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Na temelju ĉlanka 48. Zakona o lokalnoj i podruĉnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 

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

epidemiološkim mjerama kojima se ograniĉavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i 

preporuke radi sprjeĉavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem okupljanja (NN 32/2020, 131/2020) i ĉlanka 29. 

Statuta Općine Nijemci („Službeni vjesnik Vukovarsko-srijemske županije“ broj: 04/13, 03/18, 03/19 i 03/20), 

Općinsko vijeće Općine Nijemci na 33. sjednici, održanoj 08.12. 2020., donosi 

 

ODLUKU 

o dodjelu interventne jednokratne novĉane pomoći poduzetnicima  

s podruĉja Općine Nijemci  

ĉije je poslovanje obustavljeno  

uslijed epidemioloških mjera radi sprjeĉavanja prijenosa bolesti COVID-19 
 

 

1. OPĆE ODREDBE 
 

Ĉl.1. 

Uslijed novonastale javnozdravstvene situacije i posljedica koje pandemija bolesti COVID- 19 uzrokovana 

virusom SARS-CoV-2 ostavlja na gospodarstvo, Općina Nijemci provodi gospodarsku mjeru za suzbijanje 

negativnih ekonomskih posljedica krize kako bi se održala likvidnost i zadržala postojeća radna mjesta subjekata 

malog gospodarstva s podruĉja Općine Nijemci.  

Ĉl.2. 

Ovom Odlukom, a temeljem Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograniĉavaju okupljanja i 

uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprjeĉavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem 

okupljanja (NN 32/2020) od 19. ožujka 2020. i (NN 131/2020) koja je na snazi od 28. studenog 2020.,  propisuju 

se uvjeti prihvatljivosti jednokratne novĉane pomoću, uvjeti po kojima se dodjeljuje jednokratna novĉana 

pomoć, iznos pomoći, naĉin podnošenja prijave, postupak dodjele pomoći te sve ostale odredbe po kojima se 

pomoć može dodijeliti. 

 

II. UVJETI PRIHVATLJIVOSTI KORISNIKA JEDNOKRATNE NOVĈANE POMOĆI 

 

Ĉl. 3. 

Korisnici jednokratne novĉane pomoći mogu biti pravne i fiziĉke osobe koje su mikro poduzetnici (manje od 10 

zaposlenih i manje od 2 milijuna eura godišnjeg prometa ili manje od 2 milijuna eura ukupne godišnje 

bilance) sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća na naĉin utvrĊen u Prilogu I. definicija malih i srednjih 

poduzeća Uredbe 651/2014. te koji samostalno i trajno obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda 

temeljem ĉlanka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine br. 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 

35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17 i 1/19; ukljuĉujući trgovaĉka društva i obrte. 
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Ĉl. 4. 

Korisnici jednokratne novĉane pomoći mogu biti gospodarski subjekti koji zadovoljavaju uvjete iz Ĉl. 3. ove 

odluke te koji kumulativno zadovoljavaju i sljedeće uvjete: 

a) Zabranjen im je rad temeljem Odluke o nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograniĉavaju okupljanja 

i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi sprjeĉavanja prijenosa bolesti COVID-19 putem 

okupljanja (NN 32/2020, 131/2020) što ukljuĉuje: 

1. ugostiteljske objekte, 

2. pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, 

3. uslužne djelatnosti u kojima se ostvaruje bliski kontakt s klijentima (frizeri, kozmetiĉari, brijaĉi, 

pedikeri, saloni za masažu, saune, bazeni) 

 

b) Imaju sjedište na podruĉju Općine Nijemci (utvrĊuje se provjerom putem OIB-a u odgovarajućem 

registru). 

c)   Imaju najmanje jednog (1) zaposlenog u trenutku prijave (izuzev obrta). 

d) Nisu otpustili nijednog zaposlenika (osim prekida radnog odnosa temeljem zahtjeva zaposlenika) u razdoblju 

nakon 19. ožujka 2020. Navedeno će dokazati potpisom Izjave pod materijalnom i kaznenom odgovornošću 

koja je sastavni dio prijavnog obrasca. 

e) Nemaju dospjelih dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Općina Nijemci. Za 

pristigle prijave Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo izvršiti će uvid u status dugovanja te potvrdu 

priložiti uz predanu dokumentacije. 

f)  U cijelosti su u privatnom vlasništvu. 

