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33.

I. OSNOVNE ODREDBE

Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (»Narodne novine«
broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i članka 31.
stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik
Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak i
»Glasnik Grada Vrbovca« broj 02/2020) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 29. sjednici održanoj 7. svibnja
2020. godine, d o n i j e l o j e
PROGRAM

pomoći poduzetnicima za očuvanje poslovne
aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane
koronavirusom COVID - 19

Članak 1.
Programom pomoći poduzetnicima za očuvanje
poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID - 19, (udaljnjem tekstu:
Program), uređuje se cilj Programa, korisnici, nositelji
provedbe, uvjeti za dodjelu potpore, sredstva za realizaciju Programa i postupak dodjele potpora.
Članak 2.
S obzirom da epidemija koronavirusa COVID-19
nedvojbeno narušava gospodarsku aktivnost te ugrožava
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određene sektore gospodarstva grada Vrbovca, ovim
Programom cilj je ublažavanje smanjene gospodarske aktivnosti onim poduzetnicima čija je djelatnost
zabranjena ili smanjena uslijed djelovanja navedene
epidemije, a od strateškog su interesa za Grad Vrbovec.
II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA
Članak 3.
Korisnici potpore iz članka 1. ovog Pravilnika
mogu biti mikro, mali i srednji poduzetnici definirani
Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva
(»Narodne novine« br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i
121/16) koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sukladno pravilima Uredbe komisije (EU) br. 1407/2013.
(Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24.
prosinca 2013.) i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, a ispunjavaju sljedeće uvjete:
-

-

-

korisnici koji su u razdoblju od tri prethodne
fiskalne godine ostvarili potpore u ukupnom
iznosu većem od propisanih 200.000 EUR-a u
kunskoj protuvrijednosti, poduzetniku u sektoru
cestovnog prometa potpore ne smiju premašiti
100.000,00 EUR-a tijekom bilo kojeg razdoblja
od tri fiskalne godine,

-

koji su registrirali poslovni subjekt u nadležnom
registru nakon 19.03.2020. godine,

-

korisnici koji u korištenju nekih od mjera Grada
Vrbovca iz dosadašnjih programa nisu postupali
u skladu s ugovornim obvezama i na taj način
narušili iskazano povjerenje, osobito u dijelu
koji se odnosi na namjenski utrošak odobrenih
sredstava,

-

koji su razvrstani u slijedeće skupine djelatnosti
iz NKD-a 2007:

koji posluju na području Grada Vrbovca, a
obrtnici i fizičke osobe nositelji OPG-a imaju i
prebivalište,

-

koji imaju podmirene obveze poreza, prireza,
doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju
vodi Porezna uprava,

-

koji imaju najmanje 1 zaposlenog, uključujući
vlasnika/cu na dan 20. ožujka 2020. godine.
Vlasnik obrta se smatra zaposlenikom svog
obrta ukoliko nema zasnovan radni odnos kod
druge pravne ili fizičke osobe.

-

-

potpore će se dodjeljivati poduzetnicima koji
su prijavitelji na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje - Potpore za očuvanje radnih mjesta
u djelatnostima pogođenima koronavirusom
(COVID -19);

OPG mora biti u sustavu poreza na dobit ili
dohodak, nositelj OPG-a mora biti prijavljen na
obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje u
svojstvu obrtnika/vlasnika OPG-a, odnosno ne
smije biti prijavljen kao zaposlenik kod drugog
poslodavca,

koji su u skladu s odredbama o potporama male
vrijednosti (Uredba Komisije EU br. 1407/2013
od 18. prosinca 2013. o primjeni članak 107. i
108. Ugovora o funkcioniranju EU na de minimis
potpore),
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•

odjeljak 64 Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja,

•

odjeljak 65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznoga socijalnog
osiguranja,

•

odjeljak 66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja,

•

odjeljak 68 Poslovanje nekretninama,

•

odjeljak 92 Djelatnosti kockanja i klađenja.

