
Na temelju Odluke općinskog vijeća Općine Brodski Stupnik o dodjeli pomoći obrtnicima, 

malim i srednjim poduzećima s područja Općine Brodski Stupnik zbog epidemije bolesti 

COVID – 19 („Službene novine Općine Brodski Stupnik“ broj 1/21 i 4/21) i članak 48. Statuta 

Općine Brodski Stupnik(Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ broj 11/18, 13/20 i 

„Službene novine Općine Brodski Stupnik“ broj 1/21), Općinski načelnik Općine Brodski 

Stupnik dana 10.05.2021, objavljuje 

JAVNI POZIV 

za dodjelu pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzećima s područja  

Općine Brodski Stupnik zbog epidemije bolesti COVID – 19 

 

1. UVOD 

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske je dana 27. studenoga 2020. godine donio Odluku o 

nužnim epidemiološkim mjerama kojima se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne 

epidemiološke mjere i preporuke radi sprječavanja prijenosa bolesti COVID – 19 putem 

okupljanja (N.N. 131/20). Temeljem navedene Odluke u Točki 3. su navedene sve nužne 

epidemiološke mjere koje su obuhvaćene tom odlukom, a  između ostalog i potpuna ili 

djelomična obustava rada određenih gospodarskih djelatnosti. 

Odlukom o dodjeli pomoći obrtnicima, malim i srednjim poduzećima s područja Općine 

Brodski Stupnik zbog epidemije bolesti COVID – 19 („Službene novine Općine Brodski 

Stupnik“ broj 1/21 i 4/21), Općina Brodski Stupnik želi doprinijeti ublažavanju posljedica 

navedene epidemije koje su pretrpjeli obrtnici, mala i srednja poduzeća s područja Općine 

Brodski Stupnik, a koji su  obuhvaćeni odlukom nacionalnog stožera civilne zaštite Republike 

Hrvatske. 

2. PREDMET POTPORE 

Predmet potpore je dodjela jednokratne bespovratne potpore iz proračuna Općine Brodski 

Stupnik u cilju suzbijanja negativnih ekonomskih posljedica zbog epidemije bolesti COVID – 

19, kako bi se pomoglo obrtnicima, malim i srednjim poduzećima s područja Općine Brodski 

Stupnik. Potpore su direktno usmjerene na one poduzetnike i obrtnike s područja Općine 

Brodski Stupnik koji su obuhvaćeni odlukom o potpunoj ili djelomičnoj obustavi rada  i 

provođenja gospodarskih aktivnosti od strane Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske 

(restorani, kafići, obrti koji izlažu na sajmovima i sl.). 

3. KRITERIJI ZA DODJELU POTPORE I VISINA SREDSTAVA POTPORE 

Prihvatljivi korisnici mjere su subjekti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:  

- posluju na području Općine Brodski Stupnik,  

- nemaju dospjelih dugovanja prema Općini Brodski Stupnik,  

- da im je obustavljen rad odlukom Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske,  

- uredno ispune obrazac Zahtjeva,  

Bespovratna pomoć poduzetnicima i obrtnicima s područja Općine Brodski Stupnik navedenih 

u točki 2. ovog  Javnog poziva koji ispunjavaju uvjete odobrit će se u jednokratnom iznosu od 

3.000,00 kuna za restorane, 2.000,00 kuna za kafiće i 1.000,00 kuna za  obrte koji prodaju, 

prikazuju ili izlažu na sajmovima i drugim oblicima gospodarskih i turističkih događanja ili 

priredbi.  

 



4. FINANCIJSKA SREDSTVA 

Za provedbu dodjele potpore poduzetnicima prema ovom pozivu osigurana su sredstva u 

proračunu Općine Brodski Stupnik za 2021. godinu. 

Odluku o dodjeli jednokratne pomoći po ovom Javnom pozivu donosi Općinski načelnik  u 

roku od 30 dana od dana zaključivanja istog.  

5. POSTUPAK PROVOĐENJA JAVNOG POZIVA 

Za provedbu odluke, temeljem koje će poduzetnici i obrtnici ostvariti pravo na jednokratnu 

potporu, raspisuje se ovaj javni poziv. Javni poziv se objavljuje na mrežnim stranicama Općine 

Brodski Stupnik kao i na oglasnoj ploči.  

Javni poziv za podnošenje prijava otvoren je do 31.05.2021. godine. 

Prijava na ovaj Javni poziv se podnosi Jedinstvenom upravnom odjelu u pisanom obliku putem 

prijavnog obrasca s priloženom dokumentacijom. 

Prijave se dostavlja Općini Brodski Stupnik u zatvorenoj omotnici putem pošte preporučeno ili 

osobnom predajom na adresu: Općina Brodski Stupnik, Stjepana Radića 117, 35253 

Brodski Stupnik, s naznakom „Prijava za dodjelu pomoći zbog epidemije bolesti COVID 

– 19“. 

Obrazac za prijavu bit će dostupan na službenim stranicama Općine Brodski Stupnik. 

Za sve dodatne informacije obratiti se na broj telefona 035/427 – 137. 

Općina Brodski Stupnik zadržava pravo zatražiti od podnositelja prijave i ostalu potrebnu 

dokumentaciju u svrhu ispunjavanja prijave, ukoliko to bude potrebno. 

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („N.N.“ broj 23/15, 85/15), Općina 

Brodski Stupnik kao tijelo javne vlasti obvezna je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup 

informacijama o svome radu pravodobnom objavom na mrežnim stranicama Općine Brodski 

Stupnik. Slijedom navedenog, smatrati će se da je korisnik podnošenjem zahtjeva za pomoć koji 

sadrži njegove osobne podatke dao privolu za njihovu obradu i korištenje za javnu objavu, a u 

svrhu koju su zatraženi.  

Informacija o rezultatima Javnog poziva i dodjele pomoći objavit će se na mrežnim stranicama 

Općine Brodski Stupnik www.brodski-stupnik.hr. 

Općina Brodski Stupnik zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva, pri čemu ne 

snosi nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja.  

KLASA: 311-01/21-01/02 

URBROJ:2178/03-01-21-4 

Brodski Stupnik, 10. 05. 2021.g. 

OPĆINSKI NAČELNIK 

    Goran Jelinić, ing. 

http://www.brodski-stupnik.hr/