Ĉl. 5. 

Svakom korisniku koji zadovolji uvjete dodijelit će se nenamjenska jednokratna financijska pomoć u 

fiksnom iznosu od 1.000,00 kn po zaposlenom djelatniku. 

 

Ĉl. 6. 
Valjana prijava za jednokratnu novĉanu pomoć sadrži sljedeće obvezne obrasce i priloge: 

a) Prijavni obrazac (potpisan i ovjeren - papirnata verzija ili skenirani dokument u PDF formatu za elektroniĉku 

prijavu). 

b) Preslika posljednjeg dostupnog JOPPD obrasca (stranica B) s potvrdom Porezne uprave o njegovom 

zaprimanju ili Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o broju zaposlenih ili drugi važeći dokaz o 

broju zaposlenih u trenutku prijave (izuzev obrta). 

c) Potvrda o nepostojanju dugovanja prema proraĉunu Općine Nijemci – provjerava i prilaže Općina Nijemci.  

 

UtvrĊivanjem roka za predaju prijava, prijavu je moguće podnijeti na iskljuĉivo elektroniĉkom poštom na 

adresu: 

financije@nijemci.hr , s predmetom (subject) „Prijava za dodjelu interventne potpore" i/ili opcina@nijemci.hr . 

Ĉl. 7. 
Nakon isteka roka za podnošenje prijave Povjerenstvo za otvaranje prijava i provjeru propisanih uvjeta sastavit 

će zapisnik o pregledu prijava na temelju kojeg će Općina Nijemci donijeti Odluku o utvrĊivanju pozitivno 

ocijenjenih zahtjeva i isplati jednokratne novĉane pomoći. Otvaranje prijava, provjera zadovoljavanja propisanih 

uvjeta i isplata sredstava provodit će se uvažavajući redoslijed zaprimanja prijava. 

Ĉl. 8. 
Korisnik pomoći može se ponovno prijaviti za dodjelu potpore po svakom novom otvorenom Javnom pozivu. 

a) Radi utvrĊivanja jesu li zadovoljeni svi uvjeti, Upravni odjel za financije, razvoj i gospodarstvo može zatražiti 

dostavu dodatne dokumentacije, koju su potencijalni korisnici novĉane pomoći dužni dostaviti u naznaĉenom 
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roku. Potencijalni korisnici pomoći koji se ogluše na dostavu dodatne dokumentacije bit će iskljuĉeni iz 

postupka dodjele potpore. 

b) Ako se utvrdi da je u prijavi priložena neistinita dokumentacija ili prijavljeno stanje u zahtjevu i 

dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, gospodarskom subjektu koji se prijavljuje biti će 

onemogućena dodjela bilo kakvih općinski pomoći i potpora u periodu od pet (5) godina. 

c) Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine br. 25/13, 85/15), Općina Nijemci kao 

tijelo javne vlasti, obavezan je, radi upoznavanja javnosti, omogućiti pristup informacijama o svom radu 

pravodobnom objavom na internetskim stanicama ili u javnim glasilima. S obzirom na zakonom utvrĊenoj svrsi i 

interesu javnosti, Općina Nijemci objavljuje sve akte na službenoj web stranici u Službenom glasniku 

Vukovarsko-srijemske županije. Slijedom navedenog, smatrat će se da je gospodarski subjekt, podnošenjem 

Zahtjeva za jednokratnu novĉanu pomoć, koji sadrži njegove osobne podatke, dao privolu za njihovo 

prikupljanje, obradu i korištenje kroz javne objave na internetskim stranicama te u drugim izvještajima, a u svrhu 

radi koje su prikupljeni. 

Ĉl.9.  

Ovlašćuje se općinski naĉelnik za raspisivanje javnog poziva za dodjelu interventne jednokratne novĉane i 

donošenje odluke o dodjeli. 

 

Ĉl.10. 
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom vjesniku Vukovarsko-srijemske županije“. 

 

 

PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                                                                                                                Mirko Jurišić 

 


