REPUBLIKA HRVATSKA
LIČKO-SENJSKA ŽUPANIJA
GRAD GOSPIĆ
GRADONAČELNIK
KLASA: 300-01/20-01/1
URBROJ: 2125/01-02-20-02
Gospić, 24. ožujka 2020. godine
Na temelju članka 49. Statuta Grada Gospića ("Službeni vjesnik Grada Gospića" br.
7/09, 5/10, 7/10, 1/12, 02/13, 3/13 - pročišćeni tekst, 7/15, 1/18 i 3/20), Gradonačelnik Grada
Gospića dana 24. ožujka 2020. godine donosi

ODLUKU
o interventnim mjerama pomoći gospodarstvu na području Grada Gospića
zahvaćenog epidemijom koronavirusa (COVID-19)
I.
(1) Ovom Odlukom utvrđuju se interventne mjere pomoći gospodarstvu na području Grada
Gospića, koje su usmjerene suzbijanja i ublažavanju ekonomskih šteta uslijed epidemije
koronavirusa (COVID-19) u Republici Hrvatskoj.
II.
(1) Pravne i fizičke osobe (obrtnici) koje su obuhvaćene mjerom zabrane rada temeljem
„Odluke o mjerama ograničavanja društvenih okupljanja, rada u trgovini, uslužnih
djelatnosti i održavanja sportskih i kulturnih događanja“, (NN 32/2020 ), biti će
oslobođeni plaćanja:



zakupnine za zakup poslovnih prostora;
zakupnine odnosno naknade za korištenje javnih površina i dijelova
neizgrađenog građevinskog zemljišta,

na vrijeme od 3 mjeseca, počevši od 01.03.2020. godine, s mogućnošću produljenja.
(1) Poslovnim subjektima iz stavka 1. točke 2. ove Odluke, odgađa se naplata komunalne
naknade i spomeničke rente za II. (drugi) kvartal 2020. godine, s mogućnošću
produljenja.
Nakon proteka ovog roka, a ovisno o rezultatima analize ekonomskih posljedica nastalih
za gospodarstvo zbog zabrane rada, Gradsko vijeće će razmotriti mogućnost plaćanja
ovih javnih davanja za navedeni period, putem obročne otplate, kao i mogućnost
djelomičnog ili potpunog oslobađanja plaćanja.

III.
(1) U vremenu iz stavka 1. točke II. ove Odluke, odgađa se i pokretanje svih postupaka
prisilne naplate prema poslovnim subjektima, izuzev za dugovanja kojima prijeti
zastara.
IV.
(1) Ovim mjerama nastoji se osigurati likvidnost poslovanja gospodarstvenika na području
Grada Gospića te zadržavanje radnih mjesta.
(2) Ova Odluka će se mijenjati i dopunjavati u skladu s daljnjim razvojem situacije te
odlukama Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.
V.
(1) Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Gospića“.
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