
  
 

ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA ZA POMOĆ GOSPODARSKOM SEKTORU 
TIJEKOM TRAJANJA EPIDEMIJE BOLESTI COVID-19 UZROKOVANE VIRUSOM 

SARS-COV-2. (TREĆI SET MJERA) 
 

UPUTE ZA POPUNJAVANJE: 
 
1. Svi traženi podaci u ovom zahtjevu moraju biti upisani za podnositelja zahtjeva. 
2. Obrazac zahtjeva potrebno je ispuniti elektronski ili vlastoručno čitko, velikim tiskanim slovima. 
3. Zahtjev se predaje e-mailom na adresu: gospodarstvo@pazin.hr ili preporučeno poštom Upravnom 
odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, Družbe sv. Ćirila i Metoda 10, Pazin. 
4. Podatke za pravnu osobu u ime podnositelja zahtjeva daje odgovorna osoba ili za to ovlaštena osoba. 
5. Zahtjevu obvezno priložiti ispravu temeljem koje je nastao dug za koji se traži obročna otplata ili 
oslobođenje.  

 

ZAHTJEV ZA (zaokružiti): 

a) odgoda (obročna) otplata komunalne naknade (najviše na 12 mjeseci) :  

a) na 3 mjeseca b) na 6 mjeseci c) na 12 mjeseci d) na ___ mjeseca 

b) oslobođenje plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina  
(za ovu mjeru ne mogu se prijaviti oni poduzetnici kojima je odobreno sufinanciranje zakupa putem Mjera 
nadoknade dijela ili svih plaćenih fiksnih troškova u sklopu mjere Potpore za očuvanje radnih mjesta u 
djelatnostima pogođenim Koronavirusom (COVID-19) Porezne uprave Republike Hrvatske. 

 
Tablica 1. Podaci o podnositelju zahtjeva pravnoj osobi/fizičkoj osobi koja obavlja samostalnu 
djelatnost:  
 

1. Naziv ili tvrtka: 

2. Sjedište (ulica i kućni broj, mjesto, poštanski broj): 

3. Broj telefona: 

4. OIB: 

5. Odgovorna osoba: 

6. Kontakt osoba: 

Tablica 2. Podaci o dugu čija se oslobađanje/ obročna otplata traži: 

7. Visina duga za koji se traži oslobođenje/ obročna otplata duga i osnova nastanka duga: 

  

  

 

 

Mjesto i datum: ____________________  Vlastoručni potpis i pečat:__________________ 

 

Uz Zahtjev se prilažu sljedeći dokumenti: 
 

• Dokaz da ukupni prihodi u 2019., odnosno 2020. godini  (za račune iz 2021. godine) iznose do 7,5 milijuna 
kuna (trgovačka društva – Račun dobiti i gubitka iz godišnjeg financijskog izvješća (obrazac POD-RDG), 
obrtnici i slobodna zanimanja - Obrazac P-PPI ili  pregled poslovnih primitaka i izdataka iz prijave poreza na 
dohodak ili obrazac PO-SD (paušalisti) 
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• Dokaz da podnositelj zahtjeva nema dospjelih dugovanja prema Gradu Pazinu niti prema trgovačkim 
društvima u vlasništvu Grada Pazina za obveze čije dospijeće je bilo do 30.09.2020. godine. (dokaz će 
pribaviti Grad Pazin). 

 

Za oslobođenje plaćanja zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina potrebno je 
dostaviti i sljedeće dokumente (ukoliko već nisu dostavljeni tijekom 2020. godine): 

• izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, 

• obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (za trgovačka društva), 

• preslika računa za nabavu ili najam opreme,  

• preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, 

• izjava  o korištenim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ), 

• Skupna izjava. 

 


