MJERA ZA OČUVANJE RADNIH MJESTA U DJELATNOSTIMA
POGOĐENIMA KORONAVIRUSOM (COVID - 19)

Očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog posebne okolnosti uvjetovane
Koronavirusom (COVID -19) narušena gospodarska aktivnost. Odgoda plaćanja doprinosa na
plaće za sve one koji koriste Vladine mjere može biti razlogom ne prijavljivanja na mjeru jer
odgoda ne oslobađa naknadnog plaćanja obveza. Stoga će mjere Grada ići u pravcu
financiranja doprinosa na plaću po svakom zaposlenom radniku.
Mjera potpore za očuvanje radnih mjesta odnosi se na poslodavce pogođene učincima
koronavirusa COVID 19 iz sljedećih sektora:
 Pružanje usluge smještaja te pripreme i usluživanja hrane i pića,
 poslodavci koji ne mogu obavljati djelatnost sukladno Odlukama Stožera civilne
zaštite Republike Hrvatske.
- Poslodavac je korisnik mjere Vlade RH
- Poslodavac obavlja djelatnost na području Grada Novalje
- Poslodavac je obavljao djelatnost 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.
ožujak 2020. g.), ili je zbog sigurnosti, odnosno nemogućnosti obavljanja aktivnosti
odlučio obustaviti poslovanje.
- Poslodavac nema otvorenih dugovanja prema Gradu Novalji

Cilj mjere

Ciljane skupine
poslodavaca

Kriteriji

Razdoblje i trajanje

Razdoblje i trajanje potpore je od 1. ožujka 2020. godine i dalje, a najduže do tri mjeseca.

Visina subvencije

Visina subvencije bit će jednaka iznosu doprinosa na plaću po svakom djelatniku ali do
maksimalnog iznosa isplaćenih doprinosa za mjesec veljaču 2020.

Dokumentacija koju
popunjava i dostavlja
Poslodavac







Obrazac Zahtjeva s pripadajućom tablicom i obračunom plaće
Izjava o točnosti podataka
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)
Dokaz o korištenju mjere Vlade RH (Ugovor, Odluka)

Napomena

Pravo na potporu nemaju subjekti koji u 2020. g. do trenutka stupanja na snagu Odluke
stožera o mjerama obustave rada u trgovini i obustave rada uslužnih djelatnosti u kojima se
ostvaruje bliski kontakt s klijentima obustava rada ugostiteljskih objekata (19. ožujak 2020.
g.), nisu imali poslovnih aktivnosti.

Datum raspisivanja
javnog poziva

Javni poziv će biti otvoren od 1. travnja 2020. g., a subjekt može podnijeti zahtjev nakon
zaprimanja odluke/ugovora o korištenju potpore Vlade RH.
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