REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADONAČELNIK
KLASA: 300-01/20-01/2
URBROJ: 2125/01-02-20-01
Gospić, 02. travnja 2020. godine

Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br.
7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13, 3/13 - pročišćeni tekst, 7/15, 1/18 i 3/20) i Proračuna
Grada Gospića za 2020. g. i projekcije za 2021. i 2022. godinu i Odluke o izvršavanju
Proračuna Grada Gospića za 2020.g. (“Službeni vjesnik Grada Gospića” br. 11/2019 i
1/2020), Gradonačelnik Grada Gospića dana 02. travnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
O DODJELI BESPOVRATNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA NAMIJENJENIH UBLAŽAVANJU
POSLJEDICA IZAZVANIH EPIDEMIJOM KORONAVIRUSA (COVID-19)

I.
OPĆE ODREDBE
U skladu s nacionalnim mjerama potpora gospodarstvu usmjerenima suzbijanju
ekonomskih šteta nastalih zbog epidemije koronavirusa (COVID-19), Grad Gospić ovom
Odlukom nastoji dati svoj dodatni doprinos ublažavanju novonastale krizne situacije.
Ovom Odlukom odobrava se dodjela bespovratne financijske potpore onim
obrtima i trgovačkim društvima (u daljnjem tekstu: poslovni subjekti) na području Grada
Gospića, koji su pogođeni zabranom rada temeljem Odluke o mjerama ograničavanja
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i
kulturnih događanja (NN 32/2020 ).

KORISNICI SREDSTAVA
II.
Korisnici financijskih sredstva na području Grada Gospića su:
-

ugostiteljski objekti svih kategorija (uz izuzetak usluge pripreme i dostave
hrane), usluge smještaja te rada pučkih i studentskih kuhinja;

-

-

uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima kao što su
frizerske radnje, kozmetičarske radnje, brijači, pedikeri, saloni za masažu,
saune, bazeni, fitness i rekreacijski centri i slično;
autoškole i škole stranih jezika.

KRITERIJI ZA UTVRĐIVANJE VISINE SUFINANCIRANJA
SREDSTAVA

I NAMJENA UTROŠKA

III.
Bespovratnu financijsku potporu iz ove Odluke ostvarit će poslovni subjekti koji
su zadržali broj zaposlenih utvrđen na dan stupanja na snagu Odluke iz točke I. ove
Odluke, a na način kako slijedi:
●
●
●
●

Broj zaposlenih od 1 do 3
Broj zaposlenih od 4 do 6
Broj zaposlenih od 7 do 9
Broj zaposlenih od 10 pa nadalje

fiksni mjesečni iznos 1.500,00 kuna;
fiksni mjesečni iznos 3.000,00 kuna;
fiksni mjesečni iznos 5.000,00 kuna;
fiksni mjesečni iznos 7.000,00 kuna.

Sredstva iz stavka 1. ovoga članka namijenjena su za podmirenje tekućih
troškova (zakup poslovnog prostora, režijski troškovi, troškovi servisa opreme i sl.).
Sredstva će se odobravati za travanj, svibanj i lipanj 2020. godine uz mogućnost
produljenja isplate potpora sve do stavljanja van snage Ove odluke.

IV.
Potpora se dodjeljuju na temelju Javnog poziva i kriterija propisanih ovom Odlukom.
Kriteriji za dodjelu potpore su:
1. tvrtka/obrt mora imati registrirano sjedište na području grada Gospića;
2. djelatnost se obavlja na području Grada Gospića;
3. tvrtka/obrt ima podmirene financijske obveze prema Proračunu Grada
Gospića na dan 1. ožujka 2020. godine, osim ako je u postupku obročne
otplate duga što se dokazuje prilaganjem nagodbe;
4. tvrtka/obrt nema otpuštenih djelatnika u vremenu od 19. ožujka 2020. godine
pa nadalje, što se dokazuje popisom zaposlenika za veljaču, ožujak, travanj i
svibanj, osim opravdanih smanjenja, npr. istek Ugovora o radu na određeno
što se dokazuje dostavom preslike Ugovora;
5. tvrtka/obrt nije u stečaju ili postupku gašenja obrta.

V.
Ova Odluka mijenjat će se i dopunjavati u skladu s daljnjim razvojem situacije te
odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

Sredstva za ovu namjenu osigurana su u Proračunu Grada Gospića za 2020.
godinu: Aktivnosti A100001 Potpore poduzetništvu, pozicija Proračuna R0138.

VI.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom
vjesniku Grada Gospića“.
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