
 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za gospodarstvo i fondove Europske unije 
 

 

NAJČEŠĆE POSTAVLJANA PITANJA I ODGOVORI 

u vezi s Javnim pozivom za dodjelu bespovratnih potpora za očuvanje i poticanje 

poslovne aktivnosti za mikrosubjekte čiji je rad obustavljen  zbog trajanja epidemije 

bolesti  COVID-19 

 

 

1. Mogu li se prijaviti za potporu i subjekti kojima Stožera nije bilo obustavljeno 

poslovanje, ali im je poslovanje obustavljeno ili prihodi znatno umanjeni u vezi s 

drugim okolnostima uzrokovanim epidemijom? 

Ne. Jedan od uvjeta Javnog poziva je obustava poslovanje Odlukom o mjerama 

ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja 

sportskih i kulturnih događanja (NN 32/2020) koju je donio Stožer civilne zaštite Republike 

Hrvatske dana 19. ožujka 2020. godine.  

Subjekt čije poslovanje nije bilo obustavljeno navedenom odlukom Stožera RH nije prihvatljiv 

prijavitelj, bez obzira na druge okolnosti i pad prihoda u navedenom razdoblju. 

 

2. Jesu li prihvatljivi korisnici kafići i restorani? 

Kafići, odnosno ugostiteljski objekti s registriranom djelatnosti 56.3 Djelatnosti pripreme i 

usluživanja pića nisu prihvatljivi korisnici.  

Restorani su prihvatljivi, osim ako su u periodu obustave djelovanja ipak poslovali u 

djelatnosti pripreme i dostave hrane. 

 

3. Je li prihvatljiv prijavitelj subjekt sa sjedištem na području Zagrebačke županije, a 

poslovnim prostorom u Zagrebu? Što ako je sjedište u Zagrebu, a lokal na području 

Županije? 

Uvjet Javnog poziva je sjedište i poslovanje na području Zagrebačke županije, a grad Zagreb 

nije dio Zagrebačke županije. Ako se jedno ili drugo nalazi na području grada Zagreba, ili bilo 

koje druge županije, to nije prihvatljiv prijavitelj. 

U slučaju izdvojenog pogona obrta koji ima sjedište u Zagrebu ili drugdje izvan Zagrebačke 

županije također nije zadovoljen uvjet javnog poziva da sjedište bude na području 

Zagrebačke županije, pa ni takav subjekt ne može biti korisnik potpore temeljem ovog 

Javnog poziva. 

 

4. Firma koja ima sjedište na području županije, a više trgovina, od kojih su neke na 

području županije, a neke nisu? 

Ako subjekt ima sjedište na području Županije i više trgovina/poslovnih prostora, od kojih su 

neki na području Županije, a drugi nisu, ispunjen je uvjet sjedišta i poslovanja na području 

Zagrebačke županije, i to je prihvatljiv korisnik. U tom slučaju iznos visine potpore utvrđuje 

se na osnovi broja zaposlenih u poslovnicama na području Zagrebačke županije. 

 



5. Može li se potpora iskoristiti za plaće zaposlenih ili za doprinose na plaće? 

Ne. Broj zaposlenih u svibnju 2020. je element za izračun iznosa potpore (npr. subjekt s dva 

zaposlena može ostvariti potporu u iznosu 6.000,00 kuna) ali plaće zaposlenih i doprinosi 

nisu prihvatljiv trošak. Prihvatljivi troškovi navedeni su u Javnom pozivu.  

 

6. Smatra li se vlasnik obrta zaposlenim i kako se to odnosi na visinu potpore? Što u 

slučaju dva suvlasnika? 

Vlasnik obrta smatra se zaposlenim ukoliko nema zasnovan radni odnos kod druge fizičke ili 

pravne osobe. Tako na primjer obrt u kojem je osim vlasnika zaposleno još dvoje zaposlenih 

može ostvariti potporu od 9.000,00 kuna.  

Ako je obrt zajednički obrt dva ili više suvlasnika, svi se suvlasnici smatraju zaposlenima ako 

nisu zaposleni negdje drugdje. Na primjer obrt s dva zaposlena i dva suvlasnika ostvario bi 

potporu u iznosu 12.000,00 kuna. 

 

7. Kako se broje zaposlene koje su trenutno na porodiljnom? 

Radnice koje su u svibnju 2020. bile na porodiljnom ne ulaze u izračun iznosa potpore.  

Za zaposlenice koje su prijavljene na pola radnog vremena, a pola je porodiljni, uzima se 

pola iznosa odnosno 1.500,00 kuna po zaposlenoj koja je pola radnog vremena na 

porodiljnom. 

 

8. Moraju li se svi računi dostaviti odmah? Prihvatljivi su troškovi u razdoblju 1. ožujka 

do 1. rujna 2020. godine, a natječaj se zatvara u srpnju. 

Nije potrebno dostaviti račune i dokaze o plaćanju uz prijavu. Korisnici ih mogu dostaviti 

naknadno, uz izvještaj. Jedino ako su u trenutku podnošenja prijave već realizirani troškovi 

koji pokrivaju iznos potpore (broj zaposlenih x 3.000,00 kuna) tada molimo priložite sve 

račune i dokaze o plaćanju uz prijavu. 

 

9. Je li prihvatljiv trošak roba za daljnju prodaju. Može li se to smatrati sirovinom i 

materijalom za obavljanje osnovne djelatnosti? 

Ne, roba za daljnju prodaju nije prihvatljiv trošak. 

 

10. Je li prihvatljiv trošak lizinga ili kredita za vozilo? 

To ovisi o tome je li vozilo oprema za obavljanje osnovne djelatnosti. Npr. rate financijskog 

lizinga za vozilo prihvatljiv su trošak za autoškolu. 

 

11. Što je s firmama koje su tražile i odobrena im je odgoda plaćanja poreza i 

doprinosa kod Porezne uprave na 3 mjeseca? 

S obzirom na specifične okolnosti prihvatit ćemo potvrdu Porezne uprave na kojoj je iskazan 

dug koji je nastao isključivo zbog odobrene odgode plaćanja poreza i doprinosa na 3 

mjeseca. Međutim u tom slučaju ili na samoj potvrdi Porezne uprave ili iz nekog drugog 

dokumenta mora biti nedvojbeno vidljivo da se radi samo i jedino o tom odobrenom dugu, ne 

smije postojati dvojba je li dio duga neke druge prirode. 

 

12.  Kad se traži Izvadak iz sustava e-porezna o zatvaranju poslovne jedinice ili drugi 

dokaz o zatvaranju, je li dovoljno dostaviti dokaz o NKD - Nacionalnoj klasifikaciji 

djelatnosti, ako je je temeljem Odluke Stožera našoj djelatnosti zabranjen rad? 

S obzirom da je prijavu moguće dopunjavati, za početak će biti dovoljno da dostavite dokaz o 

djelatnosti. Ako iz toga bude nedvojbeno jasno da se radi o djelatnosti koja je bila zatvorena, 

tada će to biti dovoljno. U suprotnom zatražit ćemo dopunu i/ili pojašnjenje prijave.  

 

U Zagrebu, 5. lipnja 2020. 


