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AKTI GRADONAČELNIKA
3.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i po-

dručnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, 
broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 
i 144/20), članka 44. stavka 3. alineje 27. Statuta 
Grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 
8/18 i 12/18 - ispravak i »Glasnik Grada Vrbovca« 
broj 2/20), Gradonačelnik Grada Vrbovca dana 14. 
siječnja 2021. donosi 

O D L U K U
o organizaciji nastave za osnovne škole kojima  

je osnivač Grad Vrbovec 

I.
Grad Vrbovec osnivač je Osnovne škole Krunoslava 

Kutena, Vrbovec, Trg Petra Zrinskog 2 i Osnovne škole 
Marije Jurić Zagorke, Vrbovec, Brdo 12A.

II.

Obzirom na početak nastave u osnovnim školama 
kao i trenutnu epidemiološku situaciju vezanu uz širenje 
COVID-19, osnovne škole iz točke I. ove Odluke dužne 
su od 18. siječnja 2021. organizirati nastavu na način 
da učenici od 1. do 4. razreda polaze nastavu u školi 
(model A) uz pridržavanje epidemioloških uputa, a 
učenici od 5. do 8. razreda nastavu na daljinu (model C).

III.

U slučaju pogoršanja ili poboljšanja epidemiološke 
situacije, na prijedlog škole može se odlučiti da se 
modeli provođenja nastave iz točke I. ove Odluke 
promijene ili se ne moraju provoditi.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 
objaviti će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.
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ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/21-03/01
URBROJ: 238/32-03/01-21-3
Vrbovec, 14. siječnja 2021.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

4.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 
144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 
44. stavka 3. alineje 27. Statuta Grada Vrbovca (»Gla-
snik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak 
i »Glasnik Grada Vrbovca« broj 2/20), Gradonačelnik 
Grada Vrbovca dana 14. siječnja 2021. donosi 

O D L U K U
o organizaciji nastave u Glazbenom odjelu 

Osnovne škole Marije Jurić Zagorke 

I.
Grad Vrbovec osnivač je Osnovne škole Marije Jurić 

Zagorke, Vrbovec, Brdo 12A u kojoj se osnovni glaz-
beni odjel i obrazovanje provodi u Glazbenom odjelu.

II.
Budući da se osnovni glazbeni odjel i obrazovanje 

provodi u Glazbenom odjelu Osnovne škole Marije 
Jurić Zagorke koji djelatnost obavlja na dvije loka-
cije, prostorima Pučkog otvorenog učilišta Vrbovec, 
Kolodvorska 1, Vrbovec i u prostorima na prvom katu 
zgrade na lokaciji Trg Petra Zrinskog 23, Vrbovec kao 
i činjenicu da navedeni prostori zadovoljavaju svim 
propisanim epidemiološkim uvjetima za održavanje 
nastave instrumenata obzirom na organizaciju rada 
i broj učenika koji polaze isti, individualna nastava 
instrumenata u Glazbenom odjelu od dana 18. siječ-
nja 2021. nastaviti će se prema dosadašnjem modelu 
rada (model A).

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 602-02/21-03/01
URBROJ: 238/32-03/01-21-4
Vrbovec, 14. siječnja 2021.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

5.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 44. 
stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik 
Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak i 
»Glasnik Grada Vrbovca« broj 2/2020), članka 4. stav-
ka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu 
Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik 
Grada Vrbovca« broj 01/19, 3/19 i 02/20) i Programa 
potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 
razdoblje 2021. - 2024. godine (»Glasnik Grada Vrbov-
ca« broj 11/20), Gradonačelnik Grada Vrbovca, donosi

P R A V I L N I K
o uvjetima i postupku dodjele subvencije  

nabave automata za izravnu prodaju mlijeka,  
sira ili jaja

I. UVODNI DIO

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i po-

stupak ostvarivanja sufinanciranja nabave automata za 
izravnu prodaju mlijeka, sira ili jaja, sukladno Programu 
potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 
2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 
01/19, 3/19 i 02/20), Programa potpora poljoprivredi 
na području Grada Vrbovca za razdoblje 2021. - 2024. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 11/20).

Članak 2.
U cilju ostvarivanja mogućnosti izravne prodaje 

mlijeka, sira ili jaja s obiteljskih poljoprivrednih gos-
podarstava, zaustavljanja daljnjeg pada broja krava i 
kokoši, održavanja krajobraza, ostvarivanja dodatnog 
izvora prihoda na poljoprivrednim gospodarstvima te 
zadržavanja ljudi u ruralnim područjima, subvencionirat 
će se nabavka automata za izravnu prodaju mlijeka, 
sira ili jaja.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I 
OBVEZE KORISNIKA POTPORA

Članak 3.
Subvencija će se dodjeljivati poljoprivrednim gos-

podarstvima s područja Grada Vrbovca koja se bave 
proizvodnjom mlijeka, sira ili jaja, uz uvjet postave 
mljekomata, siromata ili jajomata na prigodnom tržnom 
prostoru na području grada Vrbovca.

Korisnici potpora po ovom Pravilniku su poljopri-
vredna gospodarstva, vlasnici krava i kokoši s pod-
ručja grada Vrbovca koji su registrirani za obavljanje 
poljoprivredne djelatnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće 
subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska po-
ljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, 
udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljopri-
vredne djelatnosti.
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Subvencija se dodjeljuje za nabavu mljekoma-
ta, siromata ili jajomata, u visini do 30% nabavne 
vrijednosti (trošak bez PDV-a) mljekomata, siro-
mata ili jajomata, a najviše do 15.000,00 kuna po 
poljoprivrednom gospodarstvu.

Članak 4.
Za sve prijavitelje/korisnike potpora u sustavu po-

reza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijednost 
nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna iznosa 
potpore isti odbiti.

Za prijavitelje/korisnike potpora koji nisu u sustavu 
poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom 
smatra se ukupan iznos plaćenih troškova. 

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 5.
Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje suklad-

no Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, 
Gradonačelnik Grada Vrbovca raspisuje Javni poziv, 
koji se uz tekst Programa potpora poljoprivredi na 
području grada Vrbovca za razdoblje 2021. - 2024. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 11/20), objavljuje 
na službenim web stranicama Grada Vrbovca. Upravni 
odjel za financije i gospodarstvo o tome je dužno 
obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede. Javni poziv 
će se raspisati 2021., 2022., 2023. i 2024. godine.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do 
iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada 
Vrbovca. 

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, 
mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata 
koji se dostavljaju uz zahtjeve, rokove, način podno-
šenja zahtjeva i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 6.
Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na Obrascu 

13, za prijavu na Javni poziv kojem se prilaže:
- preslika osobne iskaznice (fizičke osobe),
- za obrte /tvrtke/udruge/ zadruge izvadak iz 

odgovarajućeg registra,
- preslika računa o nabavi automata za izravnu 

prodaju mlijeka, sira ili jaja,
- preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje 

izvršeno plaćanje,
- preslika jedinstvene carinske deklaracije (ako 

je automat uvezen),
- uvjerenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava,
- potvrdu o nepostojanju nepodmirenih obveza 

prema Gradu Vrbovcu (ovjerava Grad Vrbovec),
- dokaz da nema nepodmirenih poreznih obveza, 

što dokazuje potvrdom Porezne uprave (ne 
starijom od 30 dana),

- izjava o dodijeljenim potporama male vrijed-
nosti,

- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor 
je dužan dostaviti i druge tražene podatke i doku-
mentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 7.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječa-
jem i to Javnim pozivom za prikupljanje zahtjeva za 
sufinanciranje.

Zahtjevi za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika 
dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i gos-
podarstvo na propisanom obrascu do 15. prosinca 
tekuće godine. 

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća 
do utroška sredstava predviđenih proračunom Grada 
Vrbovca za tekuću godinu.

Na osnovu provedenog Javnog poziva, dostavlje-
nih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, 
Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli 
potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se 
potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme 
isplate. 

Odluka iz prethodnog stavka nije upravni akt te 
na isti ne postoji mogućnosti žalbe ni pokretanja 
upravnog spora.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - ra-
čun korisnika.

