Temeljem Programa dodjele potpore male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje
javnih površina u 2021. godini („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“ broj 3/21),
Gradonačelnik Grada Poreč-Parenzo objavljuje

JAVNI POZIV
PODUZETNICIMA ZA DODJELU POTPORA MALE VRIJEDNOSTI ZA
OBVEZNIKE POREZA NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA U 2021.
GODINI

UVODNE ODREDBE
Cilj dodjele potpore male vrijednosti za obveznike poreza na korištenje javnih površina u
2021. godini je ublažavanje negativnih gospodarskih posljedica koje su uzrokovane
pandemijom COVID-19 virusa poslovnim subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost
na području Grada Poreča-Parenzo.
MJERE ZA PROVOĐENJE JAVNOG POZIVA
1.
Dodjela potpora male vrijednosti subjektima kojima je utvrđena obveza plaćanja
poreza na korištenje javnih površina Grada Poreča-Parenzo u 2020. godini, koji su
djelomično oslobođeni plaćanja navedenog poreza rješenjem nadležnog poreznog tijela
temeljem Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina
("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 05/20, 10/20 i 13/20)


Potpora male vrijednosti dodjeljivati će se u maksimalnom iznosu od 40.000,00 kn
odnosno najviše 10% od početno utvrđene porezne obveze poreza na korištenje javne
površine za 2020. godinu za poslovne subjekte koji obavljaju gospodarsku djelatnost
na području Grada Poreča-Parenzo, a koji su pogođeni gospodarskom krizom
uzrokovanom pandemijom COVID-19 virusa. Korisnicima kojima bude dodijeljena
potpora ista će biti odobrena na način da im se u odobrenom iznosu umanji porezna
obveza za porez na korištenje javne površine koja će biti utvrđena u 2021. godini, i/ili
ostale dospjele obveze prema Gradu u slučaju da korisnicima ne bude odobreno
korištenje javne površine u 2021. godini.

2. Dodjela potpore korisnicima kojima je utvrđena obveza plaćanja poreza na
korištenje javnih površina Grada Poreča-Parenzo u 2021. godini, koji su javnu površinu
u 2020. godini koristili za postavljanje reklamnih tabli temeljem članka 15. Odluke o

lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo“
br. 18/17, 5/18 i 20/19)


Potpora male vrijednosti dodjeljivati će se u maksimalnom iznosu od 40.000,00 kn
odnosno najviše 50% od početno utvrđene porezne obveze poreza na korištenje javne
površine za 2020. godinu za poslovne subjekte koji obavljaju gospodarsku djelatnost
na području Grada Poreča-Parenzo, a koji su pogođeni gospodarskom krizom
uzrokovanom pandemijom COVID-19 virusa. Korisnicima kojima bude dodijeljena
potpora ista će biti odobrena na način da im se u odobrenom iznosu umanji porezna
obveza za porez na korištenje javne površine koja će biti utvrđena u 2021. godini, i/ili
ostale dospjele obveze prema Gradu u slučaju da korisnicima ne bude odobreno
korištenje javne površine u 2021. godini.

KORISNICI
I.

Korisnici potpora male vrijednosti iz Mjere 1. su poslovni subjekti (pravne i fizičke
osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima) koji su obveznici
poreza na korištenje javnih površina na području Grada Poreča-Parenzo i obavljaju
gospodarsku djelatnost, a ispunjavaju sljedeće uvjete:
 korisnici mogu biti subjekti kojima je utvrđena obveza plaćanja poreza na
korištenje javnih površina Grada Poreča-Parenzo u 2020. godini, koji su djelomično
oslobođeni plaćanja navedenog poreza rješenjem nadležnog poreznog tijela temeljem
Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina ("Službeni
glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 05/20, 10/20 i 13/20,
 korisnici mogu biti subjekti za koje Upravni odjel za opću upravu i
gospodarstvo u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da nema dospjelih, a
nepodmirenih obveza prema Gradu Poreču-Parenzo i trgovačkim društvima u
vlasništvu Grada Poreča-Parenzo (Usluga Poreč d.o.o., Odvodnja Poreč d.o.o. i Stan
d.o.o.).

II.

Korisnici potpora male vrijednosti iz Mjere 2. su poslovni subjekti (pravne i fizičke
osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima) koji su obveznici
poreza na korištenje javnih površina na području Grada Poreča-Parenzo i obavljaju
gospodarsku djelatnost, a ispunjavaju sljedeće uvjete:


korisnici mogu biti subjekti kojima je utvrđena obveza plaćanja poreza na
korištenje javnih površina Grada Poreča-Parenzo u 2021. godini, koji su javnu
površinu u 2020. godini koristili za postavljanje reklamnih tabli temeljem
članka 15. Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo („Službeni
glasnik Grada Poreča-Parenzo“ br. 18/17, 5/18 i 20/19),



