
P R I J E D L O G 

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne 

novine br. 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 

98/19), članka 18. Statuta Općine Farkaševac(„Glasnik Zagrebačke županije” broj: 19/09, 32/1, 

9/13, 14/13, 3/18 i 8/20) i Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, 

uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja Stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske od 19.03.2020. („Narodne novine” broj: 32/20), Općinsko vijeće Općine Farkaševac na 

sjednici održanoj ____  2020. godine, donijelo je  

O D L U K U 

o dodjeli interventne potpore obrtnicima i poduzetnicima s područja Općine Farkaševac 

kojima je zabranjen rad, te osobama kojima je prekinut radni odnos uslijed pandemije 

                                                                      COVID-19 

 

Članak 1. 

I.  Uvodni dio 

Pojava pandemije djelovanjem virusa COVID -19, uzrokovala je donošenje Odluke o 

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

sportskih i kulturnih događanja, od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske, što je 

uzrokovalo poremećaj u gospodarstvu Općine Farkaševac. 

Članak 2. 

Ovom se Odlukom radi saniranja negativnih ekonomskih posljedica uzrokovanih 

djelovanjem Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 

djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, kako bi se održala likvidnost i zadržala 

postojeća radna mjesta subjekata malog gospodarstva s područja Općine Farkaševac, te ublažile 

financijske teškoće radnika kojima je prestao radni odnos uslijed djelovanja COVID-19, 

propisuju se uvjeti prihvatljivosti oslobođenja određenih davanja iz nadležnosti jedinice lokalne 

samouprave, uvjeti oslobodenja, iznosi oslobodenja, način podnošenja zahtjeva i postupak 

oslobodenja. 

Članak 3. 

Korisnici potpora iz ove Odluke su fizičke i pravne osobe koje su mikro poduzetnici 

sukladno definiciji malih i srednjih poduzeća, te koji samostalno i trajno obavljaju djelatnost s 

namjerom ostvarivanja prihoda temeljem članka 4. Pravilnika o porezu na dodanu vrijednost, 

uključujući trgovačka društva, obrte i slobodna zanimanja. 

Uvjeti oslobođenja davanja 

Članak 4. 



Oslobođenja mogu ostvariti korisnici koji ispunjavaju kumulativno sljedeće uvjete: 

1. OBRTNICI 1 PODUZETNICI: 

- da imaju sjedište na području Općine Farkaševac, 

- da im je Odlukom Stožera civilne zaštite, o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, 

rada u trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne 

novine br. 32/2020), zabranjen rad, 

- da imaju najmanje jednog (1) zaposlenog u trenutku podnošenja zahtjeva (izuzev obrta). 

- da nisu otpustili nijednog zaposlenika (osim prekida radnog odnosa temeljem zahtjeva 

zaposlenika) u razdoblju nakon 19. ožujka 2020. (dokaz: Izjava pod materijalnom i 

kaznenom odgovornošću koja je sastavni dio prijavnog obrasca). 

- da nemaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima 

službenu evidenciju vodi Općina Farkaševac i Porezna uprava 

- da su u cijelosti u privatnom vlasništvu, 

- da im osnovna djelatnost nije svrstana u područje A — Poljoprivreda, šumarstvo i 

ribarstvo prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NKD 2007). 

- 2. FIZIČKE OSOBE - RADNICI kojima je prestao radni odnos kao posljedica djelovanja 

COVID 19, jednostranom Odlukom poslodavca, a mimo volje radnika, moraju ispuniti 

kumulativno uvjete 

- da imaju prebivalište/stalno boravište na području Općine Farkaševac, 

- da nemaju dospjelih a nepodmirenih dugovanja po osnovi javnih davanja o kojima 

službenu evidenciju vodi Općina Farkaševac i Porezna uprava, 

- da su upisani u evidenciji HZZ-a kao nezaposlene osobe najranije od 20.03.2020. godine 

 

Iznos potpore. odnosno oslobođenja 

Članak 5. 

 

Svi obrtnici i pravne osobe (neovisno o veličini) kojima je zabranjen rad Odlukom o 

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

sportskih i kulturnih događanja, oslobodit će se plaćanja komunalne naknade za poslovni 

prostor za razdoblje u kojem nisu radili. 

Svi obrtnici i pravne osobe (neovisno o veličini) koje ispunjavaju uvjete iz ove Odluke, 

oslobodit će se plaćanja zakupnine za poslovni prostor za razdoblje u kojem nisu radili. 

Članak 6. 

Radnici kojima je prestao radni odnos kao posljedica djelovanja COVID-19, 

jednostranom Odlukom poslodavca, mimo volje radnika, oslobađaju se plaćanja jednog kvartala 

komunalne naknade (oslobođenje se odnosi i na domaćinstvo čiji je radnik član). 

Članak 7. 

Za provedbu ove Odluke u svezi oslobođenja plaćanja komunalne naknade zadužuje 

se Jedinstveni upravni odjel Općine Farkaševac. 



 

Članak 8. 

Rješenje o oslobođenju plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Općine 

Farkaševac donosi Općinski načelnik. 

Članak 9. 

Način podnošenja zahtjeva, te ostali postupci i rokovi u svezi s ostvarivanjem prava na 

oslobođenje propisat će se Javnim pozivom. 

Članak 10. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će na mrežnim stranicama 

Općine Farkaševac. 

 

KLASA:022-05/20-01/__ 

URBROJ: 238/08-01-20-1 

Farkaševac, ____ lipanj 2020.  
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