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Sukladno odredbi članka 11. Programa potpora poduzetnicima na području Grada Delnica 

pogođenim obustavom rada tijekom pandemije COVID-19 (Službene novine Grada Delnica 

11/20) gradonačelnik Grada Delnica objavljuje: 

 

J A V N I   P O Z I V 

za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih potpora iz Programa potpora 

poduzetnicima na području Grada Delnica pogođenim obustavom rada tijekom 

pandemije COVID-19 

 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet ovoga Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora iz Programa potpora 

poduzetnicima na području Grada Delnica pogođenim obustavom rada tijekom pandemije 

COVID-19 kojom se provode mjere s ciljem očuvanja radnih mjesta i konkurentnosti 

poduzetnika. 

U okviru Javnog poziva realiziraju se sljedeće mjere: 

Mjera 1.1.: Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i pripadajućeg zemljišta za 

poslovni prostor na području Grada Delnica 

Mjera 1.2.: Oslobađanje od plaćanja zakupnine za poduzetnike koji obavljaju djelatnost u 

poslovnim prostorima Grada Delnica 

Mjera 1.3.: Oslobađanje od plaćanja zakupnine za javne površine na području Grada 

Delnica 

Mjera 1.4.: smanjenje plaćanja komunalne naknade za 50% poduzetnicima kojima je pad 

prihoda od 20% do 50% 

Mjera 1.5.: oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u cijelosti poduzetnicima kojima 

je pad prihoda veći od 50% 

 

Nepovratne potpore po Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno Zakonu o državnim 

potporama i pravilima sadržanim u Uredbi Komisije EU br. 1407/2013. od 18. prosinca 

2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis potpore 

(Službeni list Europske unije L 352/1) 

 

 

II. KORISNICI SREDSTAVA 

Korisnici mjera iz ovog programa mogu biti poduzetnici na području Grada Delnica koji su 

obustavili obavljanje djelatnosti i ugostiteljski objekti iz skupine „Restorani“, skupine 

„Catering objekti“ i vrste kavana, pivnica, buffeta, krčma, konoba i kleti iz skupine „Barovi“ 

kojima je dozvoljena priprema i dostava hrane i pića uz pridržavanje svih protuepidemijskih 

mjera za razdoblje važenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se 

ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi 
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sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja KLASA: 810-06/20-01/7, 

URBROJ: 511-01-300-20-235 od 27. studenoga 2020. godine. 

 

 

III. UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH SREDSTAVA 

Gospodarski subjekti koji su obustavili poslovanje mogu koristiti potporu za više mjera iz 

ovog Programa (Mjera 1.1., Mjera 1.2. i/ili Mjera 1.3.) dok gospodarski subjekti koji 

pružaju usluge pripreme i dostave hrane i pića uz pridržavanje svih protuepidemijskih 

mjera mogu koristit mjeru 1.4. ili Mjeru 1.5. 

Nepovratne potpore ne mogu se dodijeliti gospodarskim subjektima koji imaju dospjela i 

neplaćena dugovanja prema Gradu Delnicama nastala do 30. rujna 2019. 

Nepovratne potpore dodjeljuju se za razdoblje trajanja Odluke o nužnim epidemiološkim 

mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i 

preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja. 

 

Mjera 1.1.: Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade i pripadajućeg 

zemljišta za poslovni prostor na području Grada Delnica 

Nepovratne potpore dodjeljuju se poduzetnicima koji su obveznici plaćanja komunalne 

naknade i pripadajućeg zemljišta za poslovni prostor na području Grada Delnica, a ne mogu 

obavljati gospodarsku djelatnost temeljem Odluke Stožera civilne zaštite o nužnim 

epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne 

epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem 

okupljanja KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235 od 27. studenoga 2020. 

godine. 

Prijave se podnose na Obrascu COV-DE uz kojeg je potrebno je priložiti i: 

• izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac DP) 

• izjavu o obustavi obavljanja djelatnosti (Obrazac IZ) 

 

Mjera 1.2:. Oslobađanje od plaćanja zakupnine za poduzetnike koji obavljaju 

djelatnost u poslovnim prostorima Grada Delnica 

Nepovratne potpore dodjeljuju se poduzetnicima koji su obveznici plaćanja zakupa 

poslovnog prostora u vlasništvu Grada Delnica, a ne mogu obavljati gospodarsku djelatnost 

temeljem Odluke Stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se 

ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi 

sprečavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja KLASA: 810-06/20-01/7, 

URBROJ: 511-01-300-20-235 od 27. studenoga 2020. godine. 

 

Prijave se podnose na Obrascu COV-DE uz kojeg je potrebno priložiti i: 

• izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac DP) 

• Izjavu o obustavi obavljanja djelatnosti (Obrazac IZ) 
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Mjera 1.3:. Oslobađanje od plaćanja zakupnine za javne površine na području 

Grada Delnica 

Nepovratne potpore dodjeljuju se poduzetnicima koji su obveznici plaćanja zakupa javne 

površine na području Grada Delnica , a ne mogu obavljati gospodarsku djelatnost temeljem 

Odluke Stožera civilne zaštite o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju 

okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja 

prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-

300-20-235 od 27. studenoga 2020. godine. 