Upravni odjel za financije i gospodarstvo ima ob-
vezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora 
male vrijednosti, voditi evidenciju te čuvati podatke 
i dokumentaciju o dodijeljenim potporama male vri-
jednosti deset godina od dana dodjele.

Članak 8.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem 
ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim 
potporama male vrijednosti (de minimis potporama) 
te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu 
potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima 
o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) 
br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije, serija L, 
broj 352/1, 24. prosinca 2013.).

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka pot-
pora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne 
prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti 
prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na 
dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća 
i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja 
koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, 
gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male 
vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru 
cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura 
tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013., 
pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva 
poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih 
međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu 
glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 
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b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti 
većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog 
tijela drugog poduzeća; c) jedno poduzeće ima pravo 
ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće pre-
ma ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema 
odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; 
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom 
poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s 
drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu 
glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova 
u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od 
odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do 
(d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako 
smatraju jednim poduzetnikom.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom 
u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na 
primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore 
male vrijednosti poduzetniku. 

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik 
potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu 
Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama 
male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće go-
dine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, 
neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, 
kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela 
državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne 
potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika 
da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi 
evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti 
po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodi-
jeljenim potporama male vrijednosti deset godina 
od dana dodjele.

Grad Vrbovec će podatke o dodijeljenim potpo-
rama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi 
prijedloga državnih potpora, podataka o državnim 
potporama i potporama male vrijednosti te registru 
državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne 
novine« br. 125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH 
na način propisan rečenim Pravilnikom.

VI. KONTROLA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 9.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju 
potpore kontrolu namjenskog utroška dobivene pot-
pore. Ukoliko je korisnik gradske potpore odnosno 
podnositelj zahtjeva priložio neistinitu dokumentaciju 
ili prijavljeno stanje u zahtjevu ne odgovara njegovom 
stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva sredstva za tu 
godinu mora vratiti u Proračun Grada Vrbovca. 

VII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 10.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet 
ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu 
Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 11.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana 

objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/21-02/06
URBROJ: 238/32-04/05-21-1
Vrbovec, 18. siječnja 2021.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

6.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 44. 
stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik 
Zagrebačke županije« broj 8/18, 12/18 - ispravak i 
»Glasnik Grada Vrbovca« br. 02/20), članka 4. stav-
ka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu 
Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik 
Grada Vrbovca« broj 01/19, 3/19 i 02/20), Programa 
potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 
razdoblje 2021. - 2024. godine (»Glasnik Grada Vrbov-
ca« br. 11/20), Gradonačelnik Grada Vrbovca, donosi

P R A V I L N I K
o uvjetima i postupku dodjele sredstava potpora 

za održavanje pčelinjeg fonda

I. UVODNI DIO

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postu-

pak ostvarivanja sufinanciranja potpora u održavanju 
pčelinjeg fonda, sukladno Programu potpora za nove 
investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19, 3/19 i 
02/20) i Programa potpora poljoprivredi na području 
Grada Vrbovca za razdoblje 2021. - 2024. godine 
(»Glasnik Grada Vrbovca« br. 11/20).

Članak 2.
Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog 

Pravilnika je očuvanje i proširivanje pčelinjeg fonda 
na području grada Vrbovca te stvaranje preduvjeta za 
daljnju proizvodnju pčelinjih proizvoda.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I 
OBVEZE KORISNIKA POTPORA

Članak 3.
Korisnici potpora po ovom Pravilniku su poljopri-

vredna gospodarstva s područja Grada Vrbovca koja 
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su registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, 
čije su pčelinje zajednice upisane u Evidencije. 

Minimalni broj pčelinjih zajednica je 10 pčeli-
njih zajednica koje korisnik potpore mora imati da 
bi mogao ostvariti potporu.

Maksimalni iznos sredstava potpore po jednom 
korisniku iznosi najviše 15.000,00 kuna.

Jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 30,00 
kuna po jednoj pčelinjoj zajednici ostvaruje vlasnik 
- uzgajivač pčelinjih zajednica:

- s prebivalištem na području grada Vrbovca

- potpora se dodjeljuje samo aktivnim poljopri-
vrednicima čije su životinje upisane u Evidencije 
pčelara i pčelinjaka Hrvatskog pčelarskog sa-
veza i/ili Jedinstveni registar domaćih životinja 
Hrvatske agencije za poljoprivredu i hranu i/ili 
Evidenciju Udruge pčelara grada Vrbovca, a 
koji su nakon objave Javnog poziva podnijeli 
Zahtjev za potporu s podacima o broju aktivnih 
pčelinjih zajednica u Upravni odjel za financije 
i gospodarstvo.

Korisnici potpora po ovom Pravilniku su poljo-
privredna gospodarstva, vlasnici aktivnih pčelinjih 
zajednica s područja grada Vrbovca koji su registrirani 
za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće 
subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska po-
ljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, 
udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljopri-
vredne djelatnosti.

Grad Vrbovec zadržava pravo nasumične provjere 
stvarnog broja košnica pojedinih podnositelja zahtjeva. 

Članak 4.

Sredstva poticaja koja se dodjeljuju po ovom Pravil-
niku su bespovratna, osim u slučajevima nepoštivanja 
uvjeta i rokova iz članka 3. ovog Pravilnika, kada je 
uzgajivač - vlasnik životinja dužan u cijelosti vratiti 
isplaćen iznos poticaja, uplatom na žiro - račun Grada 
Vrbovca broj HR 1323600001850800003.

U protivnom gubi pravo na svake daljnje poticaje 
koje Grad Vrbovec dodjeljuje u naredne 3 godine.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 5.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje suklad-
no Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, 
Gradonačelnik Grada Vrbovca raspisuje Javni poziv, 
koji se uz tekst Programa potpora poljoprivredi na 
području grada Vrbovca za razdoblje 2021. - 2024. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 11/20) objavljuje 
na službenim web stranicama Grada Vrbovca. Upravni 
odjel za financije i gospodarstvo o tome je dužno 
obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede. Javni poziv 
će se raspisati 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do 
iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada 
Vrbovca. 

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, 
mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata 
koji se dostavljaju uz zahtjeve, rokove, način podno-
šenja zahtjeva i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 6.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na poseb-
nom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

- obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja 
zahtjeva,

- za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg re-
gistra,

- dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava,

- presliku iz Evidencije pčelara i pčelinjaka o broju 
košnica za tekuću godinu (HPS) i/ili potvrdu o 
upisu pčelinjaka u Jedinstveni registar doma-
ćih životinja (HPA) i/ili potvrdu o broju košnica 
Udruge pčelara grada Vrbovca,

- potvrdu da podnositelj zahtjeva / nositelj obi-
teljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju 
nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu,

- preslika ŽIRO računa s pripadajućim IBAN 
brojem,

- izjava o dodijeljenim potporama male vrijed-
nosti,

- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor 
je dužan dostaviti i druge tražene podatke i doku-
mentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 7.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječa-
jem i to javnim pozivom za prikupljanjem zahtjeva za 
sufinanciranje. 

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika do-
stavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo 
Grada Vrbovca na propisanom obrascu do 15. prosinca 
tekuće godine.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavlje-
nih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, 
Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli 
potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se 
potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme 
isplate.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća 
do utroška sredstava.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - ra-
čun korisnika. 

Sukladno članku 11. Pravilnika o državnim potpo-
rama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Na-
rodne novine« broj 72/17), Davatelj državne potpore 
vodi zasebnu evidenciju potpora male vrijednosti. 
Evidencija mora sadržavati sve potrebne informaci-
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je o ispunjenim uvjetima za dodjelu potpore male 
vrijednosti. Evidenciju o dodijeljenim potporama i 
sve potrebne evidencije Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo Grada Vrbovca mora čuvati 10 godina 
od dana dodjele potpore.

Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Mi-
nistarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male 
vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele 
potpore male vrijednosti. 

Sukladno članku 7. stavku 9. Pravilnika o državnim 
potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju 
(»Narodne novine« broj 72/17), Upravni odjel za finan-
cije i gospodarstvo Grada Vrbovca dužan je korisniku 
potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Članak 8.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem 
ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim 
potporama male vrijednosti (de minimis potporama) 
te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu 
potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima 
o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) 
br. 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 
21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 
o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije na potpore de minimis u poljoprivred-
nom sektoru.

