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Predmet:   AMANDMAN NA PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI SUBVENCIJA ZA 
POKRIĆE DIJELA TROŠKOVA NAJMA POSLOVNOG PROSTORA ZA 
GOSPODARSKE SUBJEKTE NA PODRUČJU GRADA DUBROVNIKA 

 
 

U dnevnom redu predloženom u pozivu za 29. sjednicu Gradskog vijeća Grada Dubrovnika 
zakazanu za 08.04.2020. god. kao 5. točka dnevnog reda naveden je:  Prijedlog odluke o dodjeli 
subvencija za pokriće dijela troškova najma poslovnog prostora za gospodarske subjekte na 
području Grada Dubrovnika 
 
U skladu sa ovlaštenjem iz čl. 52 u vezi sa čl. 47 Poslovnika Gradskog vijeća Grada Dubrovnika - 
pročišćeni tekst, na predloženi zaključak podnosi se:  
 
 
 

AMANDMAN 
 

U članku 5 koji glasi: 
 
„Gospodarski subjekti ostvaruju pravo na dodjelu subvencije o ovoj Odluci ako kumulativno 
ispunjava slijedeće uvjete: 

• Nema evidentiranih dospjelih dugovanja prema Gradu Dubrovniku na dan 31. prosinca 
2019. godine; 

• Posjeduje važeći Ugovor o najmu poslovnog prostora za mjesec za koji traži subvenciju u 
skladu s odredbama ove Odluke: 

• Uredno je izvršavao svoje obveza prema najmodavcu do 31. prosinca 2019. godine; 

• Uplatio je najam za poslovni prostor za mjesec za koji traži subvenciju u skladu s odredbama 
ove Odluke.“ 
 

treba dodati ove točke: 



• Spadaju u onu grupu gospodarskih subjekata na koje se odnose izvanredne mjere 
Nacionalnog stožera Civilne zaštite od 19. ožujka 2020., koje su odredile obustavu rada 
onih objekata koji nisu prijeko potrebni za funkcioniranje zajednice 

• Da su korisnik Vladinih mjere za očuvanje radnih mjesta kod poslodavca kojima je zbog 
okolnosti uvjetovane Koronavirusom narušena gospodarska aktivnost od 1. ožujka 2020. 

 
U točki 8 u dijelu u kojem se kazuje što treba obvezno dostaviti uz prijavni obrazac, uz navedene 
dokumente treba dodati: 
 

• Dokaz da se na gospodarski subjekt odnose izvanredne mjere Nacionalnog stožera Civilne 
zaštite od 19. ožujka 2020., koje su odredile obustavu rada onih objekata koji nisu prijeko 
potrebni za funkcioniranje zajednice 

• Dokaz da je gospodarski subjekt korisnik Vladinih mjera za očuvanje radnih mjesta kod 
poslodavca kojima je zbog okolnosti uvjetovane Koronavirusom narušena gospodarska 
aktivnost od 1. ožujka 2020. 

 
OBRAZLOŽENJE: 

 

Smatramo da ova mjera ima kumulativan smisao jedino ukoliko se kao kriteriji dodaju i ova dva 
koje predlažemo amandmanom. Ovim se jasno ističe distinkcija između onih koji mogu i onih koji 
ne mogu obavljati gospodarsku djelatnost, te se istom potiče Vladina mjera za očuvanja radnih 
mjesta tj. odnosi se na poslovne subjekte koje nisu otpustili radnike nego koriste Vladinu mjeru, 
odnosno, u slučaju samozaposlenih da sebi plaću isplaćuju temeljem Vladine mjere. 
 
 

Nikša Selmani 
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Dubrovnik, 06.04.2020. godine 


