
 

 

           REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
        GRAD BJELOVAR 
       GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 402-01/20-01/192 

URBROJ: 2103/01-02-20-4           

Bjelovar, 3. studenoga 2020.   
 

    GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Utvrđivanje Prijedloga odluke o potpori ugostiteljima za kupnju 

grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara u 2020. godini 
 
 
Gradonačelnik Grada Bjelovara razmatrao je Nacrt odluke o potpori 

ugostiteljima za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području grada Bjelovara u 
2020. godini i u povodu toga donio sljedeći 
 
 

ZAKLJUČAK 
 

 
Utvrđuje se Prijedlog odluke o potpori ugostiteljima za kupnju grijalica za 

ugostiteljske terase na području grada Bjelovara u 2020. godini kao u tekstu Nacrta i 
upućuje Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje.  

Izvjestiteljica po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnica Upravnog odjela za gospodarstvo Sonja Novak.  
 

 

 

         GRADONAČELNIK 
       

                                                                                        Dario Hrebak  
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO - BILOGORSKA ŽUPANIJA 

G R A D  B J E L O V A R  
Upravni odjel za gospodarstvo 

 

KLASA: 402-01/20-01/192 

URBROJ: 2103/01-05-20-3 

Bjelovar, 26. listopada 2020.    
 

               GRAD BJELOVAR 
       G R A D O N A Č E L N I K  

           Dario Hrebak 
            - ovdje -  

 

PREDMET: Nacrt Odluke o potpori ugostiteljima za kupnju grijalica za 
ugostiteljske terase na području grada Bjelovara u 2020. godini 

 
U prilogu dostavljamo Nacrt Odluke o potpori ugostiteljima za kupnju grijalica za 

ugostiteljske terase na području grada Bjelovara u 2020. godini 
 
Predlažemo da razmotrite Nacrt Odluke, da je utvrdite u predloženom tekstu i 

proslijedite Gradskom vijeću na razmatranje i donošenje. 
 
 
Pripremile: 
 
Pročelnica: 
Sonja Novak, dr.med.vet. 
 
 
 
Viša referentica za malo i srednje poduzetništvo      
Jasminka Kišantal-Zubić, up.prav.  
 
 

 
                    PROČELNICA 
            Sonja Novak, dr.med.vet.        
 
 
 
 
 
          



 

 

 

 
 
          REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
          G R A D   B J E L O V A R 
              GRADONAČELNIK 
 

- NACRT 
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
(Narodne novine, br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13-pročišćeni tekst, 137/15- ispravak, 123/17 i 98/19) i 
članka 31. stavka 1. točke 19. Statuta Grada Bjelovara („Službeni glasnik Grada 
Bjelovara“, broj 2/13,  1/18 i 2/20), Gradsko vijeće Grada Bjelovara na _____. sjednici, 
održanoj ____ studenog 2020., donijelo je 

 
O D L U K U 

 
o potpori ugostiteljima za kupnju grijalica za ugostiteljske terase  

na području grada Bjelovara u 2020. godini 
 

Članak 1. 
 

Ovom Odlukom donosi se potpora za kupnju grijalica ugostiteljima odnosno vlasnicima 
ugostiteljskih objekata koji imaju postavljene terase na području grada Bjelovara te 
onima kod kojih je u tijeku proširenje postojećih ili postavljanje novih terasa. 
 

Članak 2.  
 

Potpora ima za cilj aktiviranje veće radne površine proširenjem postojećih ili 
postavljanjem novih terasa te produženim korištenjem istih u zimskom periodu što u 
konačnici, bez obzira na primjenu propisane socijalne distance, donosi stabilan prihod. 
 

Članak 3. 
 

Pojedinačni iznos Potpore prihvatljivog podnositelja zahtjeva može iznositi 50% 
ukupno prihvatljivih troškova nabave grijalica (plinskih ili električnih), a najviše 
3.000,00 kuna po ugostitelju.  
 
Porez na dodanu vrijednost (u daljnjem tekstu: PDV) nije prihvatljiv trošak. 

