
 

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine 33/01, 

60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i 

članka 32. Statuta Grada Kutjeva („Službeni glasnik Grada Kutjeva“ broj 2/09, 2/13, 8/13 i 4/18), 

Gradsko vijeće Grada Kutjeva na 22. sjednici održanoj 11. ožujka 2021. godine, donosi 

 

PRAVILNIK 

o dodjeli financijske potpore ugostiteljima za prevladavanje teškoća  

izazvanih pandemijom COVID 19 

 

 

OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 

Pravilnikom o dodjeli financijske potpore ugostiteljima za prevladavanje teškoća izazvanih 

pandemijom COVID 19 (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se korisnici koji ostvaruju pravo na 

potporu te uvjeti, kriteriji i postupak dodjele financijske potpore za prevladavanje teškoća izazvanih 

pandemijom COVID 19 u sektoru ugostiteljstva.  

 

 

KORISNICI POTPORA IZ PROGRAMA 

Članak 2. 

Korisnici potpora prema ovom Pravilniku mogu biti: 

- gospodarski subjekti registrirani za ugostiteljsku djelatnost (restorani, barovi) koji posluju na 

području Grada Kutjeva, osim onih kojima je Grad Kutjevo osnivač ili ima vlasnički udio u njihovom 

temeljnom kapitalu.  

 

Članak 3. 

 Pravo na korištenje potpore iz ovog Programa ne mogu ostvariti sljedeći gospodarski subjekti: 

- nad kojima je otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili postupak likvidacije, 

- koji imaju dospjeli dug prema Gradu Kutjevu po bilo kojoj osnovi. 

 

 

NOSITELJ PROGRAMA 

Članak 4. 

 Za provedbu ovog Pravilnika zadužen je i odgovoran Jedinstveni upravni odjel Grada Kutjeva 

(dalje u tekstu: Odjel), koji provodi cjelokupni postupak dodjele potpore. 

 Gradonačelnik osniva Povjerenstvo koje izvršava provjeru dostavljenih zahtjeva sa 

dokumentacijom, te potom sastavlja prijedlog Zaključka o dodjeli potpora koji se upućuje 

Gradonačelniku Grada Kutjeva na donošenje. 

 Gradonačelnik Grada Kutjeva svojim Zaključkom dodjeljuje potpore. 

 Po donošenju Zaključka o dodjeli potpore, Odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog 

sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih sredstava. 

 

SREDSTVA POTPORE 

Članak 5. 

Za provedbu ovog Programa osigurana su novčana sredstva u Proračunu Grada Kutjeva u iznosu 

300.000,00 kn.  

  

 

UVJETI ZA DOBIVANJE POTPORE 

Članak 6. 

 Gospodarski subjekti registrirani za ugostiteljsku djelatnost ostvaruju pravo na potporu u iznosu 

od 5.000,00 kn po djelatniku. 



Djelatnici za koje se ostvaruje pravo na potporu trebaju biti zaposleni u ugostiteljstvu, na 

radnom mjestu konobar, kuhar, spremač i druga radna mjesta potrebna za obavljanje djelatnosti u 

sektoru ugostiteljstva. 

 Djelatnici za koje se traži potpora moraju biti zaposleni u ugostiteljskom objektu na području 

Grada Kutjeva. 

Pravo na potporu gospodarski subjekti ostvarit će za prevladavanja teškoća izazvanih 

pandemijom COVID 19 i ne obavljanja ugostiteljske djelatnosti u periodu najstrožih epidemioloških 

mjera.   

Svaki gospodarski subjekt uz propisani obrazac predaje sljedeću dokumentaciju:  

- dokaz o obavljanju ugostiteljske djelatnosti 

- ugovor o radu s djelatnikom 

- prijava djelatnika na mirovinsko osiguranje (djelatnik mora biti prijavljen najmanje 6 mjeseci 

od objave javnog poziva) 

- ispis staža iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje – E-knjižica (djelatnik mora biti 

prijavljen u objektu na dan objave javnog poziva) 

 

POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Članak 7. 

 Potpore koje su predmet ovog Programa dodjeljuju se na temelju provedenog postupka i kriterija 

propisanih ovim Programom i javnim pozivom. 

 Zahtjevi za ostvarenje potpore iz ovog Programa dostavljaju se na posebnom obrascu zahtjeva 

uz odgovarajuću i potpunu pisanu dokumentaciju. Grad Kutjevo može zatražiti od podnositelja zahtjeva 

i dodatnu dokumentaciju, a u svrhu dokazivanja ispunjenosti uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim 

Programom. 

 Zahtjevi za ostvarenje potpore se rješavaju prema redoslijedu zaprimanja i do iskorištenja 

sredstva predviđenih Proračunom za tekuću godinu.    

 

Članak 8. 

 Postupak dodjele potpora iz ovog Programa provodi se na temelju javnog poziva za podnošenje 

zahtjeva za ostvarenje potpora za svaku pojedinu mjeru, koji raspisuje Gradonačelnik Grada Kutjeva. 

 Javni poziv sadrži: 

 - naziv tijela koje objavljuje poziv, 

 - predmet javnog poziva, 

 - opće uvjete i kriterije za dodjelu potpore, 

 - popis potrebne dokumentacije, 

 - naziv i adresu tijela kojem se podnose zahtjevi, 

 - vrijeme trajanja javnog poziva, 

 - podatke o informacijama i obrasci. 

 Javni poziv se objavljuje na oglasnoj ploči i na web stranici Grada Kutjeva: www.kutjevo.hr. 

 

Članak 9. 

 Svaki korisnik kojem se isplati potpora u skladu sa javnim pozivom, a na temelju provedenog 

postupka, postaje primatelj potpore male vrijednosti u skladu sa člankom 10. Zakona o državnim 

potporama, te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i ovjeren obrazac pod 

nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti. 

   

 

Članak 10. 

Ukoliko gospodarski subjekt u skladu sa Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju 

dostavljene neistinite dokumentacije mora vratiti u Proračun Grada Kutjeva dobivena novčana sredstva 

uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka novčanih sredstava, te se isti 

u sljedeće tri (3) godine isključuje iz svih programa sufinanciranja i subvencioniranja od strane Grada 

Kutjeva. 

 

 

http://www.kutjevo.hr/


PRIJELAZNE I ZAVRŠENE ODREDBE 

Članak 11. 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13 i 85/15) Grad 

Kutjevo kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup informacijama o 

svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. 

 Slijedom navedenog, smatrati će se da je gospodarski subjekt podnošenjem Zahtjeva za 

ostvarenje potpore, koji sadrži njegove osobne podatke dao privolu i pristanak za njihovu obradu i 

korištenje za javnu objavu, a u svrhu zbog koje su isti zatraženi. 

 

Članak 12. 

 Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom objave u Službenom glasniku Grada Kutjeva. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KUTJEVA 

 

KLASA: 335-01/21-01/01 

URBROJ: 2177/06-03/2-21-1 

Kutjevo, 11. ožujak 2021.      

            

          PREDSJEDNIK 

             Ivica Ribičić 