Prijave se podnose na Obrascu COV-DE uz kojeg je potrebno priložiti i: 

• izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac DP) 

• Izjavu o obustavi obavljanja djelatnosti (Obrazac IZ) 

 

Mjera 1.4.: smanjenje plaćanja komunalne naknade za 50% poduzetnicima 

kojima je pad prihoda od 20% do 50% 

Nepovratne potpore dodjeljuju se poduzetnicima koji su obveznici plaćanja komunalne 

naknade i pripadajućeg zemljišta za poslovni prostor na području Grada Delnica koji 

spadaju u ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“, skupine „Catering objekti“ i vrste 

kavana, pivnica, buffeta, krčma, konoba i kleti iz skupine „Barovi“ kojima je dozvoljena 

priprema i dostava hrane i pića uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera za razdoblje 

važenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i 

uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti 

COVID-19 putem okupljanja KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235 od 

27. studenoga 2020. godine ali im je prihod pao od 20% do 50% u odnosu na isto razdoblje 

prethodne godine. 

Prijave se podnose na Obrascu COV-DE uz kojeg je potrebno priložiti i: 

• izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac DP) 

• Obrazac tablične usporedbe prihoda (Obrazac PR) 

• Izjavu o obustavi obavljanja djelatnosti (Obrazac IZ) 

 

Mjera 1.5.: oslobađanje od plaćanja komunalne naknade u cijelosti 

poduzetnicima kojima je pad prihoda veći od 50% 

Nepovratne potpore dodjeljuju se poduzetnicima koji su obveznici plaćanja komunalne 

naknade i pripadajućeg zemljišta za poslovni prostor na području Grada Delnica koji 

spadaju u ugostiteljske objekte iz skupine „Restorani“, skupine „Catering objekti“ i vrste 

kavana, pivnica, buffeta, krčma, konoba i kleti iz skupine „Barovi“ kojima je dozvoljena 

priprema i dostava hrane i pića uz pridržavanje svih protuepidemijskih mjera za razdoblje 

važenja Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i 

uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprečavanja prijenosa bolesti 

COVID-19 putem okupljanja KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 511-01-300-20-235 od 

27. studenoga 2020. godine ali im je prihod pao više od 50% u odnosu na isto razdoblje 

prethodne godine. 

Prijave se podnose na Obrascu COV-DE uz kojeg je potrebno priložiti i: 

• izjavu o korištenim potporama male vrijednosti (Obrazac DP) 

• Obrazac tablične usporedbe prihoda (Obrazac PR) 

• Izjavu o obustavi obavljanja djelatnosti (Obrazac IZ) 
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IV. PODNOŠENJE PRIJAVA 

Prijave na javni poziv podnose se: 

• poštom na adresu Grad Delnice, Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice 

• elektroničkom poštom na pisarnica.delnice@gmail.com ili 

• osobno u pisarnicu Grada Delnica na adresi Trg 138. brigade HV 4, 51300 Delnice 

od ponedjeljka do petka od 8.00 do 14.00 sati 

s napomenom „Program potpora poduzetnicima na području Grada Delnica 

pogođenim obustavom rada tijekom pandemije COVID-19“. 

Zahtjev za potporu podnosi se na propisanim obrascima. Uz prijavu podnositelj je dužan 

priložiti i ostalu dokumentaciju određenu Javnim pozivom. 

Sve obrasce za prijavu na Javni poziv mogu se preuzeti na mrežnoj stranici Grada Delnica 

http://www.delnice.hr. 

Prijave za Mjeru 1.1, Mjeru 1.2., Mjeru 1.3. moguće su od dana objave Javnog poziva dok 

će prijave za Mjeru 1.4. i Mjeru 1.5. biti moguće po isteku prosinca odnosno od 2. siječnja 

2021. godine. Ranije zaprimljeni zahtjevi neće se uzeti u razmatanje. 

 

 

V. POSTUPAK DODJELE 

Javni poziv iz članka 11. biti će otvoren najmanje do 31. ožujka 2021., a ovisno o mjerama 

Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske može trajati i dulje. 

O dodijeljenoj potpori male vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo financija Republike 

Hrvatske. 

 

 

VI. Ostale odredbe 

Ovaj Javni poziv objavljuje se na mrežnoj stranici Grada Delnica http://www.delnice.hr/, 

a obavijest na Radiu Gorski kotar. 

Dodatne informacije o Programu odnosno Javnom pozivu mogu se dobiti e-mail: 

tibor.delnice@gmail.com. 

 

 

Gradonačelnik 

Ivica Knežević, dipl. iur. 

 

______________________ 
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