
Na temelju članka 7. Programa dodjele bespovratnih sredstava poduzetništvu i 
obrtništvu kao pomoć gospodarstvu i obrtništvu na području Grada Belog Manastira u 
ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa (COVID-19), KLASA: 402-01/20-01/02,                  
URBROJ: 2100/01-01-01-20-2, od 17. lipnja  2020. godine   

 
GRAD BELI MANASTIR 

Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 
 

objavljuje dana 1. srpnja 2020. godine 
 

J A V N I   P O Z I V 
za dodjelu bespovratnih sredstava poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć 

gospodarstvu na području Grada Belog Manastira u ublažavanju posljedica epidemije 
koronavirusa (COVID-19) 

  
 

I.  
- Predmet Javnog poziva je dodjela bespovratnih sredstava poslodavcima u 

području gospodarstva (poduzetništva i obrtništva) na području Grada Belog Manastira 
kojima je uslijed posebnih okolnosti uvjetovanih epidemijom bolesti koronavirusa (COVID-19) 
narušena gospodarska aktivnost i likvidnost poslovanja. 

 
II.  

Korisnici mjera su obrtnici i poduzetnici registrirani u Republici Hrvatskoj odnosno 
mikro i mali subjekti malog gospodarstva sukladno važećem Zakonu o poticanju razvoja 
malog gospodarstva koji aktivno obavljaju gospodarske djelatnosti na području Grada Belog 
Manastira i ispunjavaju određene Programom propisane uvjete koji kumulativno moraju biti 
ispunjeni : 

• da imaju registrirano sjedište ili poslovnicu na području Grada Belog Manastira i do 
20 zaposlenih na puno radno vrijeme 

• u kojima Republika Hrvatska, županije i jedinica lokalne samouprave nemaju 
vlasničke udjele više od 25%, te se odnosi i na njihova trgovačka društva kćeri 

• da obavljaju gospodarsku djelatnost sukladno točki III. Odluke Stožera civilne zaštite 
Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih 
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja, KLASA: 810-06/20-01/7, URBROJ: 
511-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine  

• da su korisnici mjere HZZ-a - Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima 
pogođenima koronavirusom (COVID – 19) 

• da nemaju blokadu računa, odnosno zabranu isplate i prijenosa novčanih sredstava 
po svim računima i oročenim novčanim sredstvima u svim bankama sukladno Zakonu o 
provedbi ovrhe na novčanim sredstvima ("Narodne novine", broj: 68/18, 02/20, 46/20 i 47/20) 
u trenutku donošenja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. 

• da ima podmirene sve dospjele obveze prema Gradu Belom Manastiru u trenutku 
donošenja Odluke o dodjeli bespovratnih sredstava. 

 
 

III.  
Za dodjelu potpore po ovom Programu svi podnositelji zahtjeva koji ispunjavaju uvjete 

mogu ostvariti do: 
 
• 2.000,00 kuna po zaposlenoj osobi koji imaju zabranu rada sukladno Odluci Stožera 

civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u 
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-
01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine), a imaju sjedište na području 
Grada Belog Manastira 



 
• 1.500,00 kuna po zaposlenoj osobi koji imaju zabranu rada sukladno Odluci Stožera 

civilne zaštite Republike Hrvatske o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u 
trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (KLASA: 810-06/20-
01/7, URBROJ: 511-01-300-20-1, od 19. ožujka 2020. godine), a imaju poslovni prostor u 
kojem aktivno provode gospodarsku djelatnost na području Grada Belog Manastira 

 
 

IV.  
Prijava na ovaj Javni poziv za dodjelu bespovratnih sredstava treba sadržavati 

Zahtjev za dodjelu ispunjen na odgovarajućem Obrascu kao i svu ostalu pripadajuću 
dokumentaciju propisanu člankom 7. stavak 2. Programa dodjele bespovratnih sredstava 
poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Belog Manastira u 
ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa (COVID19) koja je priložena uz ovaj Javni 
poziv. 

 
V.  

Prijave se zaprimaju kontinuirano od dana objave Javnog poziva do najkasnije do 1. 
rujna 2020. godine. 

Ocjenu i valjanost podnesenih zahtjeva provodit će Upravni odjel za gospodarstvo, 
proračun, financije i društvene djelatnosti Grada Belog Manastira. 

Konačnu odluku o dodjeli sredstva donosi gradonačelnik Grada Belog Manastira. 
 
 

VI.  
Zahtjev sa pripadajućom dokumentacijom u zatvorenoj omotnici sa naznakom 

DODJELA BESPOVRATNIH SREDSTAVA PODUZETNIŠTVU I OBRTNIŠTVU COVID19 – 
NE OTVARAJ potrebno je poslati preporučeno poštom na adresu: Grad Beli Manastir, ulica 
Kralja Tomislava 53, 31300 Beli Manastir ili osobno na istoj adresi na 1. katu, soba br. 220.  

 
VII.  

Odluka o dodjeli potpora s popisom korisnika i iznosima odobrenih novčanih 
sredstava bit će objavljena na oglasnoj ploči Gradske uprave i na mrežnim stranicama Grada 
Belog Manastira www.beli-manastir.hr. 

Svi korisnici potpora će pisanim putem primiti Obavijest o ostvarenoj potpori male 
vrijednosti. 

 
VIII.  

Dodatna obrazloženja i informacije u vezi s predmetom Javnog poziva mogu se dobiti 
putem telefona na broj: 031/710-214 i 031/710-215. 

Tekst ovog Javnog poziva kao i Program dodjele bespovratnih sredstava 
poduzetništvu i obrtništvu kao pomoć gospodarstvu na području Grada Belog Manastira u 
ublažavanju posljedica epidemije koronavirusa (COVID19) dostupni su na oglasnoj ploči 
Gradske uprave Grada Belog Manastira te na mrežnim stranicama www.beli-manastir.hr, 
zajedno sa zahtjevom i pripadajućom dokumentacijom 

 
KLASA: 402-01/20-01/02  
URBROJ: 2100/01-02-02/4-20-3 

 
 
 

GRAD BELI MANASTIR 
Upravni odjel za gospodarstvo, proračun, financije i društvene djelatnosti 

http://www.beli-manastir.hr/

