Na temelju članka 35. stavak 1. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine", broj: 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 42. stavak 1. točka 5. i 14. i članka 100.
stavak 1. Statuta Grada Belog Manastira ("Službeni glasnik Grada Belog Manastira", broj: 1/20
i 3/21), Gradsko vijeće Grada Belog Manastira na 38. sjednici, održanoj dana 31. ožujka
2021. godine, donosi

PROGRAM
dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć
gospodarstvu na području Grada Belog Manastira u ublažavanju posljedica
epidemije koronavirusa (COVID-19) za 2021. godinu
I. CILJ PROGRAMA
Članak 1.
Donošenjem ovog Programa nastoji se pomoći poslodavcima u području gospodarstva i
obrtništva na području Grada Belog Manastira kojima je uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih
epidemijom koronavirusa (COVID-19) narušena gospodarska aktivnost i likvidnost poslovanja,
a sve s ciljem očuvanja njihovih daljnjih poslovnih aktivnosti i zadržavanja radnih mjesta.
II. VISINA POTPORE – IZNOS DODIJELJENIH SREDSTAVA
Članak 2.
Za dodjelu potpore po ovom Programu svi podnositelji zahtjeva koji ispunjavaju uvjete mogu
ostvariti do:
•

2.000,00 kuna po zaposlenoj osobi koji imaju zabranu rada sukladno Odluci Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se
ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi
sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (KLASA: 810-06/20-01/7,
URBROJ: 511-01-300-20-235, od 27. studenog 2020. godine), a imaju sjedište na
području Grada Belog Manastira

•

1.500,00 kn po zaposlenoj osobi koji imaju zabranu rada sukladno Odluci Stožera
civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se
ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi
sprječavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (KLASA: 810-06/20-01/7,
URBROJ: 511-01-300-20-235, od 27. studenog 2020. godine), a imaju poslovni prostor
u kojem aktivno provode gospodarsku djelatnost na području Grada Belog Manastira.
Članak 3.

Iznos potpore iz članka 2. ovoga Programa se može ostvariti i u manjem iznosu od
predviđenog sukladno broju zahtjeva i osiguranim financijskim sredstvima u Proračunu Grada
Belog Manastira za 2021. godinu.
Sredstva, odnosno kapitalne pomoći koje će se dodjeljivati po ovom Programu imaju obilježje
bespovratnih potpora, te potpora male vrijednosti.

Bespovratne potpore temeljem ovog Programa 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 i izmjeni Uredbe Komisije (EU) 2020/972 od 2. srpnja
2020. godine.
Temeljem spomenute Uredbe, maksimalan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom
poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne godine ne smije biti veći od
20.000 EUR, uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Programa.

III. KORISNICI MJERA POTPORA
Članak 4.
Prihvatljivi korisnici sredstava iz ovog Programa su obrtnici, mikro i mali subjekti malog
gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine,
broj: 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16) koji aktivno obavljaju gospodarske djelatnosti na
području Grada Belog Manastira i ispunjavaju sljedeće uvjete:
•
•
•
•
•
•

•

da imaju registrirano sjedište ili poslovnicu na području Grada Belog Manastira
da imaju do 20 zaposlenih na puno radno vrijeme
u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave nemaju vlasničke
udjele više od 25% , te se odnosi i na njihova trgovačka društva kćeri
da obavljaju gospodarsku djelatnost kojima je zabranjen rad sukladno Odluci Stožera
civilne zaštite RH od 27. studenoga 2020. godine
da su korisnici mjere HZZ-a - Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima
pogođenima koronavirusom (COVID – 19)
da nemaju blokadu računa, odnosno zabranu isplate i prijenosa novčanih sredstava po
svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama sukladno Zakonu o
provedbi ovrhe na novčanim sredstvima (68/18, 02/20, 46/20, 47/20) u trenutku
donošenja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava.
da ima podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Belom Manastiru u trenutku
donošenja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava

Korisnik ovoga Programa mora kumulativno ispunjavati sve pretpostavke u svrhu ostvarivanja
potpore iz ovoga Programa.

IV. FINANCIJSKA SREDSTVA
Članak 5.
Sredstva za realizaciju ovog Programa osigurana su u Proračunu Grada Belog Manastira za
2021. godinu pod stavkom Aktivnost A100503 Subvencioniranje poduzetništva, R134
Subvencije obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.

V. NAMJENA ODOBRENIH SREDSTAVA
Članak 6.
Korisnik potpore kojemu su dodijeljena sredstva iz ovog Programa ista može koristiti za
sljedeće namjene:
•

zakup poslovnoga prostora,

•
•
•

mjesečni troškovi poslovnoga prostora (troškovi potrošnje električne energije,
grijanja, odvoza otpada i vode),
plaća za zaposlene iznad iznosa dobivenog putem mjera HZZ-a uključujući i
doprinose na plaću
trošak sirovine i potrošnog materijala za rad osnovne djelatnosti.

VI. PROVEDBA PROGRAMA
Članak 7.
Korisnik sredstava iz ovog Programa (poduzetnik, obrtnik) podnosi zahtjev za dodjelu
sredstava Gradu Belom Manastiru nakon objavljivanja Javnog poziva.
Uz zahtjev se prilaže sljedeća dokumentacija:
•
•
•

Preslika Odluke ili Sporazuma o dodjeli financijskih sredstava sukladno Potpori HZZ-a
za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19)
Izjava o broju stalno zaposlenih osoba
Izjava o korištenju državnih potpora male vrijednosti za posljednje tri godine – tekuću i
prethodno dvije fiskalne godine (2019., 2020., 2021.)

