
 

 
Gradonačelnica Grada Pakraca na osnovi točke V. Odluke o provedbi programa mjera 
potpora poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni 
glasnik Grada Pakraca“ br. 5/20) 
 

objavljuje 
 

JAVNI POZIV  
za dodjelu potpora gospodarskim subjektima  

zbog epidemije virusa COVID-19  
 
 

1. PREDMET I TRAJANJE JAVNOG POZIVA 
 

Predmet ovog Javnog poziva je dodjela potpora Grada Pakraca gospodarskim i 
negospodarskim subjektima temeljem Odluke o provedbi programa mjera potpora 
poduzetnicima Grada Pakraca zbog epidemije virusa COVID-19 („Službeni glasnik Grada 
Pakraca“ br. 5/20, u daljnjem tekstu: Program). 
 
Poziv se objavljuje na službenoj Internet stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr). 
 
Zahtjevi se zaprimaju od objave poziva do prestanka provedbe propisanih mjera od 
strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, a najkasnije do 31. prosinca 2020. 
godine. 
 
Potpore odobrene na temelju Programa, odnosno ovog Javnog poziva nemaju obilježja 
državne potpore male vrijednosti. 
 
 

2. IZNOS PRORAČUNSKIH SREDSTAVA 
 

U proračunu Grada Pakraca za 2020. godinu u tekućem programu T405002 Poticanje 
malog i srednjeg poduzetništva osigurati će se sredstava za provedbu Programa 
prenamjenom planiranih sredstava na poziciji 435 Tekuće donacije obrtnicima, mikro i 
malim poduzetnicima, a koja su bila planirana za provedbu Programa poticanja 
zapošljavanja i razvoja poduzetništva na području Grada Pakraca za 2020. godinu. 
 
 

3. KORISNICI POTPORA 
  
Program je namijenjen svim gospodarskim subjektima koji imaju sjedište na području 
Grada Pakraca, subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada 
Pakraca te negospodarskim subjektima kojima je obavljanje njihovih aktivnosti  
obustavljeno Odlukom Odluku o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u 
trgovini, uslužnih djelatnost i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne 
novine“ br. 32/20; nastavno:  Odluka Stožera). 
 
 
 
 

http://www.pakrac.hr/


Prihvatljivi korisnici potpora su:  
1. gospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Pakraca,  
2. gospodarski subjekti koji obavljaju poslovnu djelatnost na području Grada 

Pakraca, 
3. negospodarski subjekti koji imaju sjedište na području Grada Pakraca, a kojima 

je obavljanje djelatnosti obustavljeno Odlukom Stožera;  
 

 
Prethodno navedeni korisnici potpora uz ostale posebne uvjete određene ovim 

Javnim pozivom, na dan 29. veljače 2020. godine ne smiju imati nepodmirenih obveza 
prema Gradu Pakracu ili su te iste obveze dospjele do 29. veljače 2020. g. podmirili do 
stupanja na snagu Programa, odnosno najkasnije do podnošenja zahtjeva po ovom 
Javnom pozivu.   

 
Grad Pakrac će se koristiti svojim evidencijama i evidencijama drugih nadležnih 

tijela za potrebe provjere dokumenata i dokaza, kojima podnositelji prijave dokazuju da 
ispunjavaju uvjete za dodjelu potpora po ovom Programu. 
 
 

4. PODNOŠENJE ZAHTJEVA 
 
Zahtjev za dodjelu potpore, s propisanom dokumentacijom, podnosi se Gradu Pakracu 
elektronskim putem na adresu elektroničke pošte: 
 

 mjere.covid-19@pakrac.hr 
 
odnosno izuzetno u zatvorenoj omotnici s naznakom „MJERE – COVID-19“ redovnom 
poštom na adresu Grada Pakraca, Trg bana Josipa Jelačića 18, 34550 Pakrac ili osobnom 
dostavom u pisarnicu Grada Pakraca. 
 
Ukoliko je zahtjev nerazumljiv ili nepotpun, korisniku će se odrediti rok, koji ne može 
biti duži od 15 dana, u kojem je dužan ukloniti nedostatak ili dostaviti dodatno 
pojašnjenje ili dokumentaciju. Ako korisnik u danom roku ne dopuni zahtjev, isti će se 
odbaciti. 
   
