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Na temelju članka 42. Statuta Grada Samobora (Službene vijesti Grada Samobora br. 3/16, 

1/18, 4/19 i 2/20) i glave II., točke 9., podtočke 9.6. Programa mjera za razvoj malog gospodarstva, 

poljoprivrede i turizma Grada Samobora za 2020. godinu (Službene vijesti Grada Samobora br. 

8/19 i 4/20), gradonačelnik Grada Samobora donio je dana  13. svibnja 2020. godine 

 

Izmjene i dopune Pravilnika 

o dodjeli potpora gospodarskim subjektima u prevladavanju poteškoća izazvanih epidemijom 

COVID - 19 

 

 

Članak 1. 

U Pravilniku o dodjeli potpora gospodarskim subjektima u prevladavanju poteškoća 

izazvanih epidemijom COVID – 19 (Službene vijesti Grada Samobora br. 4/20) u članku 3., stavku 

1. točka 3. mijenja se i glasi: 

„Obustavljen im je rad Odlukom o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u 

trgovini, uslužnih djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja (Narodne novine br. 

32/20) Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske od 19. ožujka 2020. godine, Odlukom o 

privremenoj obustavi javnog prometa (Narodne novine br. 34/20) od 21. ožujka 2020. godine te 

Odlukom o mjeri obustave rada tržnica i svih objekata u sastavu tržnica u kojima se obavljaju druge 

djelatnosti (Narodne novine br. 35/20) od 22. ožujka 2020. godine.“ 

Točka 5., podstavak 1. mijenja se i glasi: 

„Potpora se neće odobriti Podnositeljima koji imaju nepodmirenih obveza prema Gradu 

Samoboru te trgovačkim društvima Komunalac d.o.o., Energo metan d.o.o. i Odvodnja Samobor 

d.o.o.“ 

podstavak 3. mijenja se i glasi: 

„ – Ukoliko predaje Zahtjev za potporu za mjesec svibanj subjekt mora imati podmirena sva 

dugovanja do 20. travnja 2020. godine.“ 

 

Članak 2. 

 U članku 6. stavak 6. mijenja se i glasi: 

„ Postupak dodjele potpora gospodarskim subjektima u prevladavanju poteškoća izazvanih 

epidemijom COVID – 19 provodi nadležni Upravni odjel za gospodarstvo, razvoj i projekte 

Europske unije.“ 

Članak 3. 

Ove Izmjene i dopune primjenjuju se na sve Zahtjeve za potporom pristigle po Javnom 

pozivu za dodjelu potpora gospodarskim subjektima u prevladavanju poteškoća izazvanih 

epidemijom COVID – 19 koji je otvoren 04. svibnja 2020. godine. 

 

 Članak 4. 

Ove Izmjene i dopune stupaju na snagu danom donošenja, a objavit će se u Službenim 

vijestima Grada Samobora. 
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