Ukoliko su dodijeljena financijska sredstava sukladno Potpori HZZ-a za očuvanje radnih mjesta
u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID – 19), a nije potpisan Sporazum o dodijeli
istoga, zahtjev za dodjelu sredstava Grada Belog Manastira bit će prihvatljiv i potpun, te će se
Sporazum dostaviti uz izvješće o utrošenim sredstvima sukladno Programu.
Članak 8.
Pisani zahtjev u zatvorenoj omotnici s naznakom DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA
PODUZETNIŠTVU I OBRTNIŠTVU COVID19 – NE OTVARAJ predaju se Gradu Belom
Manastiru poštom preporučeno na adresu: Grad Beli Manastir, Ulica kralja Tomislava 53,
31300 Beli Manastir ili osobno na istoj adresi (1. kat, soba broj 220).
Zahtjev se može podnijeti od dana objave Javnog poziva, a najkasnije do iskorištenja
raspoloživih sredstava predviđenih u Proračunu Grada Belog Manastira za ovaj Program.
Javni poziv za dodjelu sredstava objavljuje se na oglasnoj ploči Gradske uprave Grada Belog
Manastira i na mrežnim stranicama Grada Belog Manastira www.beli-manastir.hr.
Tekst Javnog poziva sadrži: predmet Javnog poziva, prihvatljive korisnike mjera, sredstava
pomoći, rokove za podnošenje zahtjeva, način podnošenja zahtjeva i postupak donošenja
Odluke o dodjeli sredstava.
Članak 9.
Ocjenu i valjanost podnesenih zahtjeva provodi Upravni odjel za gospodarstvo, proračun,
financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira, te na prijedlog nadležnog Upravnog
odjela konačnu odluku o dodjeli sredstava donosi gradonačelnik Grada Belog Manastira.
Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog
Manastira sve zaprimljene zahtjeve obrađivat će prema redoslijedu zaprimanja.
Nepotpuni zahtjevi i zahtjevi zaprimljeni izvan roka neće se razmatrati.

Zahtjevi će se zaprimati do dana određenog kao krajnji rok za podnošenje zahtjeva u članku
8. stavak 2. ovog Programa, odnosno do iskorištenja raspoloživih sredstava.
Članak 10.
Nakon što nadležni Upravni odjel utvrdi da podnositelj ispunjava sve uvjete te da je zahtjev sa
kompletnom dokumentacijom pravovaljan, prijedlog dodjele bespovratne potpore dostavlja se
gradonačelniku radi donošenja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava poduzetništvu i
obrtništvu kao pomoći u ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa.
Odlukom o dodjeli bespovratnih sredstava određuje se obveza sklapanja Sporazuma o
uvjetima korištenja sredstava između Grada Belog Manastira i korisnika koji je ostvario pravo
za sredstva iz ovog Programa.
Grad Beli Manastir se obvezuje temeljem članka 2. ovog Programa financijska sredstva u
navedenim iznosima uplatiti na IBAN broj žiro računa poslodavca čiji je zahtjev ocijenjen
pozitivno u roku do 15 dana od dana donesene Odluke iz članka 10. stavka 1. ovog Programa.
Protiv Odluke gradonačelnika Grada Belog Manastira iz stavka 1. ovog članka nije dopuštena
žalba ili prigovor.

VII. OBVEZE KORISNIKA MJERA POTPORA IZ PROGRAMA
Članak 11.
Obveza korisnika mjere potpore iz ovog Programa je prvenstveno namjensko trošenje
sredstava sukladno namjeni za koju su ista odobrena prema ovom Programu.
Troškovi kojima se dokazuje namjensko korištenja sredstava korisnika ovoga Programa
moraju se odnositi na troškove:
•

nastale nakon stupanja na snagu Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske
o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge
nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID19 putem okupljanja (KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235, od
27. studenog 2020. godine) koji su imali zabranu rada sukladno navedenoj Odluci,
odnosno troškove nastale od 27. studenog 2020. godine do prestanka obustave
rada ali najduže do četiri mjeseca što uključuje mjesec prosinac 2020. godine,
siječanj, veljača i ožujak 2021. godine.

VIII. PRAĆENJE NAMJENSKOG TROŠENJA SREDSTAVA
Članak 12.
Nakon završetka Programa, korisnik sredstava potpore obvezan je podnijeti pisano izvješće
sa potrebnom dokumentacijom o utrošku sredstava iz ovog Programa.
Pod potrebnom dokumentacijom kojom se dokazuje namjensko trošenje sredstava iz
Programa smatra se: izvodi sa poslovnog računa na kojemu su vidljiva provedena plaćanja
zakupa, režijskih troškova, kupnje potrošnog materijala, računi i uplatnice izdani na ime
poslovnog subjekta namijenjeni plaćanju zakupa, režijskih troškova i druga dokumentacija
ovisno o namjeni za koja su potrošena.

Korisnik potpore po iskorištenoj potpori dužan je pravdati odobrenu kapitalnu pomoć u visini
dodijeljene potpore.
Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti zadužen je za
Evidenciju svih pozitivno riješenih zahtjeva.
IX. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti Grada
Belog Manastira da objavi Javni poziv za dodjelu sredstava iz ovog Programa koji će biti
objavljen sukladno članku 8. stavak 3. ovog Programa.

Članak 14.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Službenom glasniku Grada
Belog Manastira".

KLASA: 402-01/21-01/01
URBROJ: 2100/01-01-01-21-2
Beli Manastir, 31. ožujka 2021. godine
PREDSJEDNIK
GRADSKOG VIJEĆA
Igor Franjić, v.r.

