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Sveti Ilija, 05.04.2021. godine  
 
Na temelju članka 1. Odluke o mjerama pomoći gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica  

izazvanih epidemijom virusa SARS-CoV-2 („Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 96/2020) 

od 18. prosinca 2020. i članka 46. Statuta Općine Sveti Ilija („Službeni vjesnik Varaždinske 

županije“, broj 5/18), načelnik Općine Sveti Ilija objavljuje 

 

JAVNI POZIV ZA DODJELU POMOĆI GOSPODARSTVENICIMA NA PODRUČJU 

OPĆINE SVETI ILIJA RADI EKONOMSKIH POSLJEDICA IZAZVANIH 

EPIDEMIJOM VIRUSA SARS-COV-2 

Članak 1. 

Ovim Javnim pozivom temeljem Izmjena i dopuna Odluke o mjerama pomoći 

gospodarstvenicima radi ekonomskih posljedica  izazvanih epidemijom virusa SARS-CoV-2 

(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 25/2021) usvojene na 23. sjednici Općinskog vijeća 

dana 17.03.2021. godine, prolongiraju se mjere koje se stavljaju na raspolaganje 

gospodarstvenicima koji su obveznici poreza na potrošnju sa sjedištem i prebivalištem na 

području Općine Sveti Ilija ili koji svoju poslovnu djelatnost obavljaju na području Općine Sveti 

Ilija za ublažavanje poteškoća u radu uslijed epidemije koronavirusa. 

Članak 2. 

Ugostitelji čiji je rad obustavljen u sklopu protuepidemijskih mjera imaju pravo na jednokratnu 

pomoć za razdoblje siječanj-lipanj 2021. godine u iznosu od šest prosječnih mjesečnih vrijednosti 

uplaćenog poreza na potrošnju u 2019. godini uz dostavu slijedeće dokumentacije: 

 

 ispunjen obrazac (Obrazac 5.) 

 potvrda da su sve obveze prema Općini podmirene (potvrda Općine) 

 preslika poslovnog žiro-računa gospodarskog subjekta. 

 

Članak 3. 

Za provedbu Javnog poziva Načelnik će donijeti Odluku o djelomičnom ili potpunom 

oslobađanju od plaćanja komunalne naknade odnosno Odluku o odobravanju dodjele 

jednokratne novčane pomoći za one gospodarstvenike koji udovoljavaju uvjetima.  



Članak 4. 

Rok za slanje prijava je otvoren za cijelo vrijeme trajanja epidemije, osim prijave za jednokratnu 

pomoć ugostiteljima koji je otvoren do 15. siječanj 2021. godine. Sve prijave trebaju biti 

naslovljene na adresu: 

Općina Sveti Ilija 

Trg Josipa Godrijana 2 

42 214 Sveti Ilija 

 

NAPOMENA: Javni poziv za dodjelu pomoći gospodarstvenicima na području Općine 

Sveti Ilija - ne otvaraj 

 

Članak 5. 

Javni poziv sa svom potrebnom dokumentacijom objavit će se na službenoj internetskoj stranici 

Općine Sveti Ilija (www.opcina-sveti-ilija.hr). 

 