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka pot-
pora pojedinom korisniku čiji ukupni iznos ne prelazi 
20.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema 
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 
isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i 
dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja 
koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, 
gradovi, županije i sl.). 

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013. i Uredbom 
Komisije (EU) 2019/316, ovaj se Program primjenjuje 
na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave 
primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, 
uz iznimku:

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene 
ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to 
jest potpora koje su izravno vezane uz izveze-
ne količine, potpora za osnivanje i upravljanje 
distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 
troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umje-
sto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013. i Uredbom 
Komisije (EU) 2019/316, »poljoprivredni proizvodi« 
znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akva-
kulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 
pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva 
poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih 
međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava 
dioničara ili članova u drugom poduzeću;

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smije-
niti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 
nadzornog tijela drugog poduzeća;

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući 
utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi 
statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u 
drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima 
tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara 
ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa nave-
denih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko 
jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju 
jednim poduzetnikom.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom 
u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na 
primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore 
male vrijednosti poduzetniku. 

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik 
potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu 
Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama 
male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće go-
dine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, 
neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, 
kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela 
državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne 
potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika 
da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi 
evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti 
po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodi-
jeljenim potporama male vrijednosti deset godina 
od dana dodjele.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet 
ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu 
Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/21-02/03
URBROJ: 238/32-04/05-21-1
Vrbovec, 18. siječnja 2021.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.
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7.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 44. 
stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik 
Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak i 
»Glasnik Grada Vrbovca« broj 02/20), članka 4. stav-
ka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu 
Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik 
Grada Vrbovca« broj 01/19, 3/19 i 02/20), Programa 
potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 
razdoblje 2021. - 2024. godine (»Glasnik Grada Vrbov-
ca« br. 11/20), Gradonačelnik Grada Vrbovca, donosi

P R A V I L N I K
o uvjetima i postupku subvencije troška analize 

kvalitete tla

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i po-
stupak ostvarivanja subvencije troška analize kvalitete 
tla, sukladno Programu potpora za nove investicije 
u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine 
(»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19, 3/19 i 02/20), 
Programa potpora poljoprivredi na području Grada 
Vrbovca za razdoblje 2021. - 2024. godine (»Glasnik 
Grada Vrbovca« br. 11/20).

Članak 2.

Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog 
Pravilnika je optimizacija gnojidbe tla i postizanja 
visokih i stabilnih prinosa u granicama ekonomičnosti 
uz smanjenje ekološkog opterećenja okoliša.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I 
OBVEZE KORISNIKA POTPORA

Članak 3.

Pravo na ostvarivanje subvencije troškova analize 
kvalitete tla imaju fizičke i pravne osobe s područja 
Grada Vrbovca, upisani u Upisnik poljoprivrednih gos-
podarstava, sa sjedištem odnosno prebivalištem na 
području Grada Vrbovca, koji se bave poljoprivrednom 
proizvodnjom na području Grada Vrbovca te svojim 
aktivnostima popravljaju kvalitetu tla.

Analizu tla provode ovlašteni laboratoriji (institucije) 
na području Republike Hrvatske.

Za popravljanje kvalitete tla, Grad Vrbovec će 
poljoprivrednim gospodarstvima subvencionirati 
izdatke analize tla plus preporuku za poljoprivredna 
zemljišta koja se nalaze na području grada Vrbovca.

Izdaci za analizu tla subvencioniraju se s 30%, 
najviše do 200,00 kuna po uzorku, maksimalno do 
4.000,00 kuna po korisniku potpore.

Subvencija se dodjeljuje za troškove nastale u 
tekućoj godini.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće 
subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska po-
ljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, 
udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljopri-
vredne djelatnosti.

Članak 4.

Za sve prijavitelje/korisnike potpore u sustavu 
poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijed-
nost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna 
potpore isti odbiti.

Za prijavitelje/korisnike potpore koji nisu u sustavu 
poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom 
smatra se ukupan iznos plaćenih troškova, podnosi-
telj zahtjeva dužan je pod materijalnom i krivičnom 
odgovornošću izjaviti da nije u sustavu poreza na 
dodanu vrijednost.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 5.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje suklad-
no Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, 
Gradonačelnik Grada Vrbovca raspisuje Javni poziv, 
koji se uz tekst Programa potpora poljoprivredi na 
području grada Vrbovca za razdoblje 2021. - 2024. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 11/20) objav-
ljuje na službenim web stranicama Grada Vrbovca i 
službenom glasilu. Upravni odjel za financije i gos-
podarstvo o tome je dužno obavijestiti Ministarstvo 
poljoprivrede. Javni poziv će se raspisati 2021., 2022.,  
2023. i 2024. godinu.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do 
iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada 
Vrbovca. 

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, 
mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata 
koji se dostavljaju uz zahtjeve, rokove, način podno-
šenja zahtjeva i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 6.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na poseb-
nom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

- obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja 
zahtjeva (fizičke osobe),

- za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg re-
gistra,

- dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava,

- račun za izvršenu uslugu analize tla s potvrdom 
o plaćanju,

- dokaz o vlasništvu ili zakupu poljoprivredne 
površine (AKORD, zemljišnoknjižni izvadak ili 
Ugovor o zakupu),

- potvrdu da podnositelj zahtjeva / nositelj obi-
teljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju 
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nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu 
(ovjerava Grada Vrbovec),

- preslika ŽIRO računa s pripadajućim IBAN 
brojem,

- izjava o dodijeljenim potporama male vrijed-
nosti,

- skupna izjava.
Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor 

je dužan dostaviti i druge tražene podatke i doku-
mentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 7.
Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječa-

jem i to javnim pozivom za prikupljanjem zahtjeva za 
sufinanciranje. 

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika do-
stavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo 
Grada Vrbovca na propisanom obrascu do 15. prosinca 
tekuće godine.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavlje-
nih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, 
Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli 
potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se 
potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme 
isplate.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća 
do utroška sredstava.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - ra-
čun korisnika. 

Sukladno članku 11. Pravilnika o državnim potpo-
rama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Na-
rodne novine« broj 72/17), Davatelj državne potpore 
vodi zasebnu evidenciju potpora male vrijednosti. 
Evidencija mora sadržavati sve potrebne informaci-
je o ispunjenim uvjetima za dodjelu potpore male 
vrijednosti. Evidenciju o dodijeljenim potporama i 
sve potrebne evidencije Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo Grada Vrbovca mora čuvati 10 godina 
od dana dodjele potpore.

Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Mi-
nistarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male 
vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele 
potpore male vrijednosti.

Sukladno članku 7. stavku 9. Pravilnika o državnim 
potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju 
(»Narodne novine« broj 72/17), Upravni odjel za finan-
cije i gospodarstvo Grada Vrbovca dužan je korisniku 
potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Članak 8.
Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem 

ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim 
potporama male vrijednosti (de minimis potporama) 
te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu 
potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima 
o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) 
br. 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 

21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 
o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije na potpore de minimis u poljoprivred-
nom sektoru.

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka pot-
pora pojedinom korisniku čiji ukupni iznos ne prelazi 
20.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema 
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 
isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i 
dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja 
koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, 
gradovi, županije i sl.). 

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013. i Uredbom 
Komisije (EU) 2019/316, ovaj se Program primjenjuje 
na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave 
primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, 
uz iznimku:

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene 
ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to 
jest potpora koje su izravno vezane uz izveze-
ne količine, potpora za osnivanje i upravljanje 
distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 
troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umje-
sto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013. i Uredbom 
Komisije (EU) 2019/316, »poljoprivredni proizvodi« 
znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akva-
kulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 
pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva 
poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih 
međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava 
dioničara ili članova u drugom poduzeću;

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smije-
niti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 
nadzornog tijela drugog poduzeća;

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući 
utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi 
statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u 
drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima 
tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara 
ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa nave-
denih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko 
jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju 
jednim poduzetnikom.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom 
u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na 
primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore 
male vrijednosti poduzetniku. 

