REPUBLIKA HRVATSKA
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA
OPĆINA ĐULOVAC
OPĆINSKO VIJEĆE
Klasa: 402-10-21/01/01
Urbroj: 2111/05-01-21-01
Đulovac , 29. siječnja 2021. godine
Na temelju članka 31. Statuta Općine Đulovac („Službeni glasnik Općine Đulovac br.2/XII , 2/XIII- Statutarna Odluke
o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac , 2/2018- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac i
6/2019- Statutarna Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Đulovac) na 25. sjednici održanoj dana 29. siječnja
2021. godine donosi
PROGRAM POTPORE
poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog
prijevozu na području Općine Đulovac na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID - 19

I.

UVOD

Na osnovi Zakona o državnim potporama („Narodne novine“, broj 47/14; dalje: ZDP) propisuje se da se potpore male
vrijednosti dodjeljuju u skladu s važećom uredbom Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti. Uredba
koja se primjenjuje na dodjelu potpora male vrijednosti od 1. siječnja 2014. do 31. prosinca 2020. je Uredba Komisije
br. 1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članaka 107. i 108. UFEU-a na de minimis potpore (SL EU, L352, od
24.12.2013.) te Privremeni okvir za državne potpore radi pomoći gospodarstvu u kontekstu pandemije covida-19, na
temelju članka 107. stavka 3. točke (b) Ugovora o funkcioniranju Europske unije.
Temeljem 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 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 EUR.
Svjetska zdravstvena organizacija, dana 11. ožujka 2020. godine proglasila je pandemiju COVID - 19, te je na temelju
preporuke Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, Nacionalni Stožer za civilnu zaštitu Republike Hrvatske, donio
Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i
kulturnih događanja (Narodne novine br.32/20), kojim se između ostalog nalaže obustava rada ugostiteljskih objekata
svih kategorija, te Odluku o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi sprječavanja širenja bolesti Covid-19
(NN 143/2020) , te 08.01.2021. odluku o izmjeni te Odluku o načinu organizacije javnog prijevoza putnika radi
sprječavanja širenja bolesti Covid-19, klasa:810-06//20-01/7, urbroj:511-03-300-20-270 od08.01.2021. kojom se
nužne epidemiološke mjere određuju do 31.01.2021. Odlukom se između ostalog prijevoznici obvezuje na
dopušteno popunjenost od naviše 40 % raspoloživih sredstava
Općina Đulovac ovim Programom mjera želi doprinijeti ublažavanju posljedica navedene epidemije vlasnicima
ugostiteljskih objekata i prijevoznika putnika u posebnom linijskom prijevozu na području Općine Đulovac koji su
uslijed epidemije COVID-19 i posljedično smanjenog opsega poslovanja pretrpjeli ekonomsku štetu.

II.

OPĆI UVJETI

Prihvatljivi korisnici mjera su poduzetnici:
- koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i djelatnost prijevoza putnika posebnog linijskog prijevozu na području
Općine Đulovac i kojima je skraćeno i/ili obustavljeno radno vrijeme ili smanjen broj raspoloživih mjesta u
posebnom linijskom prijevozu putnika odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
- koji imaju najmanje jednog zaposlenog
- i koji uz ostale potrebne uvjete na dan 31.12.2020. godine nemaju dospjelih obveza prema Općini Đulovac ili su
te obveze podmirili nakon stupanja na snagu ovog Programa i koji imaju barem 1 zaposlenog.

III.

MJERA POTPORE

Općina Đulovac će provesti ovaj Program kroz mjeru dodjele bespovratne potpore.
Korisnici mjere su svi poslovni subjekti koji imaju zaposlenu barem jednu osobu, obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika u linijskom prijevozu na području Općine Đulovac i kojima je obustavljeno i/ili skraćeno
radno vrijeme i/ili ograničen broj putnika odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
Ovom mjerom će se dodijeliti bespovratna potpora male vrijednosti u iznosu od 5.000,00 kuna po poduzetniku koji
obavljaju ugostiteljsku djelatnost jednokratno i 10.000,00 kn jednokratno poduzetnicima koji obavljaju djelatnost
prijevoza putnika u linijskom prijevozu na području Općine Đulovac
Mjera se provodi podnošenjem zahtjeva Općini Đulovac od strane prihvatljivih korisnika uz dostavu ostale potrebne
dokumentacije. Potpore će se isplaćivati jednokratno.
IV.

FINANCIJSKA SREDSTVA

Za realizaciju ovog Programa sredstva su osigurana u Proračunu Općine Đulovac Proračunu Općine Đulovac za
2021. u Programu 1006 –poticanje i razvoj proizvodnje, Ak.100602-Poticanje gospodarstva.
V.

PODNOŠENJE PRIJAVA

Prijave na Javni poziv podnose se Općini Đulovac, Jedinstvenom upravnom odjelu, na obrascu zahtjeva koji je
sastavni dio ovog programa. Odluku o dodjeli potpore donosi općinski načelnik.
Zahtjev za prijavu s propisanom dokumentacijom se podnosi Općini Đulovac putem elektronske pošte u roku od
10 dana od dana objave Javnog poziva na adresu elektroničke pošte: opcina.djulovac@gmail.com s naznakom
„Zahtjev za dodjelu sredstava iz Programa mjera potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku djelatnost i
djelatnost prijevoza putnika u linijskom prijevozu na području Općine Đulovac na području Općine Đulovac zbog
epidemije COVID-19 ili poštom preporučeno na adresu Općina Đulovac , Đurina 132, 43 530 Đulovac.
V.

DOKUMENTACIJA

Korisnik sredstava podnosi zahtjev za sredstva Općini Đulovac koji sadrži :
•
opće podaci o podnositelju Zahtjeva (naziv, adresa poslovnog subjekta, oblik registracije, OIB / MB
poslovnog subjekta, djelatnost, kontakt podaci, broj žiro računa)
•
uz zahtjev se prilaže slijedeća dokumentacija:
- Izvadak iz sustava e-porezna: Fiskalizacija - pregled detaljnih podataka poslovnog prostora kao
dokaz da je obustava rada djelatnosti učinjena sukladno Odluci Stožera civilne zaštite Republike
Hrvatske
- Izvadak Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje kao dokaz o zaposlenima
Dokumenti traženi po ovom Programu dostavljaju se skenirani, potpisani i ovjereni, elektronskom poštom.

Općina Đulovac zadržava pravo zatražiti uvid u izvornike istih, odnosno zahtijevati od prijavitelja i dostavu drugih
nespecificiranih dokumenata kojim se dokazuju tvrdnje prijavitelja.
VI. JAVNI POZIV
Nakon objave ovog Programa i stupanja na snagu Jedinstveni upravni odjel će objaviti tekst Javnog poziva za
dodjelu sredstava iz Programa mjera potpore poduzetnicima koji obavljaju ugostiteljsku i djelatnost prijevoza
putnika u linijskom prijevozu na području Općine Đulovac zbog epidemije COVID-19.
Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči i službenom portalu Općine Đulovac: www.djulovac.hr .
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana nakon objave u Službenom glasniku Općine Đulovac.
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