
                
 

REPUBLIKA HRVATSKA 

LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA 

GRAD NOVALJA 

GRADONAČELNIK        

Klasa:  302-02/20-01/04      

Ur.broj:2125/06-01/01-20-1   

Novalja: 8. travnja  2020.   

 

 

 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 

123/17 i 98/19), članka 46. Statuta Grada Novalje (Županijski glasnik Ličko-senjske županije, 

broj 12/09, 7/13, 10/13, 18/13, 5/14 – pročišćeni tekst, 16/16, 4/18 i 20/19 sukladno Zaključku 

vlade RH o Mjerama za pomoć gospodarstvu uslijed epidemije koronavirusa od 17. ožujka 

2020., u svezi Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, 

uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događaja KLASA:810-06/20-01/7; 

URBROJ:511-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020. g. Gradonačelnik Grada Novalje donosi: 

 

  Odluku o mjeri za pomoć poduzetnicima u djelatnostima pogođenima koronavirusom 

(COVID - 19) 

 

 

Članak 1. 

 

(1) Ovom odlukom uređuje se mjera za pomoć poduzetnicima u djelatnostima pogođenima 

koronavirusom (COVID - 19) (u daljnjem tekstu: mjera) poduzetnicima iz sektora pružanja 

usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića odnosno poduzetnicima koji su prestali  

obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a kojom 

je Mjerom predviđeno financiranje režijskih troškova nastalih u razdoblju od 1. ožujka do 31. 

svibnja 2020. g..  

 

(2) Sukladno Mjeri, režijskim troškovima se smatraju sljedeći računi/troškovi izdane na 

ime/naziv korisnika mjere: komunalna usluga – vodoopskrba, komunalna usluga – 

zbrinjavanje komunalnog otpada i opskrba električnom energijom. Dugovi iz prethodnih 

razdoblja i obračunate kamate neće biti predmet financiranja. Poduzetnicima će se isplatiti 

paušalni iznos od 1.000,00 kn mjesečno za plaćanje režijskih troškova odnosno u slučaju da 

režijski troškovi prelaze navedeni iznos, isplatit će se do visine iznosa nastalih troškova 

odnosno do  maksimalnog iznosa od 5.000,00 kn mjesečno.  

 

 

 



 

 

Članak 2. 

 

(1) Korisnici potpora sukladno ovoj Odluci mogu biti: poduzetnici koji imaju registrirano 

sjedište i obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Novalje, odnosno poduzetnici 

čije sjedište nije registrirano na području Grada Novalje a imaju poslovnu jedinicu, 

podružnicu, izdvojeni pogon i sl. na području Grada Novalje. 

 

(2) Korisnik potpore može biti Poduzetnik koji je pružao usluge u 2020. g. prije stupanja na 

snagu Odluke stožera o mjerama obustave rada u trgovini, obustave rada uslužnih djelatnosti 

u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima, obustava rada ugostiteljskih objekata (19. 

ožujka 2020. g.) – kao dokaz potrebno je priložiti dokument: fiskalizacija – pregled detaljnih 

podataka poslovnog prostora (sukladno uputi Porezne uprave od 17. ožujka 2020. g. – 

obavijest obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom 

zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena). 

 

(3) Pravo na potporu imaju poduzetnici koji kumulativno zadovolje uvjete propisane stavcima 

1-2 ovoga članka. 

 

Članak 4. 

 

(1) Korisnik potpore  dužan je dostaviti sljedeću dokumentaciju: 

 

1. Obrazac zahtjeva; 

2. Izvadak iz sustava e-porezna: fiskalizacija – pregled detaljnih podataka poslovnog 

prostora (sukladno uputi Porezne uprave od 17. ožujka 2020. g. – obavijest 

obveznicima fiskalizacije o postupanju kod prijave podataka o privremenom 

zatvaranju poslovnica ili promjene radnog vremena); 

3. Preslike računa s dokazom o plaćanju (izvod). 

Članak 5. 

 

(1) Sredstava potpore predviđena su u proračunu Grada Novalje  za 2020. godinu na stavci - 

Potpore za poljoprivredu, obrt, malo i srednje poduzetništvo. 

 

                                                      Članak 6. 