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik 
potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu 
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Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama 
male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće go-
dine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, 
neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, 
kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela 
državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne 
potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika 
da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi 
evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti 
po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodi-
jeljenim potporama male vrijednosti deset godina 
od dana dodjele.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.
Financijska sredstva za potpore koje su predmet 

ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu 
Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 10.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana 

objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/21-02/02
URBROJ: 238/32-04/05-21-1 
Vrbovec, 18. siječnja 2021.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

8.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 44. 
stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik 
Zagrebačke županije« broj 8/18, 12/18 - ispravak i 
»Glasnik Grada Vrbovca« br. 02/20), članka 4. stav-
ka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu 
Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik 
Grada Vrbovca« broj 01/19, 3/19 i 02/20), Programa 
potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 
razdoblje 2021. - 2024. godine (»Glasnik Grada Vrbov-
ca« br. 11/20), Gradonačelnik Grada Vrbovca, donosi

P R A V I L N I K
sufinanciranja kupnje loznih i voćnih sadnica

I. UVODNI DIO

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i 

postupak ostvarivanja sufinanciranja kupnje loznih i 

voćnih sadnica, sukladno Programu potpora za nove 
investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19, 3/19 i 
02/20) i Programa potpora poljoprivredi na području 
Grada Vrbovca za razdoblje 2021. - 2024. godine 
(»Glasnik Grada Vrbovca« br. 11/20). 

Članak 2.

Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog 
Pravilnika je razvoj biljne proizvodnje i povećanja 
konkurentnosti vinogradarske i voćarske proizvodnje.

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I 
OBVEZE KORISNIKA POTPORA

Članak 3.

Pravo na ostvarivanje subvencije troškova kupnje 
loznih i voćnih sadnica imaju fizičke i pravne osobe s 
područja Grada Vrbovca upisani u Upisnik poljopri-
vrednih gospodarstava, sa sjedištem odnosno prebi-
valištem na području Grada Vrbovca, koje sade lozne 
cijepove i voćne sadnice na području Grada Vrbovca. 

Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvi-
ma subvencionirati trošak kupnje loznih i voćnih 
sadnica.

Izdaci za kupnju sadnica subvencioniraju se u 
iznosu od 50% cijene lozne ili voćne sadnice, mak-
simalno do 10.000,00 kuna po korisniku potpore 
uz uvjet nabave:

- najmanje 200 loznih cijepova,
- najmanje 200 sadnica jabuka,
- najmanje 150 sadnica po pojedinoj voćnoj 

vrsti kruške, breskve, marelice, trešnje, višnje 
i ostalih voćnih vrsta,

- najmanje 50 sadnica po pojedinoj voćnoj 
vrsti oraha, pitomog kestena ili duda,

- najmanje 1000 po pojedinoj voćnoj vrsti 
sadnica malina, kupina, ribizla i borovnice,

- najmanje 100 sadnica lijeske,
- najmanje 2000 sadnica jagoda.
Subvencija se dodjeljuje za troškove nastale u 

tekućoj godini.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće 
subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska po-
ljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, 
udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljopri-
vredne djelatnosti.

Članak 4.

Za sve prijavitelje/korisnike potpore u sustavu 
poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu vrijed-
nost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom izračuna 
potpore isti odbiti.

Za prijavitelje/korisnike potpore koji nisu u sustavu 
poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim troškom 
smatra se ukupan iznos plaćenih troškova, podnosi-
telj zahtjeva dužan je pod materijalnom i krivičnom 
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odgovornošću izjaviti da nije u sustavu poreza na 
dodanu vrijednost.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 5.
Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje suklad-

no Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, 
Gradonačelnik Grada Vrbovca raspisuje Javni poziv, 
koji se uz tekst Programa potpora poljoprivredi na 
području grada Vrbovca za razdoblje 2021. - 2024. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 11/20) objavljuje 
na službenim web stranicama Grada Vrbovca. Upravni 
odjel za financije i gospodarstvo o tome je dužno 
obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede. Javni poziv 
će se raspisati 2021., 2022., 2023. i 2024. godine.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do 
iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada 
Vrbovca.

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, 
mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata 
koji se dostavljaju uz zahtjeve, rokove, način podno-
šenja zahtjeva i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 6.
Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na poseb-

nom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:
- obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja 

zahtjeva (fizičke osobe),
- za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg re-

gistra,
- dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava,
- preslika Posjedovnog lista/Zemljišnoknjižni 

izvadak/Ugovor o zakupu zemljišta na kojem 
je planirana sadnja,

- preslika računa odnosno dokaza o uplati računa 
za sadnice,

- potvrdu da podnositelj zahtjeva / nositelj obi-
teljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju 
nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu,

- preslika ŽIRO računa s pripadajućim IBAN 
brojem,

- izjava o dodijeljenim potporama male vrijed-
nosti,

- skupna izjava.
Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor 

je dužan dostaviti i druge tražene podatke i doku-
mentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 7.
Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječa-

jem i to javnim pozivom za prikupljanjem zahtjeva za 
sufinanciranje. 

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika do-
stavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo 
Grada Vrbovca na propisanom obrascu do 15. prosinca 
tekuće godine.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavlje-
nih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, 
Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli 
potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se 
potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme 
isplate.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća 
do utroška sredstava.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - ra-
čun korisnika. 

Sukladno članku 11. Pravilnika o državnim potpo-
rama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Na-
rodne novine« broj 72/17), Davatelj državne potpore 
vodi zasebnu evidenciju potpora male vrijednosti. 
Evidencija mora sadržavati sve potrebne informaci-
je o ispunjenim uvjetima za dodjelu potpore male 
vrijednosti. Evidenciju o dodijeljenim potporama i 
sve potrebne evidencije Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo Grada Vrbovca mora čuvati 10 godina 
od dana dodjele potpore.

Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Mi-
nistarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male 
vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele 
potpore male vrijednosti. 

Sukladno članku 7. stavku 9. Pravilnika o državnim 
potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju 
(»Narodne novine« broj 72/17), Upravni odjel za finan-
cije i gospodarstvo Grada Vrbovca dužan je korisniku 
potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Članak 8.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem 
ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim 
potporama male vrijednosti (de minimis potporama) 
te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu 
potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima 
o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) 
br. 1408/2013. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 od 
21. veljače 2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 
o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije na potpore de minimis u poljoprivred-
nom sektoru.

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka pot-
pora pojedinom korisniku čiji ukupni iznos ne prelazi 
20.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema 
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 
isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i 
dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja 
koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, 
gradovi, županije i sl.). 

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013. i Uredbom 
Komisije (EU) 2019/316, ovaj se Program primjenjuje 
na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave 
primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, 
uz iznimku:
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a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene 
ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to 
jest potpora koje su izravno vezane uz izveze-
ne količine, potpora za osnivanje i upravljanje 
distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 
troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umje-
sto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013. i Uredbom 
Komisije (EU) 2019/316 , »poljoprivredni proizvodi« 
znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akva-
kulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 
pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva 
poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih 
međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava 
dioničara ili članova u drugom poduzeću;

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smije-
niti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 
nadzornog tijela drugog poduzeća;

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući 
utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi 
statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u 
drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima 
tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara 
ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa nave-
denih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko 
jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju 
jednim poduzetnikom.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom 
u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na 
primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore 
male vrijednosti poduzetniku. 

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik 
potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu 
Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama 
male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće go-
dine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, 
neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, 
kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela 
državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne 
potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika 
da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi 
evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti 
po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodi-
jeljenim potporama male vrijednosti deset godina 
od dana dodjele.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet 
ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu 
Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/21-02/04 
URBROJ: 238/32-04/05-21-1
Vrbovec, 18. siječnja 2021.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

9.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« br. 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 44. 
stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik 
Zagrebačke županije« broj 8/18, 12/18 - ispravak i 
»Glasnik Grada Vrbovca« broj 02/2020), članka 4. 
stavka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu 
Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine (»Glasnik 
Grada Vrbovca« broj 01/19, 3/19 i 02/20), Programa 
potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 
razdoblje 2021. - 2024. godine (»Glasnik Grada Vrbov-
ca« br. 11/20), Gradonačelnik Grada Vrbovca, donosi

P R A V I L N I K
o uvjetima i postupku dodjele sredstava  

potpore za unapređenje govedarstva  
i to za kravu prvotelku

I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postu-
pak ostvarivanja sufinanciranja potpore za unapređenje 
govedarstva i to za kravu prvotelku, sukladno Programu 
potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 
2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 
01/19, 3/19 i 02/20), Programa potpora poljoprivredi 
na području Grada Vrbovca za razdoblje 2021. - 2024. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 11/20).

