
 
UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, TURIZAM, 

INFRASTRUKTURU I EU FONDOVE 
 

KLASA: 311-01/20-1/1 

URBROJ: 2198/1-18-20-5 

Zadar, 28. srpnja 2020. godine 
 

Zadarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove, 

temeljem članka 6. i 10. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ 

broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16), članka 4. Programa za dodjelu interventnih potpora 

uslijed epidemije bolesti COVID-19 mikro poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske 

županije za 2020. godinu (KLASA: 311-01/20-1/1, URBROJ: 2198/1-01-20-2 od 27. srpnja 

2020. godine) i članka 1. Odluke o objavi Javnog poziva za dodjelu interventnih potpora 

uslijed epidemije bolesti COVID-19 mikro poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske 

županije za 2020. godinu (KLASA: 311-01/20-1/1, URBROJ: 2198/1-01-20-4 od 28. srpnja 

2020. godine) objavljuje 

 

JAVNI POZIV 

za dodjelu interventnih potpora uslijed epidemije bolesti COVID-19 mikro 

poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske županije za 2020. godinu 

Zadarska županija kao provoditelj Programa za dodjelu interventnih potpora uslijed epidemije 

bolesti COVID-19 mikro poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske županije za 2020. 

godinu (u daljnjem tekstu: Program) poziva mikro poduzetnike i obrtnike koji zadovoljavaju 

uvjete Programa za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora u okviru raspoloživih sredstava 

Županijskog proračuna za 2020. godinu na poziciji Upravnog odjela za gospodarstvo, 

turizam, infrastrukturu i EU fondove. 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
(1) Programom za dodjelu interventnih potpora uslijed epidemije bolesti COVID-19 mikro 

poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske županije za 2020. godinu (u daljnjem 

tekstu: Program) utvrđuje se postupak dodjele namjenskih, nepovratnih novčanih sredstava iz 

proračuna (u daljnjem tekstu: potpore) Zadarske županije (u daljnjem tekstu: Županija) za 

dodjelu potpora radi očuvanja radnih mjesta kod poslodavaca kojima je radi epidemije bolesti 

COVID-19 naložena privremena obustava rada. 

 

(2) Programom se propisuju namjena i uvjeti dodjele potpore, visina iznosa potpore, korisnici 

potpora, potrebna dokumentacija za obradu Zahtjeva, postupak dodjele potpora te ostala 

pitanja vezana za provedbu Programa. 

 

 



II. KORISNICI POTPORA 

Članak 2. 
(1) Korisnici potpora mogu biti sljedeći poduzetnici kojima je temeljem Odluke o mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 

sportskih i kulturnih događanja („Narodne Novine“ 32/20) obustavljen rad, i to: 

- ugostiteljski objekti svih kategorija (izuzetak su oni koji pružaju usluge pripreme i 

dostave hrane, usluge smještaja, pučke i studentske kuhinje), 

- uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (npr. frizeri, 

kozmetičari, brijači, pedikeri, saloni za masažu, saune i bazeni), 

- objekti u kojima se organiziraju sportska natjecanja i organizirani treninzi, teretane, 

sportski centri, fitness i rekreacijski centri, 

- autoškole i škole stranih jezika, 

- trgovine čiji je rad obustavljen jer nisu navedene kao iznimke u alineji 2, članka 3. 

Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 

djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja („Narodne Novine“ 32/20) 

 

(2) Korisnici potpora mogu biti i oni poduzetnici kojima je obustavljen rad temeljem Odluke 

o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge 

djelatnosti („Narodne Novine“ 35/20). 

 

(3) Korisnici potpora moraju, također, zadovoljiti i barem dva od sljedeća tri pokazatelja 

utvrđena na dan 31. prosinca 2019. godine: aktiva im može biti do 2,6 milijuna kuna, prihodi 

im mogu biti do 5,2 milijuna kuna, te im prosječan broj radnika tijekom poslovne godine 

može biti do 10. 

 

(4) Korisnici potpore mogu biti poduzetnici koji imaju najmanje jednog, a najviše 10 (deset) 

zaposlenih i koji obavljaju djelatnost tijekom cijele godine.  

Korisnici potpore ne mogu biti poduzetnici koji obavljaju poljoprivrednu djelatnost (osim 

prerađivačke industrije). 

 

 

III. NAMJENA I VISINA POTPORE 

Članak 3. 

