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         Temeljem članka 6. Odluke o potpori ugostiteljima za kupnju grijalica za ugostiteljske 

terase na području Općine Hercegovac u 2020. godini (Službeni glasnik Općine Hercegovac, 

broj 4/20) i  članka 46. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac, broj 

1/18 i 6/18), Općinski načelnik Općine Hercegovac objavljuje 

 

 

JAVNI POZIV 

za dodjelu jednokratne potpore  

ugostiteljima za kupnju grijalica za ugostiteljske terase 

na području Općine Hercegovac u 2020. godini 

 

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

 Predmet javnog poziva je dodjela jednokratne potpore (u daljnjem tekstu: potpora) 

Općine Hercegovac za kupnju grijalica na postojećim, proširenim ili novim ugostiteljskim 

terasama, na području Općine Hercegovac u 2020. godini.  

 

2. IZNOS POTPORE 

 Potpora po ovom javnom pozivu odobrava se u iznosu 50% ukupno prihvatljivih 

troškova (bez PDV-a), a najviše do 2.000,00 kuna po ugostitelju. 

Porez na dodanu vrijednost nije prihvatljiv trošak. 

Sredstva Potpore dodjeljuju se za troškove (plaćene račune) nastale u 2020 godini. 

 

3. ROK ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE 

Javni poziv otvoren je od 26. studenog 2020. godine do 10. prosinca 2020. godine, 

odnosno do iskorištenja sredstava planiranih u Proračunu Općine Hercegovac za 2020. godinu, 

Aktivnost: Pomoć poduzetništvu – COVID 19. 

 

4. KORISNICI POTPORE 

 Korisnici potpore po ovom Javnom pozivu su ugostitelji odnosno vlasnici objekata koji 

imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost na području grada Općine Hercegovac. 

 

5. NAMJENA KORIŠTENJA POTPORE 

Potpora se odobrava za kupovinu plinskih ili električnih grijalica za terase ugostiteljskih 

objekata. 

 

6. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE   

 Potpore se dodjeljuju ugostiteljima koji:  

- imaju ugostiteljski objekt na području općine Hercegovac, 



- imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost,  

- su u cijelosti u privatnom vlasništvu  i  

- imaju podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj i Općini Hercegovac. 

 

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

U prijavi za dodjelu potpore ugostitelj prilaže sljedeću obveznu dokumentaciju:  

- popunjen obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore za nabavu grijalica – UGO 2020,  

- dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva s registriranom djelatnošću, odnosno 

rješenje ili izvadak iz odgovarajućeg registra, 

- dokaz o pravu vlasništva prostora (zemljišno knjižni izvadak - ne stariji od 30 dana od 

dana objave Javnog poziva) ili dokaz o pravu korištenja prostora – ukoliko je ugostitelj 

u najmu (preslik ugovora o najmu odnosno o zakupu poslovnog prostora), 

- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja ne starija od 30 

dana od dana objave Javnog poziva, 

- potvrda Općine Hercegovac o nepostojanju duga prema Općini Hercegovac,  

- presliku osobne iskaznice podnositelja zahtjeva za potporu, 

- račun za koji se traži potpora i izvode sa žiro-računa kojima se dokazuje izvršeno 

plaćanje za troškove koji su predmet zahtjeva za potporu (nalog za plaćanje, 

kompenzacije i cesije nisu prihvatljivi kao dokaz o izvršenom plaćanju). Uz račune iz 

inozemstva obvezno je priložiti kratak opis proizvoda na hrvatskom jeziku 

- izjavu o suglasnosti za korištenje osobnih podataka,  

- izjavu o korištenim potporama male vrijednosti de minimis (prilaže i podnositelj 

zahtjeva koji do sada nije koristio de minimis potpore). 

 

8. POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Prijava za Javni poziv podnosi se na obrascu zahtjeva koji se nalazi na web stranici 

(www.opcinahercegovac.hr) ili u Općini Hercegovac.  

Uz ispunjen obrazac zahtjeva, podnositelj prilaže odgovarajuću dokumentaciju 

navedenu u obrascu prijave. 

Prijava na Javni poziv se podnosi Općini Hercegovac osobno u pisarnicu ili poštom u 

zatvorenim omotnicama, naslovljeno na:  

Općina Hercegovac 

Moslavačka 150 

43284 Hercegovac 

„Prijava na Javni poziv – Potpora za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na 

području općini Hercegovac u 2020. godini“ 

 

Povjerenstvo razmatra pristigle zahtjeve te predlaže Općinskom načelniku donošenje 

konačne Odluke o  dodjeli potpore male vrijednosti. 

Zahtjevi za dodjelu potpora za kupovinu grijalica za ugostiteljske terase obrađuju se 

prema redoslijedu podnesene potpune prijave.  

Nepotpune prijave Povjerenstvo neće razmatrati! 

 

9. OSTALE ODREDBE 

Kod podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpore, podnositelj predaje i ispunjen obrazac 

Izjave o iznosima primljenih potpora male vrijednosti, sukladno Uredbi Komisije br. 1407/2013 

po kojima ukupan iznos de minimis potpora dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći 

iznos od 200.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, tijekom trogodišnjeg fiskalnog 

razdoblja.  

 



Trogodišnje razdoblje odnosi se na dodijeljene potpore u predmetnoj fiskalnoj godini te 

dvije prethodne (2020., 2019. i  2018.).  

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku odobrenja, kada podnositelj 

zahtjeva stekne zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male 

vrijednosti. Podnosiocu zahtjeva odobrena sredstva će biti doznačena na temelju dostavljene 

vjerodostojne dokumentacije (preslike računa za kupovinu električnih ili plinskih grijalica i 

izvoda sa žiro-računa o izvršenom plaćanju). 

Javni poziv je objavljen na oglasnoj ploči i na službenoj web stranici Općine 

Hercegovac, a sve dodatne informacije zainteresirani mogu dobiti u Jedinstvenom upravnom 

odjelu Općine Hercegovac, tel: 043/524-511 ili e-mail: opcina.hercegovac1@bj.t-com.hr. 

Općinski načelnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva.  
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