Članak 2.

Svrha koja se namjerava postići potporom iz ovog 
Pravilnika je osnaživanje i unapređenje govedarstva. 
Prvenstveno krava prvotelki s ciljem povećanja brojnosti 
grla na području grada Vrbovca, a time i stvaranja više 
kvalitetnog rasplodnog materijala, koji će pomoći u 
ponovnom pokretanju proizvodnje mlijeka i prodaji 
goveda za domaće, a u konačnici i za inozemno tržište.
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II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I 
OBVEZE KORISNIKA POTPORE

Članak 3.

Korisnici potpora po ovom Pravilniku su poljopri-
vredna gospodarstva, koja su ostavila u rasplodu ili 
kupila junicu te ju drže na svojem gospodarstvu do 
oteljenja. 

Jednokratnu novčanu potporu u iznosu od 500,00 
kuna ostvaruje vlasnik - uzgajivač rasplodnih junica:

- s prebivalištem na području grada Vrbovca

- čije su rasplodne životinje visokokvalitetne 
(ženke) koje su upisane u sustav za identifika-
ciju i registraciju životinja sukladno propisima 
o veterinarstvu (JRDŽ)

- potpora se dodjeljuje samo aktivnim poljopri-
vrednicima čije su životinje upisane u matičnu 
knjigu koju vodi Hrvatska poljoprivredna agencija

- životinje za koje je ostvarena potpora moraju 
se držati u stadu barem četiri godine

- za životinje koje moraju napustiti gospodarstvo 
potrebno je dostaviti Potvrdu Veterinarske 
stanice s navedenim razlozima za izlučivanje iz 
gospodarstva, a koji je nakon objave Javnog 
poziva podnio Zahtjev za potporu s podacima 
o kravi i teletu prvotelke u Upravni odjel za 
financije i gospodarstvo.

Korisnici potpora po ovom Pravilniku su poljopri-
vredna gospodarstva, vlasnici krava prvotleki s pod-
ručja grada Vrbovca koji su registrirani za obavljanje 
poljoprivredne djelatnosti.

Poljoprivredno gospodarstvo obuhvaća slijedeće 
subjekte u poljoprivrednoj proizvodnji: obiteljska po-
ljoprivredna gospodarstva, obrte, trgovačka društva, 
udruge i zadruge registrirane za obavljanje poljopri-
vredne djelatnosti.

Članak 4.

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju pot-
pore kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.

Sredstva poticaja koja se dodjeljuju po ovom 
Pravilniku su bespovratna, osim u slučajevima nepo-
štivanja uvjeta i rokova iz članka 3. ovog Pravilnika, 
kada je uzgajivač - vlasnik stoke dužan u cijelosti vratiti 
isplaćen iznos poticaja, uplatom na žiro - račun Grada 
Vrbovca broj HR 1323600001850800003.

U protivnom gubi pravo na svake daljnje poticaje 
koje Grad Vrbovec dodjeljuje u naredne 3 godine.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 5.

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje suklad-
no Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, 
Gradonačelnik Grada Vrbovca raspisuje Javni poziv, 
koji se uz tekst Programa potpora poljoprivredi na 
području grada Vrbovca za razdoblje 2021. - 2024. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« br. 11/20) objavljuje 
na službenim web stranicama Grada Vrbovca. Upravni 

odjel za financije i gospodarstvo o tome je dužno 
obavijestiti Ministarstvo poljoprivrede. Javni poziv 
će se raspisati za 2021., 2022., 2023. i 2024. godinu.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do 
iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada 
Vrbovca. 

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, 
mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata 
koji se dostavljaju uz zahtjeve, rokove, način podno-
šenja zahtjeva i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 6.
Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom 

obrascu za prijavu na Javni poziv kojem se prilaže:
- obostranu presliku osobne iskaznice podnositelja 

zahtjeva
- za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg re-

gistra
- dokaz da su upisani u Upisnik poljoprivrednih 

gospodarstava
- potvrdu da podnositelj zahtjeva / nositelj obi-

teljskog gospodarstva i njegovi članovi nemaju 
nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu

- presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem
- izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti
- skupna izjava.
Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor 

je dužan dostaviti i druge tražene podatke i doku-
mentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 7.
Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječa-

jem i to javnim pozivom za prikupljanjem zahtjeva za 
sufinanciranje. 

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika do-
stavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo 
Grada Vrbovca na propisanom obrascu do 30. prosinca 
tekuće godine.

Na osnovu provedenog Javnog poziva, dostavlje-
nih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, 
Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli 
potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se 
potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme 
isplate.

Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća 
do utroška sredstava.

Kontrolu podataka o govedu vrši Hrvatska agencija 
za hranu.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - ra-
čun korisnika. 

Sukladno članku 11. Pravilnika o državnim potpo-
rama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju (»Na-
rodne novine« broj 72/17), Davatelj državne potpore 
vodi zasebnu evidenciju potpora male vrijednosti. 
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Evidencija mora sadržavati sve potrebne informaci-
je o ispunjenim uvjetima za dodjelu potpore male 
vrijednosti. Evidenciju o dodijeljenim potporama i 
sve potrebne evidencije Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo Grada Vrbovca mora čuvati 10 godina 
od dana dodjele potpore.

Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Mi-
nistarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male 
vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele 
potpore male vrijednosti. 

Sukladno članku 7. stavku 9. Pravilnika o državnim 
potporama sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju 
(»Narodne novine« broj 72/17), Upravni odjel za finan-
cije i gospodarstvo Grada Vrbovca dužan je korisniku 
potpore dostaviti obavijest da mu je dodijeljena 
potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis.

Članak 8.
Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem 

ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim 
potporama male vrijednosti (de minimis potporama) 
te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu 
potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima 
o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) 
br. 1408/2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 
funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u 
poljoprivrednom sektoru (Službeni list Europske unije, 
serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.).

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:
Potporom male vrijednosti smatra se svaka pot-

pora pojedinom korisniku čiji ukupni iznos ne prelazi 
20.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema 
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 
isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i 
dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja 
koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, 
gradovi, županije i sl.). 

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013, ovaj se Pro-
gram primjenjuje na potpore dodijeljene poduzetnicima 
koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih 
proizvoda, uz iznimku:

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene 
ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to 
jest potpora koje su izravno vezane uz izveze-
ne količine, potpora za osnivanje i upravljanje 
distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 
troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umje-
sto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013, »poljopri-
vredni proizvodi« znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora 
o funkcioniranju Europske unije, uz iznimku proizvoda 
ribarstva i akvakulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća 
(EZ) br. 104/2000. 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 
pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva 
poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih 
međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava 
dioničara ili članova u drugom poduzeću;

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smije-
niti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 
nadzornog tijela drugog poduzeća;

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući 
utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi 
statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u 
drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima 
tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara 
ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa nave-
denih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko 
jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju 
jednim poduzetnikom.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom 
u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na 
primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore 
male vrijednosti poduzetniku. 

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik 
potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu 
Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama 
male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće go-
dine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, 
neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, 
kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela 
državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne 
potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika 
da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi 
evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti 
po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodi-
jeljenim potporama male vrijednosti deset godina 
od dana dodjele.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 9.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet 
ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu 
Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 10.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/21-02/01
URBROJ: 238/32-04/05-21-1 
Vrbovec, 18. siječnja 2021.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.
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10.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20), članka 44. 
stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik 
Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak i 
»Glasnik Grada Vrbovca« broj 02/20), Programa pot-
pora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 
2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 
01/19, 03/19 i 02/20), Programa potpora poljoprivredi 
na području grada Vrbovca za razdoblje 2021. - 2024. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 11/20), Grado-
načelnik Grada Vrbovca, donosi

P R A V I L N I K
o sufinanciranju troškova izrade dokumentacije  

i konzultantskih usluga za sufinanciranje  
iz fondova europske unije (Uredba  

Komisije 1407/2013)

I. UVODNI DIO

Članak 1.
Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i 

postupak ostvarivanja sufinanciranja troškova izrade 
projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova 
Europske Unije sukladno Programu potpora za nove 
investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 01/19, 3/19 i 
02/20) i Programu potpora poljoprivredi na područ-
ju Grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2024. godine 
(»Glasnik Grada Vrbovca« broj 11/20).