III. NOSITELJ PROGRAMA
Članak 4.
Nositelj provedbe ovoga Programa je Upravni
odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca (u
daljnjem tekstu: Grad).
Cilj mjere
Pomoć poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID - 19.
Usmjerena je na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka društva, obrti, OPG-vi
i samostalne profesije).
Ostvarene potpore iz Programa se mogu koristit
isključivo namjenski i to za:

-

koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu
Vrbovcu,

-

nad kojima nije otvoren stečajni postupak,
postupak predstečajne nagodbe ili postupak
likvidacije i koji nije u blokadi u razdoblju do
20. ožujka 2020. godine.

-

troškove najma poslovnog prostora u kojem
se gospodarska aktivnost odvija. U obzir dolaze
računi najma poslovnog prostora nastalih od
01. ožujka 2020. godine;

Za potporu se ne mogu kandidirati, odnosno zahtjevi
se neće razmatrati ukoliko ga podnesu poduzetnici:

-

troškove režija u poslovnom prostoru u kojem se gospodarska aktivnost odvija. U obzir
dolaze računi režija nastalih od 01. ožujka 2020.
godine;

-

troškove sirovina i materijala bitnih za rad
osnovne djelatnosti, a koja su došla u dospijeće plaćanja u vremenu narušene gospodarske
aktivnosti. U obzir dolaze računi sirovina i materijala nastalih narudžbom nakon 01. ožujka
2020. godine;

-

-

koji ne mogu obavljati djelatnost iz ciljane
skupine Odlukom Stožera civilne zaštite, a inspekcijskim nadzorom im je utvrđeno kršenje
zabrane,
kojima je Inspekcijskim nadzorom utvrđeno
kršenje Odluke Vlade Republike Hrvatske o
iznimnim mjerama kontrole cijena za određene
proizvode,
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-

troškove knjigovodstvenih usluga. U obzir
dolaze računi troškova knjigovodstvenih usluga
nastalih od 01. ožujka 2020. godine;

-

drugi obrazloženi opravdani troškovi za očuvanje poslovne aktivnosti nastali od 01. ožujka
2020 godine (naknade, članarine…).

izvadak iz upisnika poljoprivrednih gospodarstva
i preslika osobne iskaznice nositelja OPG-a,
-

Dokaz poslovanja na području grada Vrbovca:
rješenje o zaduženju komunalne naknade, vlasništvu prostora, ugovor o zakupu…,

-

Dokaz od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje da su prijavitelju na ovaj javni poziv
odobrena i/ili isplaćena sredstva temeljem Potpora za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima
pogođenim koronavirusom (COVID - 19), kao
dokaz prilaže se dostupno:

Troškovi se priznaju do razdoblja u kojem će opravdati iznos primljene potpore.
Poduzetnicima kojima bude dodijeljena potpora
za očuvanje poslovne aktivnosti ne smiju u razdoblju
korištenja ove mjere:
-

povećavati troškove knjigovodstvenih usluga,

-

povećavati troškove najma poslovnih prostora,

-

povećavati troškove režija promjenom tarifnih
i obračunskih sustava,

-

koristiti nenamjenski dodijeljena sredstva.

1.		 Izvadak iz žiro-računa kojim se dokazuje
uplata Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
vezana uz Potpore za očuvanje radnih mjesta
u djelatnostima pogođenim koronavirusom,
uz obvezu naknadnog prilaganja Obavijesti
o pozitivnoj ocijeni zahtjeva i/ili Ugovor o
dodjeli Potpore za očuvanje radnih mjesta
u djelatnostima pogođenim koronavirusom
(COVID -19) u Izvještaju o namjenskom
utrošku potpore;

Korisnik potporu može ostvariti samo jednom.
Ukoliko je za isto ulaganje ili mjeru ostvario pravo na
potporu iz drugog proračuna (državnog ili županijskog),
ne može za isto ulaganje ili mjeru ostvariti pravo na
potporu po osnovu ovog Programa.

2.		 Obavijest/rješenje o dodjeli potpore za
očuvanje radnih mjesta u djelatnostima
pogođenima koronavirusom (COVID - 19);

Visina subvencije
-

iznos od 7.000 kn jednokratno poslodavcima
koji zapošljavaju 5 ili više radnika,
iznos od 5.000 kn jednokratno poslodavcima
koji zapošljavaju 3 ili 4 radnika,
iznos od 3.000 kn jednokratno poslodavcima
koji zapošljavaju 1 ili 2 radnika,
zaposlenih kod primatelja potpore na puno
radno vrijeme na dan 20.03.2020. g.

