
 

R E P U B L I K A  H R V A T S K A 

SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA 
GRAD KAŠTELA 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, 

imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša 

 

 

KLASA: 311-01/20-01/0002 

URBROJ: 2134/01-02/1-20-2 

Kaštel Sućurac, 04. svibnja 2020. 

 

 

Temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava namijenjenih ublažavanju 

posljedica izazvanih epidemijom koronavirusa (COVID -19) (KLASA: 311-01/20-01/0002, 

URBROJ: 2134/01-02-04/3-20-1) od 29. travnja 2020. godine, Upravni odjel za komunalno 

gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša objavljuje  

 

JAVNI POZIV 

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora temeljem 

Odluke o dodjeli bespovratnih financijskih  sredstava namijenjenih ublažavanju 

posljedica izazvanih epidemijom korona virusa (COVID-19) 

 

I. PREDMET JAVNOG POZIVA 

 

1. Predmet ovog javnog poziva je dodjela bespovratnih potpora temeljem  Odluke o 

dodjeli bespovratnih financijskih  sredstava namijenjenih ublažavanju posljedica izazvanih 

epidemijom korona virusa (COVID-19), trgovačkim društvima i obrtima na području Grada 

Kaštela koji su pogođeni zabranom rada. 

 

2. Korisnici sredstava su: mikro i mala poduzeća, trgovačka društva, obrti  i samostalne 

djelatnosti: 

  - koji imaju sjedište na području grada Kaštela, a obrti i samostalne djelatnosti i      sjedište i 

prebivalište na području grada Kaštela, 



  - koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, 

  - koji imaju najmanje jednog zaposlenog, 

  - koji nemaju evidentiran drug prema Gradu Kaštela na dan 01.veljače 2020. o   kojemu 

službenu evidenciju vodi nadležni Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu 

Grada Kaštela. Podnositelji prijave nisu dužni priložiti evidenciju o dugu nego će nadležni 

upravni odjel provjeriti stanje duga. 

3.  Prijave se podnose na Obrascu prijave na javni poziv - K-2020, kojemu se  prilaže: 

 

a. Evidencija/popis zaposlenika ovjeren od strane Poslodavca, 

 

b. Preslika obrasca JOPPD (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te 

doprinosima za obvezna osiguranja, stranica A i B) - zadnji dostupan (ne stariji od veljače u 

tekućoj godini) i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju. JOPPD obrazac i potvrdu 

Porezne uprave o njegovom zaprimanju nisu u obvezi dostavljati paušalni obrti/ samostalne 

djelatnosti koji imaju jednog zaposlenog, a nije im dostupan JOPPD obrazac. Subjekti kojima 

nije dostupan JOPPD obrazac trebaju dostaviti kratko obrazloženje zašto JOPPD obrazac nisu u 

mogućnosti dostaviti. 

 

 

c. Za samostalne djelatnosti dokaz iz kojega je razvidno da se sjedište i prebivalište 

nalazi na području grada Kaštela, 

 

d. Izjava o točnosti podataka.  

 

II. NAČIN PODNOŠENJA PRIJAVE 

 

Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu prijave K-2020 naznačenom u javnom pozivu s 

traženom dokumentacijom. Prijava se podnosi na mail adresu potpore@kastela.hr, a pri 

slanju maila u Predmet (subject) treba upisati “Prijava na Javni poziv za dodjelu potpora 

K-2020- NAZIV PODNOSITELJA PRIJAVE”, a kao prilog u mailu treba biti: 

1. Prijavni obrazac K-2020 (priložiti ispunjeni PDF dokument), 

2. Evidencija/popis zaposlenika ovjeren potpisom poslodavca,  

3. Izjava o točnosti podataka (Izjavu treba potpisati i ovjeriti pečatom), 

4. Preslika obrasca JOPPD (Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te     

doprinosima za obavezna osiguranja, stranica A i B) - zadnji dostupan (ne stariji od veljače u 

tekućoj godini) i potvrda Porezne uprave o njegovom zaprimanju. JOPPD obrazac i potvrdu 

Porezne uprave o njegovom zaprimanju nisu u obvezi dostavljati paušalni obrti/ samostalne 

djelatnosti koji imaju jednog zaposlenog, a nije im dostupan JOPPD obrazac Subjekti 

kojima nije dostupan JOPPD obrazac trebaju dostaviti kratko obrazloženje zašto JOPPD 

obrazac nisu u mogućnosti dostaviti. 
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5. Za samostalne djelatnosti dokaz iz kojega je razvidno da se sjedište i prebivalište nalazi na 

području grada Kaštela. 

 

Obrazac za prijavu na javni poziv, obrazac Izjave o točnosti podataka i obrazac evidencije 

/popisa zaposlenika  podnositelji prijava mogu preuzeti na web stranici Grada Kaštela 

www.kastela.hr. 

 

Sve informacije u vezi ovog Javnog poziva mogu se dobiti  na broj telefona 205 288  i 205 

223 ili putem e-maila potpore@kastela.hr 

Naknadno dopunjavanje dokumentacije nije dopušteno za: 

1. Prijavni obrazac 

 

III. POSTUPAK DODJELE POTPORE 

 

Javni poziv je otvoren do 15.05.2020.  

Prijave se razmatraju prema redoslijedu podnesenih potpunih prijava prema uvjetima iz ovog 

javnog poziva. 

Na zahtjev, prijavitelj je dužan putem e-maila, navedenog u prijavnom obrascu kao kontakt za 

dopune, dostaviti iste u roku od 3 radna dana od dana slanja e-maila sa e-mail adrese 

potpore@kastela.hr . 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša 

ocjenjuje pristigle prijave i zapisnički utvrđuje prijedlog za dodjelu potpora. 

Upravni odjel za komunalno gospodarstvo, imovinsko-pravne poslove i zaštitu okoliša će 

razmatrati prijave pristigle u periodu u kojemu je Javni poziv otvoren. 

Gradonačelnik na temelju prijedloga Upravnog odjela donosi Rješenje o dodjeli potpora. 

Rješenje o dodjeli potpora je konačno. 

     

             

          Pročelnica 

Mr.sc. Marija Pelivan 
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