Članak 2.
Svrha koja se namjerava postići potporom iz 

ovog Pravilnika je povećati broj prijava projekata za 
financiranje iz fondova EU te jačanje konkurentnosti 
poljoprivrednog sektora i poticanje na prijavu i korište-
nje sredstava EU fondova od strane subjekata malog 
gospodarstva na području Grada Vrbovca kojima se 
ostvaruje jedan ili više slijedećih ciljeva:

- pridonijeti učinkovitoj i djelotvornoj pripremi 
projektnih ideja i projekata lokalnog razvoja te 
njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje 
za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ope-
rativnih programa čija se provedba sufinancira 
sredstvima Europske Unije,

- omogućiti predlagateljima i nositeljima projekata 
da se lakše, bolje i brže pripreme za natječaje 
za dodjelu bespovratnih sredstava,

- pospješiti uvođenje i punu primjenu EU stan-
darda, postupaka i procedura za pripremu i 
realizaciju projekata. 

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I 
OBVEZE KORISNIKA POTPORE

Članak 3.
Korisnici ove potpore mogu biti poduzetnici, fizičke 

i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili 

Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sa 
sjedištem odnosno prebivalištem i poljoprivrednom 
proizvodnjom na području Grada Vrbovca, koji imaju 
najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini 
(broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom 
mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku.

Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvi-
ma sufinancirati troškove:

- izrade poslovnog plana/ investicijske studije 
(izrađen i plaćen poslovni plan/investicijska 
studija),

- izrade studije izvodljivosti (izrađena i plaćena 
studija izvodljivosti),

- konzultantske usluge prijave projekata na EU 
natječaj (plaćene konzultantske usluge prijave 
projekta).

Korisniku potpore koji investira u izradu pro-
jektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova 
Europske Unije, Grad Vrbovec pružiti će podršku 
u vidu sufinanciranja 70% iznosa troškova (bez 
PDV-a) ili do maksimalno 10.000,00 kuna po kori-
sniku potpore.

Članak 4. 
Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj koristi usluge od pravnih i fi-

zičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova 
prethodno navedene namjene,

- da će se projekt za koji se traži potpora provesti 
na području Grada Vrbovca,

- da je projekt kandidiran u tekućoj godini,
- da je račun za izvršene usluge izdan u tekućoj 

godini.

Članak 5.
Za sve prijavitelje / korisnike sufinanciranja u su-

stavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu 
vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom 
izračuna iznosa potpore isti odbiti.

Za prijavitelje / korisnike sufinanciranja koji nisu 
u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim 
troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 6.
Za provedbu mjere iz ovog Pravilnika, koje sukladno 

Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Grad 
Vrbovec raspisuje javni poziv temeljem Programa 
potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 
razdoblje 2021.-2024.

Javni poziv raspisuje Gradonačelnik. Obavijest o 
objavi javnog poziva objavljuje se na oglasnoj ploči, 
a cjeloviti tekst objavljuje se na službenim web stra-
nicama Grada Vrbovca. Javni poziv će se raspisati 
2021., 2022., 2023. i 2024. godine.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do 
iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada 
Vrbovca za tekuću godinu. 
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Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, 
mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata 
koji se dostavljaju uz zahtjeva, rokove i način podno-
šenja zahtjeva, način kontrole namjenskog utroška 
dobivenih sredstava i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 7.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na poseb-
nom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

- preslika računa pružatelja navedenih usluga i 
preslika izvoda transakcijskog računa iz kojeg 
je vidljivo izvršeno plaćanje,

- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih 
gospodarstava ili o upisu u Upisnik obiteljskih 
poljoprivrednih gospodarstava,

- preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem,

- potvrda da nema nepodmirenih obveza prema 
Gradu Vrbovcu,

- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga 
prema državi (ne stariji od 30 dana),

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osi-
guranje o prijavi osiguranika / zaposlenika,

- potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje 
sredstava iz fondova EU,

- izjava o dodijeljenim potporama male vrijed-
nosti,

- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor 
je dužan dostaviti i druge tražene podatke i doku-
mentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 8.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječa-
jem i to javnim pozivom za prikupljanje zahtjeva za 
sufinanciranje.

Zahtjevi za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika 
dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i gos-
podarstvo na propisanom obrascu do 15. prosinca 
tekuće godine.

Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispijeća, kon-
trolira se njihova prihvatljivost, a odobravaju se do 
utroška sredstava predviđenih proračunom Grada 
Vrbovca za tekuću godinu.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavlje-
nih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, 
nadležno upravno tijelo priprema prijedlog odluke o 
isplati sredstava koju upućuje Gradonačelniku. Gra-
donačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli 
potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se 
potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme 
isplate.

Odluka iz prethodnog stavka nije upravni akt 
te na isti ne postoji mogućnost žalbe ni pokretanja 
upravnog spora.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje se na žiro - ra-
čun korisnika.

Sukladno članku 11. Pravilnika o državnim pot-
porama u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju 
(»Narodne novine« broj 72/17), davatelj državne 
potpore vodi zasebnu evidenciju potpora male vri-
jednosti. Evidencija mora sadržavati sve potrebne 
informacije o ispunjenim uvjetima za dodjelu potpore 
male vrijednosti. Evidenciju o dodijeljenim potporama 
i sve potrebne evidencije Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo Grada Vrbovca mora čuvati 10 godina 
od dana dodjele potpore.

Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Mi-
nistarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male 
vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele 
potpore male vrijednosti.

Sukladno članku 7. stavku 9. Pravilnika o držav-
nim potporama u sektoru poljoprivrede i ruralnom 
razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Upravni odjel 
za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca dužan je 
korisniku dostaviti obavijest o dodijeljenoj potpori 
male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. 

Članak 9.

U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele 
sredstava iz Pravilnika dužan je podnijeti Zahtjev za 
odustajanje u pisanom obliku.

Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u 
fazi administrativne obrade Zahtjeva za potporu od-
nosno prije donošenja Odluke, davatelj će prekinuti 
sve aktivnosti nad Zahtjevnom za potporu te će istom 
izdati Potvrdu o odustajanju. 

Članak 10.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem 
ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim 
potporama male vrijednosti (de minimis potporama) 
te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu 
potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o 
potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) 
br. 1407/2013. (Službeni list Europske unije, serija L, 
broj 352/1, 18. prosinca 2013.) te Uredbe Komisije 
(EU) 2020/972 od 02. srpnja 2020. o izmjeni Uredbe 
(EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o 
izmjeni Uredbe (EU) br. 651/2014 u pogledu njezina 
produljenja i odgovarajućih prilagodbi (Službeni list 
Europske unije, L 215/4, 07.07.2020.).

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka pot-
pora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne 
prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti 
prema srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na 
dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća 
i dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja 
koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, 
gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male 
vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru 
cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura 
tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine. 

Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013., 
pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva 



»GLASNIK GRADA VRBOVCA« Broj 2/2021.Stranica 32

poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih 
međusobnih odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu 
glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 
b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti 
većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog 
tijela drugog poduzeća; c) jedno poduzeće ima pravo 
ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće pre-
ma ugovoru sklopljenom s tim poduzećem ili prema 
odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; 
d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom 
poduzeću, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s 
drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu 
glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova 
u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od 
odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do 
(d) preko jednog ili više drugih poduzeća isto se tako 
smatraju jednim poduzetnikom.