korisnici mogu biti subjekti kojima je poreznim rješenjem odobreno korištenje
javne površine za namjenu obavljanja djelatnosti čije je poslovanje
obuhvaćeno mjerama ograničenja rada i ponašanja navedenih u Odluci
Županijskog stožera civilne zaštite te Odluci o mjerama ograničavanja
društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanju
sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite RH od 19.03.2020.
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godine, a kojima je narušena gospodarska aktivnost ili je uzrok znatne
gospodarske štete,
pri čemu mogu biti prihvatljivi korisnici ukoliko
kumulativno ispune slijedeće uvjete:
o da su obuhvaćeni mjerama zabrane i ograničenja rada zbog posebnih
okolnosti uzrokovanih epidemijom COVID 19,
o da mogu službenim podacima/dokumentima dokazati ostvarenje
prihoda/primitaka umanjenih za 50% i više u razdoblju od 20. ožujka
2020. do 20. lipnja 2020. godine, u odnosu na isto razdoblje prethodne
godine,
o da su u prethodnoj 2019. godini imali ukupne godišnje prihode do 7,5
milijuna kuna.


III.

Korisnici mogu biti subjekti za koje Upravni odjel za opću upravu i
gospodarstvo u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da nema
dospjelih, a nepodmirenih obveza prema Gradu Poreču-Parenzo i trgovačkim
društvima u vlasništvu Grada Poreča-Parenzo (Usluga Poreč d.o.o., Odvodnja
Poreč d.o.o. i Stan d.o.o.).

Pravo na dodjelu potpore ne ostvaruju obveznici poreza na korištenje javnih površina
koji su javnu površinu - ugostiteljsku terasu u 2020. godini koristili temeljem članka
14. Odluke o lokalnim porezima Grada Poreča-Parenzo („Službeni glasnik Grada
Poreča-Parenzo“ br. 18/17, 5/18 i 20/19), odnosno potpora se ne može dodijeliti
temeljem početno utvrđene porezne obveze poreza na korištenje javne površine za
2020. godinu za porezna rješenja za korištenje javne površine - ugostiteljske terase.

POPIS POTREBNE DOKUMENTACIJE
Uz obrazac zahtjeva poslovni subjekt mora priložiti:
 primjerak (kopija) Poreznog rješenja o obvezi plaćanja poreza na korištenje javnih
površina temeljem kojeg se traži dodjela potpore,
 primjerak (kopija) Poreznog rješenja kojim su djelomično oslobođeni plaćanja
navedenog poreza temeljem Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje
javnih površina ("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 05/20, 10/20 i 13/20),
 izvadak iz obrtnog/sudskog registra (naznačiti osnovnu djelatnost),
 potvrda o nedugovanju prema Gradu Poreču-Parenzo i trgovačkim društvima u
vlasništvu Grada Poreča-Parenzo (Usluga Poreč d.o.o., Odvodnja Poreč d.o.o. i Stan
d.o.o.).
Uz obrazac zahtjeva poslovni subjekt koji traži odobrenje potpore iz Mjere 2., uz navedene
dokumente mora dodatno priložiti:
 dokaz o prihodu/primicima u mjesecima ožujak-lipanj, ostvarenom u 2019. godini,
 dokaz o prihodu/primicima u mjesecima ožujak-lipanj, ostvarenom u 2020. godini,
 dokaz o ostvarenom prihodu na godišnjoj razini (za 2019. godinu).
Poslovni subjekt koji traži odobrenje potpore za Mjeru 2. uz zahtjev nije dužan dostaviti
primjerak (kopiju) Poreznog rješenja kojim je djelomično oslobođen plaćanja navedenog
poreza temeljem Odluke o oslobađanju od plaćanja poreza na korištenje javnih površina
("Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo", broj 05/20, 10/20 i 13/20).
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ZAJEDNIČKE ODREDBE
Za provedbu ovog Javnog poziva zadužen je gradski Upravni odjel za opću upravu i
gospodarstvo. Odluku o dodjeli nepovratne potpore u kojoj se navode podaci o korisniku,
iznos i namjena potpore, donosi Povjerenstvo za dodjelu potpora male vrijednosti
obveznicima poreza na korištenje javnih površina u 2021. godini.
Poslovni subjekt podnosi pisani i obrazloženi zahtjev za dodjelu potpore Upravnom odjelu za
opću upravu i gospodarstvo.
Pisanim i obrazloženim zahtjevom smatrat će se zahtjevi podneseni nadležnom upravnom
tijelu poštom ili osobnom dostavom u pisarnicu Grada Poreča-Parenzo.
Pisanim i obrazloženim zahtjevom smatrat će se zahtjev potpisan i ovjeren od strane
odgovorne osobe podnositelja zahtjeva.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća, a najdulje do kraja tekuće godine.
Grad Poreč-Parenzo može zatražiti od podnositelja zahtjeva dodatnu dokumentaciju, kako bi
se dokazalo ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpora utvrđenih ovim Javnim pozivom.
Nepotpuni zahtjevi, zahtjevi zaprimljeni izvan roka i zahtjevi koji ne ispunjavaju sve uvjete
navedene u Javnom pozivu neće se razmatrati.
Po donošenju Odluke, Upravni odjel pismeno obavještava korisnika o iznosu dodijeljene
potpore male vrijednosti.
Potpore će se odobravati sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu Grada-Poreča za 2021.
godinu.
Obrasci zahtjeva za dodjelu potpore za svaku pojedinu mjeru sastavni je dio ovog Javnog
poziva.
Zahtjev s potrebnim prilozima predaje se u prijamnu kancelariju (pisarnicu) Grada Poreča, O.
m. Tita 4 ili putem pošte.
Rok za podnošenje zahtjeva je 10. prosinca 2021. godine.
Za više informacija o javnom pozivu slobodno se obratite u Grad Poreč-Parenzo; Upravni
odjel za opću upravu i gospodarstvo, Odsjek za gospodarstvo i EU fondove, e-mail:
matea.kodan@porec.hr, maja.strazic@porec.hr, kontakt: 052/451-099.
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POTPORE MALE VRIJEDNOSTI SUKLADNO UREDBI KOMISIJE (EU)
1407/2013 TE UREDBI KOMISIJE (EU) 2020/972