IV. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA
Članak 5.
Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno
Zakonu predstavljaju potporu male vrijednosti, Grad
Vrbovec raspisuje javni poziv. Javni poziv raspisuje
Gradonačelnik, a objavljuje se na službenim web
stranicama Grada Vrbovca i u lokalnim medijima. 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 zahtjev, rokove i način podnošenja
zahtjeva, način kontrole namjenskog utroška dobivenih
sredstava i podatke o informacijama.
V. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Članak 6.
Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv kojem se prilaže:
-

Preslika obrtnice i preslika osobne iskaznice
vlasnika obrta, izvadak iz sudskog registra,
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3.		 Ugovor o dodjeli Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima
koronavirusom (COVID - 19) potpisan sa
Hrvatskim zavodom za zapošljavanje;
-

JOPPD obrazac za ožujak 2020. godine s potvrdom Porezne uprave o zaprimanju,

-

presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem,

-

potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema
Gradu Vrbovcu (nalazi se na zahtjevu, popunjava
Grad),

-

izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti
(nalazi se na zahtjevu),

-

skupna izjava.

Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor
je dužan dostaviti i druge tražene podatke i dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva.
Prijave se podnose za sufinanciranje projekata
koji je proveden u tekućoj godini objavljenog Javnog
poziva za dodjelom potpore.
VI. DODJELA POTPORE
Članak 7.
Zahtjev za dodjelu potpore iz ovog Programa
dostavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca na propisanom obrascu do
01. 07. 2020. godine.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća
do utroška sredstava predviđenih proračunom Grada
Vrbovca za tekuću godinu.
Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih 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.
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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 - račun korisnika.
Upravni odjel za financije i gospodarstvo ima obvezu izvijestiti korisnika da mu je dodijeljena potpora
male vrijednosti te čuvati podatke i dokumentaciju o
dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina
od dana dodjele.
Članak 8.
U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz ovog Programa dužan je podnijeti Zahtjev za
odustajanje u pisanom obliku.
Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u
fazi administrativne obrade Zahtjeva za potporu odnosno prije donošenja Odluke, davatelj će prekinuti
sve aktivnosti nad Zahtjevnom za potporu te će istom
izdati Potvrdu o odustajanju.
Članak 9.
Radi kontrole namjenskog korištenja sredstava
Korisnik potpore se obvezuje Gradu Vrbovcu dostaviti
Izvještaj o namjenskom utrošku potpore, koji treba
sadržavati Opisni izvještaj i Financijski izvještaj.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju
potpore, Gradu Vrbovcu kontrolu namjenskog utroška
dobivene potpore.
Grad Vrbovec zadržava pravo da temeljem obrazložene odluke ako se projekt ne provodi ili neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti
sredstva sufinanciranja prvobitno predviđena u skladu
sa stvarnim provođenjem projekta ili ih u cijelosti
ukinuti pod uvjetima sadržanim u ugovoru.
Članak 10.
Grad Vrbovec će od poduzetnika / korisnika potpore u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za
provedbu odobrenog programa u slučaju kada utvrdi
da korisnik sufinanciranja:
-

nije realizirao projekt utvrđen ugovorom,

-

nije utrošio sva odobrena sredstva,

-

sredstva nije koristio namjenski.

Poduzetnik / korisnik potpore najkasnije u roku 60
dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama Grada
da to učini, vratiti će sve iznose preko utvrđenog
konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te
nenamjenski utrošena sredstva.
Ukoliko korisnik potpore ne vrati sredstva u roku
utvrđenom ovim Pravilnikom, Grad Vrbovec će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.
U slučaju kada korisnik potpore ne vrati sredstva
sufinanciranja Gradu, Grad Vrbovec će donijeti odluku
o isključenju korisnika potpore iz svih gradskih potpora
u narednih 5 godina.
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Članak 11.

