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Donošenje Programa potpora ugostiteljima na
području Grada Čakova radi ublažavanja posljedica
otežanog rada u uvjetima pandemije virusa COVID-19

20. listopad 2021.

PRIJEDLOG
Na temelju članka 18. Zakona o proračunu (NN RH 87/08, 136/12 i 15/15),
članka 51. Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN RH
124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20) i članka 29. Statuta Grada Čakovca (Sl.
gl. Grada Čakovca 1/21) Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj __ sjednici
održanoj _______ donijelo sljedeći

PROGRAM

potpora ugostiteljima na području Grada Čakovca
radi ublažavanja posljedica otežanog rada u uvjetima pandemije
virusa COVID-19
Članak 1.
Ovim Programom utvrđuju se mjere potpore male vrijednosti za 2021. godinu
ugostiteljima koji posluju na području Grada Čakovca, a čije je poslovanje bilo otežano
u uvjetima pandemije virusa COVID-19.
Članak 2.
Potpore male vrijednosti realizirat će se putem subvencija iz proračuna Grada,
s ciljem zadržavanja postojećih zaposlenika, kao i oporavak poslovanja ugostitelja.
Subvencije su namijenjene podmirivanju troškova poreza na korištenje javnih površina
za postavu ugostiteljskih terasa u razdoblju 01.03.2021. – 29.07.2021. godine.
Članak 3.
Iznos subvencije za svakog pojedinog ugostitelja utvrđuje se zbrajanjem iznosa
rješenja izdanih za razdoblje 01.03. – 31.05. 2021. godine (ukupan iznos rješenja) i
30% iznosa rješenja izdanih za razdoblje 01.06. – 29.07.2021. godine.
Članak 4.
Uvjeti, kriteriji i rokovi za dodjelu i isplatu subvencija ugostiteljima utvrdit će se
Zaključkom gradonačelnice, temeljem kojeg će se raspisati Javni poziv ugostiteljima
za dostavu Zahtjeva i pripadajuće dokumentacije.
Članak 5.
Predviđeni ukupni iznos subvencija je 100.000,00 kuna, a utvrđen je temeljem
izdanih Rješenja o korištenju javnih površina za postavu ugostiteljskih terasa. Konačni
iznos subvencija utvrdit će se nakon obrade zaprimljenih zahtjeva ugostitelja za
dodjelu subvencija.
Sredstva su osigurana u Izmjenama i dopunama proračuna Grada Čakovca za
2021. godinu, u okviru Razdjela – Služba za poslove gradonačelnika, Glava – Odsjek
za gospodarstvo, europske programe i projekte, Program 1012 – Gospodarski razvoj
grada, Aktivnost A101202 – Sufinanciranje aktivnosti u gospodarstvu i poljoprivredi.
Članak 6.
Ovaj Program stupa na snagu prvog dana od dana objave u Službenom
glasniku Grada Čakovca.
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Obrazloženje
Zbog posebnih okolnosti poslovanja izazvanih pandemijom virusa COVID-19 i
temeljem zamolbi ugostitelja s područja Grada Čakovca za pomoć iz proračuna Grada
Čakovca, Grad je Izmjenama i dopunama Proračuna za 2021. godinu osigurao sredstva za
dodjelu potpora male vrijednosti ugostiteljima koji koriste javnu površinu za postavu
ugostiteljskih terasa.
Odlukom o lokalnim porezima, koju je Gradsko vijeće Grada Čakovca donijelo u
prosincu 2020. godine, utvrđene su porezne obveze pravnih i fizičkih osoba koje su važeće za
2021. godinu i ne mogu se tijekom godine mijenjati. Tom je odlukom ukinuta obveza obračuna
poreza na potrošnju, dok je obveza plaćanja poreza na korištenje javnih površina važeća
tijekom cijele proračunske godine te je Grad obvezan izdati i naplatiti rješenja za korištenje
iste.
Iz razloga nemogućnosti oslobađanja ugostitelja od navedene obveze, utvrđuje se ovaj
Program mjera (potpora male vrijednosti) temeljem kojeg će se ugostiteljima isplatiti
subvencije za pokrivanje dijela obveze po rješenjima o korištenju javnih površina tijekom 2021.
Razdoblje na koje se odnosi subvencioniranje počinje od 01. ožujka, kada su izdana prva
ovogodišnja rješenja za korištenje javnih površina za postavljanje ugostiteljskih terasa, a
završava prije manifestacije „Porcijunkulovo“. Rješenja koja su izdana za vrijeme trajanja
manifestacije i nakon nje (do 31.10. – do kada su izdana rješenja) ne ulaze u postupak
subvencioniranja.
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu utvrđuje subvencije kao
tekuće prijenose sredstava trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima
izvan javnog sektora za poticanje proizvodnje određenih proizvoda i pružanje usluga. U
Računskom planu subvencije su predviđene u okviru podskupine 352.
Gradonačelnica će, temeljem prihvaćenog Programa od strane Gradskog vijeća,
donijeti Zaključak kojim će se detaljno propisati postupak, uvjeti i rokovi dodjele subvencija.
Ugostitelji imaju obvezu podmiriti cjelokupni dug prema Gradu Čakovcu (osim duga koji se
subvencionira) te dati izjavu da nisu primili potpore male vrijednosti u protekle 3 godine u
propisanom iznosu (više od 200.000 eura), kao i izjavu da navedeni trošak poreza na javne
površine već nije bio subvencioniran iz nekog drugog izvora.
Temeljem Zaključka raspisat će se Javni poziv za dodjelu potpora. Primljeni zahtjevi
ugostitelja i pripadajuća dokumentacija dostavit će se u Upravni odjel za financiranje, gdje će
se pregledati i utvrditi pravo na isplatu subvencija. Subvencije će se isplatiti najkasnije do kraja
proračunske godine.
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