
                            

OBRAZLOŽENJE 
 

UZ NACRT PRIJEDLOGA  
 

ODLUKE O DODJELI  POTPORA ZAKUPNICIMA POSLOVNIH PROSTORA  
NA PODRUČJU GRADA DONJEG MIHOLJCA  

  
 
SVRHA DONOŠENJA ODLUKE  

 
Ova Odluka predstavlja dokument kojim Grad Donji Miholjac propisuje postupak dodjele 
potpora zakupnicima poslovnih prostora na području grada Donjeg Miholjca temeljem 
zaključenih ugovora o zakupu poslovnih prostora sukladno odredbama Zakona o zakupu i 
kupoprodaji poslovnoga prostora („Narodne novine“, br. 125/11., 64/15. i 112/18.) i Odluke o 
zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora („Službeni glasnik Grada Donjeg Miholjca“, br. 
2/12., 2/13., 5/14. i 8/16.) 
        
NOSITELJ IZRADE ODLUKE 
 

Nositelj izrade ove Odluke je Grad Donji Miholjac, koji je ujedno i davatelj potpora, a isti je 
sukladno posebnom propisu obvezan prije upućivanja Odluke na donošenje predstavničkom 
tijelu, provesti internetsko savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u cilju dostavljanja 
eventualnih primjedbi, prijedloga, mišljenja i dr., radi izrade što bolje i kvalitetnije Odluke. 
       
CILJEVI DONOŠENJA ODLUKE  
 
Ciljevi donošenja ove Odluke predstavljaju pomoć zakupnicima poslovnih prostora u plaćanju 
ugovorene zakupnine i omogućavanja kvalitetnijeg i boljeg poslovanja. 
 
POTPORE OBUHVAĆENE ODLUKOM  
      
Grad Donji Miholjac dodjeljivat će potpore zakupnicima poslovnih prostora koji imaju 
sjedište na području grada Donjeg Miholjca za sve vrijeme trajanja zakupa, kako sljedi:  
 
- za prvu godinu zakupa poslovnoga prostora koji je predmetom ugovora o zakupu u visini  
  od 99% ugovorene zakupnine, 
 

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

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

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

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

Navedene potpore pridonijet će većoj zainteresiranosti sadašnjih i budućih zakupnika za 
zakup poslovnih prostora, te biti poticaj istima za ostvarivanje svojih ciljeva i poslovnih 
planova. 
  
KORISNICI  POTPORA  
 

Korisnici potpora obuhvaćenih ovom Odlukom, 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 
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zanimanja (u daljnjem tekstu: obrtnici), te nositelji OPG-a 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, pod uvjetom da nemaju 
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. 
 

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVOĐENJE ODLUKE  
 

Za provođenje ove Odluke osigurana su potrebita financijska sredstva u Proračunu Grada 
Donjeg Miholjca.  
 

SAVJETOVANJE S JAVNOŠĆU 
 

Predmetni dokument se sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne 
novine“, broj: 25/13. i 85/15.) donosi i usvaja na način propisan člankom 11. istoga Zakona. 
Spomenuti članak propisuje da su jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne 
provoditi savjetovanje s javnošću pri donošenju općih akata odnosno drugih strateških ili 
planskih dokumenata kad se njima utječe na interese građana i pravnih osoba.  
Savjetovanje s javnošću provodi se internetskom objavom Nacrta prijedloga Odluke na 
službenoj web stranici Grada Donjeg Miholjca www.donjimiholjac.hr. 
 
Nakon provedenog postupka savjetovanja s javnošću i izrade izvješća o provedenom 
savjetovanju, nadležno upravno tijelo predlaže Gradskom vijeću Grada Donjeg Miholjca 
donošenje Odluke o dodjeli potpora zakupnicima poslovnih prostora na području grada 
Donjeg Miholjca, u tekstu koji prileži ovome obrazloženju i čini njegov sastavni dio. 

                                                                                                     
                                                                       

Materijal pripremio: 
                                                                                  Upravni odjel za komunalne, gospodarske,  

                                                                                    društvene djelatnosti i stručne poslove 
Grada Donjeg Miholjca 


