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         REPUBLIKA HRVATSKA                                                       NACRT PRIJEDLOGA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
       GRAD DONJI MIHOLJAC 
            GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 402-07/20-01/ 
URBROJ: 2115/01-01-20-1 
Donji Miholjac, ______ 2020.  
 
            Na temelju članka 5. stavak 2. toč. 7. i 8. i članka 16. Zakona o zakupu i kupoprodaji 
poslovnoga prostora („Narodne novine“, br. 125/11., 64/15. i 112/18.), članka 13. stavak 2. 
toč. 7. i 8., te članka 14. Odluke o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Službeni 
glasnik Grada Donjeg Miholjca“, br. 2/12., 2/13., 5/14. i 8/16.) i članka 18. Statuta Grada 
Donjeg Miholjca („Službeni Glasnik Grada Donjeg Miholjca“, br. 3/09., 7/09., 2/13., 6/13. i 
1/18.), Gradsko vijeće Grada Donjeg Miholjca, na ___ sjednici održanoj dana _______ 2020. 
godine, donosi  
 

 

O D L U K U 
O DODJELI POTPORA ZAKUPNICIMA  

POSLOVNIH PROSTORA NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA 
 

Članak 1. 
         
          Ovom Odlukom Grad Donji Miholjac zakupnicima poslovnih prostora na području 
grada Donjeg Miholjca, temeljem zaključenih ugovora o zakupu poslovnih prostora u 
vlasništvu grada Donjeg Miholjca dodjeljivat će potpore temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 
1407/2013, od 18. prosinca 2013., o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije na potpore de minimis (SL L 352, 24. prosinca 2013., dalje: Uredba br. 
1408/2013), (u daljnjem tekstu: Uredba de minimis), kako sljedi:          
 

- za prvu godinu zakupa poslovnoga prostora koji je predmetom zaključenog ugovora o zakupu, 
  u visini iznosa od 99% ugovorene zakupnine, 
 

- za drugu godinu zakupa poslovnoga prostora koji je predmetom zaključenog ugovora o zakupu, 
  u visini iznosa od 80% ugovorene zakupnine,  
 

- za treću godinu zakupa poslovnoga prostora koji je predmetom zaključenog ugovora o zakupu, 
  u visini iznosa od 60% ugovorene zakupnine, 
 

- za četvrtu godinu zakupa poslovnoga prostora koji je predmetom zaključenog ugovora o zakupu, 
  u visini iznosa od 40% ugovorene zakupnine, 
 

- za petu godinu zakupa poslovnoga prostora koji je predmetom zaključenog ugovora o zakupu, 
  u visini iznosa od 20% ugovorene zakupnine, 

 
Članak 2. 

 
       Korisnici potpora iz članka 1. ove Odluke mogu biti postojeći i novi mikro i mali 
poduzetnici sa sjedištem ili poslovnom jedinicom (registrirana poslovnica, trgovačka radnja, 
ugostiteljski objekt i slično), na području grada Donjeg Miholjca, obrtnici i slobodna 
zanimanja (u daljnjem tekstu: obrtnici), te nositelji obiteljskih poljoprivrednih s prebivalištem 
ili poslovnom jedinicom na području grada Donjeg Miholjca, osim trgovačkih društava 
kojima je grad Donji Miholjac osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.   
 

 



Članak 3. 
 

         Temeljem ove Odluke grad Donji Miholjac neće odobriti potpore zakupnicima koji 
imaju nepodmirenih obveza prema gradu Donjem Miholjcu, kao i nepodmirenih obveza na 
ime javnih davanja koje prati Porezna uprava, osim ako im je odgođena naplata ili odobrena 
obročna otplata koja se redovito podmiruje. 
 

Članak 4. 
 

          Stručne i administrativno-tehničke poslove u svezi provedbe ove Odluke obavlja 
Upravni odjel za proračun i financije Grada Donjeg Miholjca na način da će potpore iskazati u 
ispostavljenom računu zakupnicima za plaćanje zakupnine za zakup poslovnoga prostora, kao 
popust/potporu. 

 

Članak 5. 
 

          Za provedbu ove Odluke osigurana su sredstva u Proračunu Grada Donjeg Miholjca.  
 

Članak 6. 
        
          Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o dodjeli „de minimis“ 
potpore zakupnicima poslovnoga prostora na području Grada Donjeg Miholjca („Službeni 
glasnik Grada Donjeg Miholjca“, broj: 2/18.). 

 

Članak 7. 
 

          Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 
Donjeg Miholjca“.  
 
                                                                                                                                                                                         
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za komunalne, gospodarske,                                           PREDSJEDNIK 
    društvene djelatnosti i stručne poslove, ovdje,                                 GRADSKOG VIJEĆA: 
2. Upravni odjel za proračun i fincije, ovdje,                                             Josip Lukačević                                                                                                         
3.„Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“, 
4. Zbirka isprava, 
5. Pismohrana.                                                                                                        


