
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 4. sjednici 
održanoj 20. listopada donijelo sljedeći 

 
P R O G R A M 

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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