Uredba Komisije (EU) broj 1407/2013 primjenju-
je se na potpore male vrijednosti koje se dodjeljuju 
poduzetnicima u svim sektorima osim na:

- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji 
djeluju u sektoru ribarstva i akvakulture, kako 
je obuhvaćeno Uredbom (EU) broj 104/2000,

- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji 
djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih 
proizvoda,

- potpore koje se dodjeljuju poduzetnicima koji 
djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište 
poljoprivrednih proizvoda u sljedećim slučaje-
vima:
-  ako je iznos potpore fiksno utvrđen na temelju 

cijene ili količine takvih proizvoda kupljenih 
od primarnih proizvođača odnosno koje na 
tržište stavljaju poduzetnici u pitanju,

-  b) ako su potpore uvjetovane njihovim 
djelomičnim ili potpunim prenošenjem na 
primarne proizvođače,

- potpore za djelatnosti usmjerene izvozu u treće 
zemlje ili države članice, odnosno potpore koje 
su izravno povezane s izvezenim količinama, s 
uspostavom i funkcioniranjem distribucijske 
mreže ili s drugim tekućim troškovima pove-
zanim s izvoznom djelatnošću,

- potpore koje se uvjetuju uporabom domaćih 
proizvoda umjesto uvezenih.

U sektoru poljoprivrede potpore male vrijednosti 
dodjeljuju se poduzetnicima koji se bave preradom 
i stavljanjem u promet poljoprivrednih proizvoda, te 
dopunskim djelatnostima na poljoprivrednom gos-
podarstvu. 

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom 
u trenutku kada korisnik stekne zakonsko pravo na 
primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore 
male vrijednosti. 

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik 
potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu 
Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama 
male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće go-
dine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, 
neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, 
kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela 
državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne 
potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika 
da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi 
evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti 
po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodi-
jeljenim potporama male vrijednosti deset godina 
od dana dodjele.

Grad Vrbovec će podatke o dodijeljenim potpo-
rama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi 
prijedloga državnih potpora, podataka o državnim 
potporama i potporama male vrijednosti te registru 
državnih potpora i potpora male vrijednosti (»Narodne 
novine« br. 125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH 
na način propisan rečenim Pravilnikom.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet 
ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu 
Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/21-02/05
URBROJ: 238/32-04/06-21-1
Vrbovec, 18. siječnja 2021.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

11.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13, 137/15, 123/17 i 98/19 i 144/20), članka 44. 
stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik 
Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18- ispravak i 
»Glasnik Grada Vrbovca« broj 02/20), Programa pot-
pora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 
2019.-2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 
01/19, 3/19 i 02/20), Programa potpora poljoprivredi 
na području grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2024. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 11/20), Grado-
načelnik Grada Vrbovca, donosi

P R A V I L N I K
o sufinanciranju troškova izrade dokumentacije  

i konzultantskih usluga za sufinanciranje  
iz fondova europske unije (Uredba  

Komisije 1408/2013)
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I. UVODNI DIO

Članak 1.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji, ko-
risnici, način i postupak ostvarivanja sufinanciranja 
troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje 
iz fondova Europske Unije sukladno Programu potpo-
ra za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 
2019. - 2021. godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 
01/19, 3/19 i 02/20) i Programu potpora poljoprivredi 
na području Grada Vrbovca za razdoblje 2021.-2024. 
godine (»Glasnik Grada Vrbovca« broj 11/20).

Članak 2.

Svrha koja se namjerava postići potporom iz 
ovog Pravilnika je povećati broj prijava projekata za 
financiranje iz fondova EU te jačanje konkurentnosti 
poljoprivrednog sektora i poticanje na prijavu i korište-
nje sredstava EU fondova od strane subjekata malog 
gospodarstva na području Grada Vrbovca kojima se 
ostvaruje jedan ili više slijedećih ciljeva:

- pridonijeti učinkovitoj i djelotvornoj pripremi 
projektnih ideja i projekata lokalnog razvoja te 
njihovom uspješnom kandidiranju na natječaje 
za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru ope-
rativnih programa čija se provedba sufinancira 
sredstvima Europske Unije,

- omogućiti predlagateljima i nositeljima projekata 
da se lakše, bolje i brže pripreme za natječaje 
za dodjelu bespovratnih sredstava,

- pospješiti uvođenje i punu primjenu EU stan-
darda, postupaka i procedura za pripremu i 
realizaciju projekata. 

II. OPĆI UVJETI SUFINANCIRANJA, PRAVA I 
OBVEZE KORISNIKA POTPORE

Članak 3.

Korisnici ove potpore mogu biti poduzetnici, fizičke 
i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika ili 
Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, sa 
sjedištem odnosno prebivalištem i poljoprivrednom 
proizvodnjom na području Grada Vrbovca, koji imaju 
najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini 
(broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom 
mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku.

Grad Vrbovec će poljoprivrednim gospodarstvi-
ma sufinancirati troškove:

- izrade poslovnog plana/ investicijske studije 
(izrađen i plaćen poslovni plan/investicijska 
studija),

- izrade studije izvodljivosti (izrađena i plaćena 
studija izvodljivosti),

- konzultantske usluge prijave projekata na EU 
natječaj (plaćene konzultantske usluge prijave 
projekta).

Korisniku potpore koji investira u izradu pro-
jektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova 
Europske Unije, Grad Vrbovec pružiti će podršku 

u vidu sufinanciranja 70% iznosa troškova (bez 
PDV-a) ili do maksimalno 10.000,00 kuna po kori-
sniku potpore.

Članak 4. 

Uvjeti za dodjelu potpore su:
- da podnositelj koristi usluge od pravnih i fi-

zičkih osoba ovlaštenih za obavljanje poslova 
prethodno navedenih namjena,

- da će se projekt za koji se traži potpora provesti 
na području Grada Vrbovca,

- da je projekt kandidiran u tekućoj godini,

- da je račun za izvršene usluge izdan u tekućoj 
godini.

Članak 5.

Za sve prijavitelje / korisnike sufinanciranja u su-
stavu poreza na dodanu vrijednost, porez na dodanu 
vrijednost nije prihvatljiv trošak te će se prilikom 
izračuna iznosa potpore isti odbiti.

Za prijavitelje / korisnike sufinanciranja koji nisu 
u sustavu poreza na dodanu vrijednost, prihvatljivim 
troškom smatra se ukupan iznos plaćenih troškova.

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA

Članak 6.

Za provedbu mjere iz ovog Pravilnika, koje sukladno 
Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Grad 
Vrbovec raspisuje javni poziv temeljem Programa 
potpora poljoprivredi na području grada Vrbovca za 
razdoblje 2021.-2024. godine.

Javni poziv raspisuje Gradonačelnik. Obavijest o 
objavi javnog poziva objavljuje se na oglasnoj ploči, 
a cjeloviti tekst objavljuje se na službenim web strani-
cama Grada Vrbovca. Javni poziv raspisat će se 2021., 
2022., 2023. i 2024. godine.

Javni poziv otvoren je za podnošenje prijava do 
iskorištenja sredstava planiranih Proračunom Grada 
Vrbovca za tekuću godinu. 

Tekst javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, 
mjere i kriterije za dodjelu potpore, popis dokumenata 
koji se dostavljaju uz zahtjeva, rokove i način podno-
šenja zahtjeva, način kontrole namjenskog utroška 
dobivenih sredstava i podatke o informacijama.

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA

Članak 7.

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na poseb-
nom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:

- preslika računa pružatelja navedenih usluga i 
preslika izvoda transakcijskog računa iz kojeg 
je vidljivo izvršeno plaćanje,

- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednika 
ili o upisu u Upisnik obiteljskih poljoprivrednih 
gospodarstava,
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- preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem,

- potvrda da nema nepodmirenih obveza prema 
Gradu Vrbovcu,

- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga 
prema državi (ne stariji od 30 dana),

- potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osi-
guranje o prijavi osiguranika / zaposlenika,

- potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje 
sredstava iz fondova EU,

- izjava o dodijeljenim potporama male vrijed-
nosti,

- skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor 
je dužan dostaviti i druge tražene podatke i doku-
mentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.

V. DODJELA POTPORE

Članak 8.

Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječa-
jem i to javnim pozivom za prikupljanje zahtjeva za 
sufinanciranje.

Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika 
dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i gos-
podarstvo na propisanom obrascu do 15. prosinca 
tekuće godine.

Zahtjevi se rješavaju redoslijedom prispijeća, kon-
trolira se njihova prihvatljivost, a odobravaju do utroška 
sredstava predviđenih proračunom Grada Vrbovca za 
tekuću godinu.

Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavlje-
nih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine potpore, 
Gradonačelnik Grada Vrbovca donosi odluku o dodjeli 
potpore, koja se dostavlja korisniku potpore, čime se 
potpora smatra dodijeljenom, bez obzira na vrijeme 
isplate.

Odluka iz prethodnog stavka nije upravni akt 
te na isti ne postoji mogućnost žalbe ni pokretanja 
upravnog spora.

Cjelokupni iznos potpore uplaćuje e na žiro - račun 
korisnika.

Sukladno članku 11. Pravilnika o državnim pot-
porama u sektoru poljoprivrede i ruralnom razvoju 
(»Narodne novine« broj 72/17), davatelj državne 
potpore vodi zasebnu evidenciju potpora male vri-
jednosti. Evidencija mora sadržavati sve potrebne 
informacije o ispunjenim uvjetima za dodjelu potpore 
male vrijednosti. Evidenciju o dodijeljenim potporama 
i sve potrebne evidencije Upravni odjel za financije i 
gospodarstvo Grada Vrbovca mora čuvati 10 godina 
od dana dodjele potpore.

Davatelj državne potpore dužan je dostaviti Mi-
nistarstvu izvješće o dodijeljenim potporama male 
vrijednosti najkasnije u roku od 15 dana od dodjele 
potpore male vrijednosti.

Sukladno članku 7. stavku 9. Pravilnika o držav-
nim potporama u sektoru poljoprivrede i ruralnom 

razvoju (»Narodne novine« broj 72/17), Upravni odjel 
za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca dužan je 
korisniku dostaviti obavijest o dodijeljenoj potpori 
male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. 

Članak 9.

U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele 
sredstava iz Pravilnika dužan je podnijeti Zahtjev za 
odustajanje u pisanom obliku.

Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u 
fazi administrativne obrade Zahtjeva za potporu od-
nosno prije donošenja Odluke, davatelj će prekinuti 
sve aktivnosti nad Zahtjevnom za potporu te će istom 
izdati Potvrdu o odustajanju. 

Članak 10.

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem 
ovog Pravilnika dodjeljuju smatraju se državnim 
potporama male vrijednosti (de minimis potporama) 
te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu 
potpore male vrijednosti sukladno važećim pravilima o 
potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) 
br. 1408/2013. (Službeni list Europske unije, serija 
L, broj 352/1, 18. prosinca 2013.) i Uredbi Komisije 
(EU) 316/2019 od 21. veljače 2019. o Izmjeni Uredbe 
Komisije (EU) broj 1408/2013 od 18. prosinca 2013. o 
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije na potpore de minimis u poljoprivred-
nom sektoru.

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su:

Potporom male vrijednosti smatra se svaka pot-
pora pojedinom korisniku čiji ukupni iznos ne prelazi 
20.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema 
srednjem tečaju Hrvatske narodne banke na dan 
isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i 
dvije prethodne godine), neovisno o razini davatelja 
koji dodjeljuje potporu male vrijednosti (ministarstva, 
gradovi, županije i sl.). 

Sukladno članku 1. Uredbe 1408/2013. i Uredbom 
Komisije (EU) 2019/316, ovaj se Program primjenjuje 
na potpore dodijeljene poduzetnicima koji se bave 
primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda, 
uz iznimku:

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene 
ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b) potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to 
jest potpora koje su izravno vezane uz izveze-
ne količine, potpora za osnivanje i upravljanje 
distribucijskom mrežom ili za neke druge tekuće 
troškove vezane uz izvoznu djelatnost, 

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umje-
sto uvoznih proizvoda.

Sukladno članku 2. Uredbe 1408/2013. i Uredbom 
Komisije (EU) 2019/316, »poljoprivredni proizvodi« 
znači proizvodi iz Priloga I. Ugovora o funkcioniranju 
Europske unije, uz iznimku proizvoda ribarstva i akva-
kulture obuhvaćenih Uredbom Vijeća (EZ) br. 104/2000. 
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Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1408/2013 
pod pojmom »jedan poduzetnik« obuhvaćena su sva 
poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih 
međusobnih odnosa:

a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava 
dioničara ili članova u drugom poduzeću;

b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smije-
niti većinu članova upravnog, upravljačkog ili 
nadzornog tijela drugog poduzeća;

c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući 
utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru 
sklopljenom s tim poduzećem ili prema odredbi 
statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća;

d) jedno poduzeće, koje je dioničar ili član u 
drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s 
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima 
tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara 
ili glasačkih prava članova u tom poduzeću.

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa nave-
denih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko 
jednog ili više drugih poduzeća isto se tako smatraju 
jednim poduzetnikom.

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom 
u trenutku kada poduzetnik stekne zakonsko pravo na 
primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore 
male vrijednosti poduzetniku. 

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik 
potpore dužan je davatelju (u ovom slučaju, Gradu 
Vrbovcu) dostaviti izjavu o svim drugim potporama 
male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće go-
dine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, 
neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, 
kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela 
državne potpore.

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne 
potpore male vrijednosti ima obvezu izvijestiti korisnika 
da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi 
evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti 
po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodi-
jeljenim potporama male vrijednosti deset godina 
od dana dodjele.

VI. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 11.

Financijska sredstva za potpore koje su predmet 
ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu 
Grada za tekuću godinu primjene Pravilnika.

Članak 12.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmi dan od dana 
objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 404-01/21-02/07
URBROJ: 238/32-04/06-21-1
Vrbovec, 18. siječnja 2021.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.

12.
Temeljem čl. 44. st. 3. alineja 7. Statuta Grada 

Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije« broj 8/18 i 
12/18 - ispravak i »Glasnik Grada Vrbovca« broj 2/20), 
Gradonačelnik Grada Vrbovca dana 4. siječnja 2021. 
godine, d o n o s i:

O D L U K U
o otvaranju računa za donacije financijskih  

sredstava za obnovu nakon potresa  
u Banovini

I.
Grad Vrbovec otvoriti će poseban račun kod 

Zagrebačke banke d.d. za primanje donacija finan-
cijskih sredstava od fizičkih i pravnih osoba u svrhu 
stambenog zbrinjavanja obitelji gradnjom zamjenske 
obiteljske kuće koja je uništena uslijed postresa na 
području Banovine.

II.
Donacije financijskih sredstava za uplatitelje iz 

Republike Hrvatske uplaćivati će se na poseban račun 
koji će se otvoriti u Zagrebačkoj banci d.d. koja vodi i 
redovan račun Proračuna grada Vrbovca, sa modelom 
plaćanja HR68 i pozivom na broj odobrenja: 7765-OIB 
uplatitelja.

III.
Ugovor iz točke I. sa Zagrebačkom bankom d.d. 

potpisati će gradonačelnik Denis Kralj.

IV.
Zadužuje se Upravni odjel za financije i gospodar-

stvo za praćenje i evidentiranje uplaćenih donacija 
financijskih sredstava, kao i namjensko trošenje pri-
kupljenih sredstava.

V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a 

objaviti će se u »Glasniku Grada Vrbovca«.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC

GRADONAČELNIK

KLASA: 400-01/21-04/01
URBROJ: 238/32-04/01-21-1
Vrbovec, 4.1.2021. god.

Gradonačelnik
Denis Kralj, v.r.
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„Glasnik Grada Vrbovca“ službeno je glasilo Grada Vrbovca. Izdavač Grad Vrbovec. Uredniš-
tvo: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec. Glavni i odgovorni urednik: Andreja Tanasković – pročelni-
ca Službe za opće poslove Grada Vrbovca, telefon 01/2799903, fax: 01/2791015. Tehničko ure-
đenje, korektura i tisak: GLASILA d.o.o., Petrinja, D. Careka 2/1, telefon 044/815138, www.glasila.hr  
„Glasnik Grada Vrbovca“ objavljuje se i na službenoj web stranici Grada Vrbovca – www.vrbovec.hr