(1) Namjena dodjele potpora je očuvanje radnih mjesta kod poslodavaca kojima je zbog 

epidemije bolesti COVID-19 naložena privremena obustava rada. 

 

(2) Pojedinačni iznos potpore može iznositi najviše 10.000,00 kuna. 

 

 

IV. POSTUPAK DODJELE POTPORA 

Članak 4. 

(1) Program će se provoditi temeljem sljedećih provedbenih akata:  

- Rješenje o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za dodjelu interventnih potpora uslijed 

epidemije bolesti COVID-19 mikro poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske 

županije za 2020. godinu (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo),  

- Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu interventnih potpora uslijed epidemije bolesti 

COVID-19 mikro poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske županije za 2020. 

godinu (u daljnjem tekstu: Javni poziv) i 

- Odluka o dodjeli interventnih potpora uslijed epidemije bolesti COVID-19 mikro 

poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske županije za 2020. godinu. 



 

(2) Za provedbu Programa, a na prijedlog Upravnog odjela za gospodarstvo, turizam, 

infrastrukturu i EU fondove (u daljnjem tekstu: Odjel) župan posebnim Rješenjem imenuje 

Povjerenstvo, koje se sastoji od tri člana, tj. tri predstavnika Županije. 

 

(3) Program će se provoditi na temelju Javnog poziva, kojeg donosi župan najkasnije u roku 

od 7 dana od dana stupanja na snagu ovog Programa, na način da se Obavijest o objavi 

Javnog poziva objavljuje u dnevnom tisku, a potpuni tekst Javnog poziva, zajedno sa svim 

propisanim obrascima, na web stranici Zadarske županije www.zadarska-zupanija.hr. 

 

(4) Javni poziv bit će otvoren do 28. kolovoza 2020. godine. 

 

(5) Zahtjevi se mogu: 

a) slati poštom, preporučenom pošiljkom, na sljedeću adresu:  

 

Zadarska županija 

Upravni odjel za gospodarstvo, turizam, infrastrukturu i EU fondove 

Božidara Petranovića 8 

23000 Zadar 

uz naznaku: „Javni poziv za dodjelu interventnih potpora uslijed epidemije bolesti 

COVID-19 mikro poduzetnicima i obrtnicima na području Zadarske županije za 2020. 

godinu“ 

 

b) osobno predati na pisarnicu Zadarske županije. 

 

 

V. PRIJAVNA DOKUMENTACIJA 

Članak 5. 

(1) Uz ispunjeni Zahtjev za dodjelu potpore mikro poduzetnicima i obrtnicima (Obrazac Z/1) 

za potporu podnositelj prilaže: 
- izvadak iz sudskog registra za trgovačko društvo i zadrugu, odnosno rješenje o upisu 

u obrtni registar i preslika obrtnice za obrtnika, 

- presliku osobne iskaznice člana trgovačkog društva ili zadruge, odnosno vlasnika 

obrta,  

- kratak opis djelatnosti, 

- zadnji JOPPD obrazac (za lipanj ili srpanj 2020. godine), 

- financijsko izvješće za 2019. godinu, 

- potvrdu Porezne uprave da podnositelj prijave nije porezni dužnik,  

- ispunjenu Izjavu o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Obrazac Z/2). 

 

(2) Po potrebi, davatelj potpore zadržava pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju. 

 

 

VI. ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 6. 

(1) Dodatne informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, turizam, 

infrastrukturu i EU fondove Zadarske županije u Zadru, Božidara Petranovića 8,  na sljedeće 

brojeve telefona i adrese elektronske pošte: 

 023/350-342 - marta.hordov@zadarska-zupanija.hr 

 023/350-437 - ante.vukasina@zadarska-zupanija.hr, 

http://www.zadarska-zupanija.hr/
mailto:marta.hordov@zadarska-zupanija.hr
mailto:ante.vukasina@zadarska-zupanija.hr


 

(2) O rezultatima Javnog poziva podnositelji zahtjeva bit će izvješteni u roku od 30 dana od 

zatvaranja Javnog poziva. 

 

(3) Davatelj potpore zadržava pravo kontrole namjenskog korištenja sredstava te u slučaju 

nenamjenskog korištenja zadržava pravo zatražiti povrat odobrenih sredstava.  

 

 

 

 

 

                                                            UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO,  

      TURIZAM, INFRASTRUKTURU I  

      EU FONDOVE 


