, ili imaju ukupnu aktivu ako su obveznici poreza na dobit, odnosno imaju
dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na dohodak, u iznosu protuvrijednosti do 10.000.000,00 eura.
(Članak 3. st.2.Zakon)

V. FINANCIJSKA SREDSTVA
Za provedbu dodjele sredstava prema ovom Pozivu, u Proračunu Općine Podgora za 2020.
godinu – Aktivnost: Pomoć poduzetnicima korisnicima javnih površina pogođenim
pandemijom COVID-19, osigurana su sredstva u iznosu od 400.000,00 kn.
VI. NAČIN PROVOĐENJA JAVNOG POZIVA
Za provedbu Odluke, temeljem koje će poduzetnici ostvariti potpore male vrijednosti,
općinski načelnik Općine Podgora raspisuje ovaj javni poziv. Javni poziv se objavljuje na
mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Općine Podgora. Javni poziv otvoren je za podnošenje
prijava do iskorištenja sredstava utvrđenih u točki V., odnosno do datuma utvrđenog javnim
pozivom.
Prijava na javni poziv podnosi se u pisanom obliku na prijavnom obrascu.
Prijava se dostavlja Općini Podgora putem pošte preporučenom pošiljkom na adresu: Općina
Podgora, A.K.Miošića 2, 21327 Podgora, s naznakom: “Prijava za potporu zbog
epidemije bolesti COVID-19“ ili iznimno osobnom dostavom u pisarnicu Općine Podgora
uz prethodnu najavu telefonom ili e-mailom (u skladu s mjerama Stožera civilne zaštite
Republike Hrvatske).

Informacije i obrasci mogu se dobiti na broj telefona 021/603 952 ili putem e-pošte na:
pisarnica@podgora.hr
Uz prijavu, podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju određenu u prijavnom
obrascu. Općina Podgora zadržava pravo zatražiti od podnositelja prijave dostavu i drugih,
nespecificiranih dokumenata kojima se dokazuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore.
Rok za dostavu Zahtjeva je do 28. prosinca 2020. godine.
Nepravovremene prijave neće se razmatrati.
Odluku o dodjeli potpore donosi općinski načelnik Općine Podgora.
Odlukom o dodjeli potpora utvrđuje se korisnik i iznos dodijeljene potpore.
Potpora će se isplatiti jednokratno.
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