
                                       
 

 

 

 

                 REPUBLIKA HRVATSKA  

BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA  

                OPĆINA HERCEGOVAC  

                    OPĆINSKI NAČELNIK 

KLASA: 302-01/20-01/03 

URBROJ: 2123/03-02-20-2 

Hercegovac, 19. lipanj 2020. godine 

 

Temeljem Odluke o financijskoj pomoći privremeno zatvorenim gospodarstvenicima 

na području Općine Hercegovac (Službeni glasnik Općine Hercegovac, 3/20) i temeljem 

članka 30. Statuta Općine Hercegovac (Službeni glasnik, broj 1/18 i 6/18), Općinski načelnik 

Općine Hercegovac raspisuje 

 

 

JAVNI POZIV 

o financijskoj pomoći privremeno zatvorenim gospodarstvenicima 

na području Općine Hercegovac 

 

 

1. PREDMET JAVNOG POZIVA 

Predmet Javnog poziva je dodjela financijske pomoći (u daljnjem tekstu: pomoć) 

gospodarstvenicima sa sjedištem ili prebivalištem na području Općine Hercegovac  koji su 

privremeno zatvoreni zbog izvanredne situacije vezane uz epidemiju bolesti COVID-19 

uzrokovane koronavirusom.  

 

2. CILJ MJERE 

Cilj mjere je financijski pomoći obrtnicima za podmirenje režijskih i ostalih troškova u 

periodu izostanka prihoda. 

 

3. KORISNICI MJERE/CILJANE SKUPINE 

Korisnici mjere su gospodarstvenici sa područja Općine Hercegovac ili koji imaju 

sjedište na području Općine Hercegovac i koji su upisani u sudski ili obrtni registar prije 

Odluke ministra zdravstva o proglašenju epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom 

SARS-CoV-2, KLASA: 011-02/20-01/143, URBROJ: 534-02-01-2/6-20-01 odnosno do 

11.03.2020.  

Korisnici mjere su gospodarstvenici kojima je Odlukom Stožera civilne zaštite 

(nacionalne, regionalne ili lokalne razine) privremeno obustavljen rad u njihovoj djelatnosti. 

 

4. IZNOS POMOĆI 

Visina financijske pomoći gospodarstvenicima iznosi 1.000,00 kuna jednokratno. 

 

5. ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

Javni poziv otvoren je od 19.06.2020. i traje do 03.07.2020. godine. 

 

6. KRITERIJ DODJELE POMOĆI 

Pomoć se dodjeljuje prema sljedećim kriterijima: 

- da su zatvoreni odlukom stožera civilne zaštite (nacionalne, regionalne ili lokalne razine),  



- da imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Hercegovac,  

- da su upisani u registar,   

 

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 Za dodjelu financijske pomoći potrebno je dostaviti: 

a) popunjen obrazac Zahtjeva, 

b) presliku odluke stožera civilne zaštite (nacionalne, regionalne ili lokalne razine) po 

kojoj je privremeno obustavljen rad u njihovoj djelatnosti, 

c) presliku osobne iskaznice vlasnika, tj. podnositelja zahtjeva za pomoć, 

d) izvadak iz registra (neslužbena kopija), 

e) izjava o istinitosti i točnosti podataka, 

f) presliku žiro računa na koji će se isplaćivati sredstva. 

 

8. POSTUPAK DODJELE POMOĆI 

Prijave sa traženim dokazima dostavljaju se do 03. srpnja 2020. godine u zatvorenoj 

omotnici, osobno ili poštom preporučeno, na adresu: 

Općina Hercegovac 

Moslavačka 150 

43284 Hercegovac 

s napomenom – „Pomoć privremeno zatvorenim gospodarstvenicima“. 

 

Povjerenstvo razmatra pristigle zahtjeve te predlaže Općinskom načelniku donošenje 

konačne Odluke o dodjeli financijske pomoći gospodarstveniku.  

Nepravodobna i nepotpuna dokumentacija neće se razmatrati.  

Općinski načelnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva. 

 

 

                                                                                                  OPĆINSKI NAČELNIK 

                                                                                          Boro Bašljan, struč.spec.ing.techn.inf.  

 

 

 

 

 

 
 