Uz zahtjev (Obrazac 1) za dodjelu potpora temeljem Programa prilaže se sljedeća 
dokumentacija: 
 

I. ZA KORISNIKE MJERE 1.1, 1.2 I 1.3 IZ PROGRAMA (OSLOBAĐANJE OD 
PLAĆANJA OBVEZA PREMA GRADU PAKRACU) 

 
1. Izvadak iz sustava e-porezna o zatvaranju poslovne jedinice (za razdoblje u kojem 

je poslovanje bilo obustavljeno) – obveznici fiskalizacije 
2. Izjava o vremenu u kojem je poslovanje bilo obustavljeno – korisnici koji nisu 

obveznici fiskalizacije (Obrazac 2) 
3. Naznaka prostora/površine za koju se traži oslobađanje (adresa, eventualno 

katastarska čestica, opis), eventualno podatak o važećem rješenju o plaćanju 
komunalne naknade odnosno ugovoru o korištenju javne površine 
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II. ZA KORISNIKE MJERE 5 (SUFINANCIRANJE ZAKUPA POSLOVOG PROSTORA): 
 

1. Izvadak iz sustava e-porezna o zatvaranju poslovne jedinice (za razdoblje u kojem 
je poslovanje bilo obustavljeno) – obveznici fiskalizacije 

2. Izjava o vremenu u kojem je poslovanje bilo obustavljeno – korisnici koji nisu 
obveznici fiskalizacije (Obrazac 2) 

3. Preslika važećeg ugovora o zakupu poslovnog prostora 
4. Dokaz o plaćenoj zakupnini za vrijeme u kojem je poslovanje bilo obustavljeno 

 
 

III. ZA KORISNIKE MJERE 6 (SUFINANCIRANJE NABAVE OPREME I HIGIJENSKIH 
SREDSTAVA ZA OBAVLJANJE DJELATNOSTI): 

 
1. Preslika računa za nabavljenu opremu i higijenska sredstva 
2. Dokaz o podmirenju računa dostavljenog/dostavljenih pod 1 (izvod sa žiro računa, 

gotovinski fiskalizirani račun koji glasi na korisnika) 
 
 

IV. ZA KORISNIKE MJERE 7 (SUFINANCIRANJE NOVOG ZAPOŠLJAVANJA): 
 

1. Preslika zaključenog ugovora o radu 
2. Dokaz o prijavi novozaposlene osobe na mirovinsko osiguranje 
3. Dokaz o nesmanjivanju broja zaposlenih (preslike JOPPD obrasca sa potvrdom 

zaprimanja od mjeseca ožujka 2020. do uključujući JOPPD obrasca za mjesec u 
kojem je zaključen ugovor o radu) 

 
 

V. ZA KORISNIKE MJERE 8 (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA OSNIVANJA 
TRGOVAČKOG DRUŠTVA I OTVARANJA OBRTA): 

 
1. Preslika računa i drugih dokumenta koji utvrđuju obvezu podmirenja obveza 

prilikom osnivanja trgovačkog društva ili otvaranja obrta (račun javnog bilježnika, 
podmirenje pristojbi i drugih naknada) 

2. Dokaz o podmirenju računa i drugih obaveza po dokumentima iz točke 1 
 
 

VI. ZA KORISNIKE MJERE 9 (SUFINANCIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA POSLOVNOG 
PROSTORA  KOJIMA  UPRAVLJA  LRA  PODUZETNIČKI CENTAR PAKRAC 
d. o. o. PAKRAC): 

 
1. Preslika ugovora o zakupu poslovnog prostora 
2. Izračun intenziteta potpore, ovjeren  od  strane  LRA Poduzetničkog centra Pakrac 

d. o. o. Pakrac 
 

 
Obrasci 1 i 2 sastavni su dio ovog Javnog poziva i dostupni su na internetskoj 
stranici Grada Pakraca (www.pakrac.hr). 
 

http://www.gorica.hr/


Navedene obrasce potrebno je potpisati i ovjeriti pečatom od strane ovlaštene 
osobe za zastupanje te (skenirane) sa ostalom dokumentacijom dostaviti na način 
određen točkom 4. ovog javnog poziva. 
 
    

5. POSTUPAK DODJELE POTPORA 
 
Grad Pakrac će s korisnikom potpore zaključiti ugovor o međusobnim pravima i 
obvezama, temeljem odluke gradonačelnice o dodjeli potpore, a odobrena sredstva 
isplatit će se na žiro račun korisnika potpore u roku od osam dana od dana potpisa 
ugovora; osim za mjeru 1 za koju se donosi samo odgovarajuća odluka gradonačelnice. 
 
Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljivi trošak korisnicima koju su obveznici 
plaćanja poreza na dodanu vrijednost. 
 
Neprihvatljivi su računi za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je podnositelj 
zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim pravima, te 
subjekti u vlasništvu članova obitelji korisnika potpore. 
 
Ugovori o prijeboju obaveza i potraživanja te ugovori o ustupu potraživanja ne 
prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju. 
 
 
    6. ZAVRŠNE ODREDBE 
 
Sve informacije mogu se dobiti putem e-mail adrese: mjere.covid-19@pakac.hr ili na 
telefon 034/511-052, osobe za kontakt: Vinko Pečanić, Zrna Garača.  
 
 
KLASA: 302-01/20-01/1       Gradonačelnica 
URBROJ: 2162-05/01-20-3      
Pakrac, 26. svibnja 2020. g.       Anamarija Blažević 
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