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 potpora 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;
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 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 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 godine 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 dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina
od dana dodjele.
Grad Vrbovec će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o dostavi
prijedloga državnih potpora, podataka o državnim
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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.
VII. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 12.
Financijska sredstva za potpore koje su predmet
ovog Pravilnika osigurat će Grad Vrbovec u Proračunu
Grada za tekuću godinu primjene Programa.
Članak 13.
Ovaj Program stupa na snagu prvi dan od dana
objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/20-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 7. svibnja 2020.

-
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način i rok korištenja kredita: sukcesivno,
do 31.12.2020.

-

rok i način vraćanja kredita: u roku 1 godine
od svake tranše tako da zadnja tranša dospijeva 31.12.2021. godine

-

jednokratna naknada za obradu zahjteva:
0,35% na iznos odobrenog kredita

-

instrumenti osiguranja: mjenice i zadužnice.
Članak 3.

Kratkoročni kredit će se koristiti za financiranje
projekta »IZGRADNJA DJEČJEG VRTIĆA U NASELJU
JUG« u Vrbovcu, ulica E. de Piennesa, radi premošćivanja jaza nastalog iz razloga što Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju, nije
doznačila odobrena sredstva, a radovi su u visokoj
fazi izvođenja.
Članak 4.
Povrat kredita osigurat će se iz ukupno odobrenih
sredstava projekta iz članka 3. ove Odluke, a koja će
Gradu Vrbovcu biti doznačena za realizaciju projekta
nakon prihvaćanja završnog izvješća o projektu.

Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

Članak 5.
Ovlašćuje se Gradonačelnik Grada Vrbovca za
zaključivanje Ugovora o kratkoročnom kreditu.

34.
Temeljem članka 86.a Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15), članka 31.
stavka 1. alineje 21. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik
Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak i
»Glasnik Grada Vrbovca« broj 02/2020) i članka 26.
stavak 3. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Vrbovca za 2020. godinu (»Glasnik Grada Vrbovca« broj
12/19), Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 29. sjednici
održanoj 7. svibnja 2020. godine, d o n i j e l o j e
ODLUKU

o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca

Članak 6.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u službenom glasilu »Glasniku Grada Vrbovca«.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 403-01/20-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 7. svibnja 2020.
Predsjednik vijeća:
Hrvoje Herček, prof., v.r.

Članak 1.
Odlukom o kratkoročnom zaduženju Grada Vrbovca
u 2020. godini (u daljnjem tekstu: Odluka) odobrava
se kratkoročno zaduženje Grada Vrbovca, uzimanjem
kratkoročnog kredita kod Hrvatske poštanske banke
d.d. u iznosu od 7.435.000,00 kuna.
Članak 2.
Grad Vrbovec zadužit će se po sljedećim uvjetima:
-

iznos kredita: 7.435.000,00 kuna (slovima:
sedam milijuna četiristo trideset pet tisuća
kuna)
namjena kredita: obrtna sredstva

kamatna stopa: 1,1% godišnje, fiksna. Za
vrijeme otplate kredita kamata se obračunava
mjesečno i o dospijeću.

35.
Na temelju članka 29. stavka 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/2018.,
115/2018. i 98/2019.) i članka 31. stavka 1. alineje 30.
Statuta grada Vrbovca (»Glasnik Zagrebačke županije«,
broj 8/18 i 12/18 - ispravak i »Glasnik Grada Vrbovca«
broj 2/20), Gradsko vijeće grada Vrbovca na 29. sjednici održanoj dana 7. svibnja 2020. godine, donosi
ODLUKU

o donošenju Programa raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
Republike Hrvatske za Grad Vrbovec
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»GLASNIK GRADA VRBOVCA«
Članak 1.

Donosi se Program raspolaganja pojoprivrednim
zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad
Vrbovec.
Članak 2.
Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem
u vlasništvu Republike Hrvatske za Grad Vrbovec,
sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Sastavnim dijelom Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske za
Grad Vrbovec, ima se za smatrati naknadno dobiveno
pozitivno mišljenje Zagrebačke županije i ishođena
suglasnost Ministarstva Poljoprivrede na isti Program.
Članak 4.
Ovom se Odlukom Program raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu Republike Hrvatske
za Grad Vrbovec, donesen na izvanrednoj sjednici
Gradskog vijeća grada Vrbovca 08. lipnja 2018. godine,
KLASA: 320-02/18-01/01; UR. BROJ: 238/32-01/0118-1, u cijelosti stavlja van snage.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana
objave u »Glasniku grada Vrbovca«.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 320-02/20-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 7. svibnja 2020.