 
Potpora koja se odobrava i dodjeljuje na temelju ove Odluke smatra se državnom 
potporom male vrijednosti (de minimis) sukladno Uredbi Komisije br. 1407/2013. po 
kojoj ukupan iznos de minimis potpora koji je dodijeljen jednom poduzetniku ne smije 
prijeći iznos od 200.000,00 EUR-a u kunskoj protuvrijednosti, tijekom trogodišnjeg 
fiskalnog razdoblja na pomičnoj osnovi, računajući godinu dodjele potpore. 
 
 
 



 

 

Članak 4.  
 
Korisnici potpore, ugostitelji iz članka 1. ove Odluke mogu ostvariti potporu temeljem 
priloženih plaćenih računa.  
 
De minimis potpora iz članka 3. dodjeljivati će se ugostiteljima za ugostiteljske objekte 
sa područja grada Bjelovara koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnost, a u  cijelosti 
u privatnom vlasništvu te imaju podmirene sve obveze prema Republici Hrvatskoj i 
Gradu Bjelovaru. 
 

Članak 5. 
 
Financijska sredstva za provođenje ove Odluke u iznosu od 80.000,00 kuna osigurana 
su rebalansom u Proračunu Grada Bjelovara za 2020. godinu u razdjelu Upravnog 
odjela za gospodarstvo koji provodi Javni poziv i vrši kontrolu korištenja potpore. 
 

Članak 6.  
 
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Bjelovara da donese Pravilnik za navedenu 
potporu kojim se utvrđuju opći uvjeti, kriteriji za utvrđivanje iznosa te postupak 
odobravanja i dodjeljivanja poticajnih financijskih sredstava. 
 
Gradonačelnik donosi Odluku o raspisivanju Javnog poziva. 

 
Članak 7.  

 
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Bjelovara da imenuje Povjerenstvo za dodjelu 
potpore za kupnju grijalica ugostiteljima koje će razmatrati prispjele zahtjeve i  
predlagati Gradonačelniku donošenje konačne Odluke o dodjeli potpore male 
vrijednosti. 
 

Članak 8. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 
Grada Bjelovara.'' 
 

KLASA: 402-01/20-01/192 

URBROJ: 2103/01-02-20-2 

Bjelovar, _______ 2020.    

 

     PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
     Ante Topalović, univ. bacc. oec. 

 
 

 

 

 



 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Odluka o potpori ugostiteljima za kupnju grijalica za ugostiteljske terase na području 
grada Bjelovara u 2020. godini je jedna od daljnji mjera pomoći gospodarstvu kojom 
Grad Bjelovar želi pomoći svojim poduzetnicima pogođenima izvanrednom situacijom 
vezanom uz epidemiju bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom.  
 
Potpora za kupnju grijalica ima za cilj aktiviranje veće radne površine proširenjem 
postojećih ili postavljanjem novih terasa te produženim korištenjem istih u zimskom 
periodu što u konačnici, bez obzira na primjenu propisane socijalne distance, donosi 
ugostitelju stabilan prihod.  
 
Navedenom potporom Grad Bjelovar će subvencionirati 50% troškova nabave grijalica 
(plinskih ili električnih), a najviše do 3.000,00 kuna (bez PDV-a) po ugostitelju. Riječ je 
o potpori male vrijednosti (de minimis potpori) za koju će se raspisati Javni poziv.   
 
Potrebna sredstva za provođenje ove Odluke iznose 80.000,00 kuna i osigurana su   
rebalansom u Proračunu Grada Bjelovara za 2020. u razdjelu Upravnog odjela za 
gospodarstvo koji provodi Javni poziv i vrši kontrolu korištenja potpore. 
 
 
Pripremile: 
 
Pročelnica: 
Sonja Novak, dr.med.vet. 
 
 
Viša referentica za malo i srednje poduzetništvo      
Jasminka Kišantal-Zubić, up.prav.  
 
 

 
                    PROČELNICA 
            Sonja Novak, dr.med.vet.                 