 

(1) Zahtjevi za potpore sukladno ovoj Odluci  rješavaju se redoslijedom zaprimanja u periodu 

koji je predviđen javnim pozivom. 

(2) Korisnik potpore nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz 

drugih izvora. 

 

Članak 7. 

 (1) Nakon stupanja na snagu ove Odluke,  Gradonačelnik objavljuje Javni poziv sa rokom i 

načinom prijave. Ugovori o dodjeli potpora mogu se zaključiti do iskorištenja sredstava za 



ovu namjenu u Proračunu Grada Novalje. Odluku o sredstvima potpore donosi 

Gradonačelnik. 

(2) Dostavljanjem dokumentacije na Javni poziv i potpisom Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava, korisnik daje odobrenje Gradu Novalji da osnovne podatke objavi na službenoj web 

stranici Grada Novalje te u drugim izvještajima. 

(3) Zahtjevi za potpore podnose se isključivo  putem elektroničke pošte. 

(4) Članovi Povjerenstva za provjeru uvjeta javnog poziva  radit će sukladno proceduri 

navedenoj u ovoj  Odluci. 

 

(5) Članove Povjerenstva za provjeru propisanih uvjeta javnog poziva imenuje 

Gradonačelnik. 

 

(6) Povjerenstvo razmatra i obrađuje  svaki pojedini pristigli zahtjev po redoslijedu 

zaprimanja. Ukoliko Povjerenstvo   utvrdi da je zahtjev za potporom nepotpun ili zahtjeva 

dodatna pojašnjenja može zatražiti od prijavitelja dodatna pojašnjenja i/ili dokumentaciju na 

zahtjev, koje je isti dužan dostaviti u roku od 3 dana.  U slučaju da prijavitelj ne dostavi 

traženo pojašnjenje/nadopunu u roku smatra se da je odustao od zahtjeva za potporom.    

(7) Nakon izvješća Povjerenstva o izvršenom pregledu zaprimljenog zahtjeva, Gradonačelnik 

donosi Odluke o potpori koje se dostavljaju prijavitelju.  Na temelju Odluke o potpori, 

nadležni Upravni odjel izradit će ugovore o potpori s definiranim pravima i obvezama Grada 

Novalje i korisnika potpore. Odobrena sredstva doznačuju se na transakcijski račun 

korisnika/podnositelja zahtjeva nepovratne potpore u roku od 15 dana od dana donošenja 

Odluke Gradonačelnika.  

Članak 8. 

(1) Ako su uočene nepravilnosti, primjenjuje se procedura za izvješćivanje o nepravilnostima 

sukladno odredbama Pravilnika o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima u 

upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika (Narodne 

novine br. 70/12).  

(2) Ako se naknadno utvrdi da su isplaćena sredstva proračuna korištena nezakonito i 

nenamjenski od strane korisnika potpore, pročelnik nadležnog upravnog tijela dužan je odmah 

zatražiti povrat sredstava u proračun, te o tome obavijestiti Odsjek za proračun i financije.  

(3) Sredstva se vraćaju u proračun Grada u korist rashoda koji je terećen u trenutku isplate 

ako je povrat ostvaren u godini u kojoj je izvršena isplata odnosno u korist ostalih 

nespomenutih prihoda ako se sredstva povrata odnose na rashode izvršene prethodnih godina. 

(4) Ukoliko se utvrdi da je korisnik potpore nezakonito i nenamjenski utrošio proračunska 

sredstva, isti više neće moći ostvariti sredstva subvencija, pomoći i donacija iz proračuna 

Grada Novalje naredne tri godine od isteka godine u kojoj je nepravilnost utvrđena. 



(5) U koliko se provjerom subjekta koji je podnio zahtjev za dodjelu potpore utvrdi da je 

zahtjevu priložio neistinitu dokumentaciju ili dao neistinite podatke, primatelj potpore dužan 

je izvršiti povrat sredstva i istom će se osporiti dodjela potpore Grada Novalje u nerednih pet 

(5) godina. 

Članak 9. 

(1) Odluka stupa na snagu i primjenjuje se danom donošenja, a objavit će se na službenim 

web stranicama Grada Novalje 

   

                                                                    GRADONAČELNIK 

                                                                     Ante Dabo, dipl.pravnik 

 

 

 

 

 

 