Članak 1.
U članku 7. Pravilnika o kupoprodaji zemljišta i
sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama (»Glasnik Grada Vrbovca« broj
05/2019) dodaje se novi stavak koja glasi:
»Investitoru koji će kupiti zemljište u površini
većoj od 20.000 m 2 i koji će prilikom izgradnje
novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove
poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi
objekte u roku od sedam (7) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos kupoprodajne
cijene zemljišta, umanjit će se za 60%.«
Članak 2.
U članku 21. stavak 1. Pravilnik o kupoprodaji zemljišta i sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta
u poduzetničkim zonama (»Glasnik Grada Vrbovca«
broj 05/2019 ) mijenja se i glasi:
»Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se ponuditelj koji ponudi najvišu cijenu za pojedino zemljište,
uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog
prikupljanja ponuda.«
Iza stavka 1. dodaje se novi stavak 2. koji glasi:
»Ponuditelj može podnijeti ponudu za kupnju
većeg broja zemljišta, uz uvjet da ispunjava i sve
druge uvjete javnog prikupljanja ponuda te on
ima prednost pred ponuditeljem iz stavka 1. ovog
članka i u tom slučaju ima se smatrati povoljnijim
ponuditeljem.«
Dosadašnji stavci od 2. do 6. postaju stavci 3.
do 7.
Stavak 6. brojka: »3.« zamjenjuju se brojkom: »4.«
Članak 3.
Ova Izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu
prvog dana od dana objave u »Glasniku Grada Vrbovca«.

Predsjednik vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

36.
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 6. 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 i 123/17
i 98/19) i članka 31. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik
Zagrebačke županije« broj 8/18 i 12/18 - ispravak i
»Glasnik Grada Vrbovca« broj 02/20), Gradsko vijeće Grada Vrbovca na svojoj 29. sjednici održanoj 7.
svibnja 2020. godine donosi
IZMJENU I DOPUNU

Pravilnika o kupoprodaji zemljišta
i sufinanciranju kupoprodajne cijene zemljišta
u poduzetničkim zonama

Broj 5/2020.

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 302-01/20-01/01
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 7. svibnja 2020.
Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.

37.
Na temelju članka 35. stavka 1. alineje 4. Zakona
o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine«, broj 10/97, 107/07, 94/13 i 98/19 ) i članka 31.
stavka 1. alineje 30. Statuta Grada Vrbovca (»Glasnik
Zagrebačke županije«, broj 8/18 i 12/18-ispravak i
»Glasnik Grada Vrbovca«, broj 2/20), Gradsko vijeće

Broj 5/2020.

»GLASNIK GRADA VRBOVCA«

Grada Vrbovca na svojoj 29. sjednici održanoj dana
7. svibnja 2020. godine donijelo je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na II. Izmjenu Plana upisa
za pedagošku 2020./2021. godinu u Dječjem
vrtiću Vrbovec
Članak 1.
Daje se suglasnost na II. Izmjenu Plana upisa za pedagošku 2020./2021. godinu u Dječjem vrtiću Vrbovec.
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Članak 2.
Ova Odluka objaviti će se u »Glasniku Grada
Vrbovca«.
ZAGREBAČKA ŽUPANIJA
GRAD VRBOVEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 601-01/20-01/09
URBROJ: 238/32-01/01-20-1
Vrbovec, 7. svibnja 2020.
Predsjednik Vijeća
Hrvoje Herček, prof., v.r.
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»GLASNIK GRADA VRBOVCA«

Broj 5/2020.

„Glasnik Grada Vrbovca“ službeno je glasilo Grada Vrbovca. Izdavač Grad Vrbovec. Uredništvo: Trg Petra Zrinskog 9, Vrbovec. Glavni i odgovorni urednik: Andreja Tanasković – pročelnica Službe za opće poslove Grada Vrbovca, telefon 01/2799903, fax: 01/2791015. Tehničko uređenje, 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