BR.

Potpore koje se dodjeljuju po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno pravilima EU o
pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br. 1407/2013 od 18. prosinca
2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis
potpore (SL EU, L352 od 24.12.2013.), te Uredbom Komisije (EU) 2020/972 оd 2. srpnja
2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe
(EU) br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi .(SL L 215,
7.7.2020.) – u daljnjem tekstu Uredba o potporama male vrijednosti br. 1407/2013).
Ovaj Javni poziv potpora, sukladno članku 1. stavku 1. točkama a) do e) Uredbe o potporama
male vrijednosti br. 1407/2013, ne odnosi se na:
 potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i
akvakulture koje je obuhvaćeno Uredbom Komisije (EZ) br. 104/2000;
 potpore poduzetnicima koji djeluju u sektoru primarne proizvodnje poljoprivrednih
proizvoda;
 potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji djeluju u sektoru prerade i stavljanja na
tržište poljoprivrednih proizvoda u slučajevima određenim u točki c);
 potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili države članice, odnosno
potpore koje su izravno povezane s izvezenim količinama, s uspostavom i
funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima povezanima s
izvoznom djelatnošću;
 potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih proizvoda umjesto uvezenih.
Sukladno članku 1. stavku 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 ako
poduzetnik, osim u gore navedenim sektorima u kojima dodjela potpora male vrijednosti nije
moguća, djeluje u ostalim sektorima i/ili obavljaju djelatnosti za koje je moguće dodijeliti
potporu male vrijednosti mora osigurati da sektori koji su isključeni iz područja primjene
Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 ne ostvaruju korist od potpore male
vrijednosti, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 pod pojmom
„jedan poduzetnik“ obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih
međusobnih odnosa:
a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću;
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog,
upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća;
c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema
ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog
ugovora tog poduzeća;
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu
s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.
Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d)
preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.
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Sukladno članku 3. stavku 2. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013 ukupan
iznos potpora male vrijednosti koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije prijeći iznos od
200.000,00 EUR tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, a za poduzetnika koji obavlja
cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100.000,00 EUR tijekom
tri fiskalne godine te se ta navedena granica primjenjuje bez obzira na oblik ili svrhu potpore.
De minimis potpora koja se odobrava za cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne
može se odobravati i koristiti za kupovinu vozila za cestovni prijevoz tereta.
Sukladno članku 6. Uredbe o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, podnositelj zahtjeva
mora svom zahtjevu priložiti izjavu o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti iz drugih
izvora tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u tekućoj fiskalnoj godini na propisanom
obrascu koji je sastavni dio Javnog poziva.
Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi o potporama male vrijednosti br. 1407/2013, a
svaki korisnik potpore u obvezi je prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i
ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim potporama male vrijednosti poštujući
odredbe o „jednom poduzetniku“.
O dodijeljenoj potpori male vrijednosti, izvješćuje se Ministarstvo financija Republike
Hrvatske.

PRAVO NA PRISTUP INFORMACIJAMA
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13 i 85/15),
Grad Poreč - Parenzo kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti
pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama. Slijedom
navedenog, poduzetnik podnošenjem Zahtjeva za potporu koja sadrži njegove osobne podatke
daje privolu Gradu Poreču-Parenzo da prikuplja, obrađuje, pohranjuje i prenosi njegove
osobne podatke u svrhu: - obrade zahtjeva za dodjelu potpora, - oglašavanja i objavljivanja na
službenim mrežnim i ostalim stranicama i očevidnicima Grada Poreča-Parenzo te registrima
nadležnih Ministarstava, - sklapanja ugovora u vezi s predmetom zahtjeva, sve uz primjenu
obvezujućih odredbi Opće uredbe (EU) 2016/679 o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom
osobnih podataka i slobodnom kretanju takvih podatka (u nastavnom tekstu Opća uredba),
Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ broj 42/18) od 9.
svibnja 2018. godine, te ostalih nacionalnih propisima kojima se regulira zaštita osobnih
podataka.

GRADONAČELNIK
Loris Peršurić
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