
          

 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 i 98/19), 

članka 44. stavka 3. alineje 2. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 8/18 I 

12/18 - ispravak), članka 4. stavka 2. Programa potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za 

razdoblje 2019. – 2021. godine („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 01/19 i 3/19)  te članka 107. i 108. 

Ugovora o funkcioniranju Europske unije koji se odnosi na de minimis potpore, Gradonačelnik 

Grada Vrbovca, donosi 
 

 

P R A V I L N I K 
POTPORE ZA NASTUP SUBJEKTA 

 MALOG GOSPODARSTVA NA MANIFESTACIJAMA 
 
 
 

I. UVODNI DIO 

 

Članak 1. 

 

 Ovim Pravilnikom utvrđuju se uvjeti, kriteriji i postupak ostvarivanja potpore za nastup 

subjekta malog gospodarstva na manifestacijama, sukladno Programu potpora za nove investicije u 

gradu Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine. 

 

  

Članak 2. 

 

 Osnovni cilj  navedene mjere je: 

- Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika grada Vrbovca na tržištu i boljeg 

informiranja u poduzetništvu 

 

 

 

II. OPĆI UVJETI, PRAVA I OBVEZE KORISNIKA POTPORE 

 

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, koji ispunjavaju slijedeće uvjete: 

- koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Vrbovca, a obrtnici i fizičke 

osobe i prebivalište, 

- koji imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima 

evidenciju vodi Porezna uprava, 

- koji imaju najmanje 1 zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem 

razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku, 

 



- 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), 

- koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Vrbovcu. 

 

Korisnici potpore ne mogu biti: 

- subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i 

ribarstvom,  

- subjekti malog gospodarstva koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i 

sličnim djelatnostima.  

Članak 4. 

 

Najviši iznos bespovratne potpore za nastup subjekata malog gospodarstva na manifestacijama 

iznosi do 50% prihvatljivih troškova (bez PDV-a), a najviši iznos potpore za ovu mjeru može iznositi 

5.000,00 kuna po korisniku, do utroška sredstava. 

  

 Potpora za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama obuhvaća slijedeće 

prihvatljive troškove: 

 -troškovi zakupa izložbenog prostora, 

 -uređenje, opremanje i pripremanje izložbenog prostora, 

 -trošak kotizacije za sudjelovanje, 

 -trošak uvrštavanja u sajamski katalog, 

 -trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji. 

 U druge svrhe potpora se ne može koristiti. 

 

 Manifestacije u vezi s poduzetništvom u smislu potpora za nastup gospodarskog subjekta, 

jesu sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije s namjerom predstavljanja poduzetnika, te 

promocije ili ocjenjivanja njihovih proizvoda. 

 Nastupi poduzetnika na kongresima, seminarima, okruglim stolovima, stručnim skupovima, 

predavanjima i slično neće se sufinancirati. 

 Sufinancira se isključivo nastup na manifestaciji koja se odvija u tekućoj godini objavljenog 

Javnog poziva za dodjelom mjere te se vrši refundacija troškova nakon njihova nastanka po završetku 

manifestacije. Korisnik potpore može zatražiti sufinanciranje troškova za više sajmova u tekućoj 

godini objavljenog Javnog poziva za dodjelom mjere, ali najviše do iznosa od 5.000,00 kuna po ovoj 

mjeri i do razine utroška sredstava predviđenih Proračunom za tekuću godinu za ovu mjeru. 

 Za sve prijavitelje / korisnike sufinanciranja u sustavu poreza na dodanu vrijednost, porez 

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

 Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost dužan je osigurati korisnik potpore. 

 Za prijavitelje / korisnike sufinanciranja koji nisu u sustavu poreza na dodanu vrijednost, 

prihvatljivim troškom smatra s ukupan iznos plaćenih troškova. 

 Pojedinom korisniku može se na temelju Programa potpora za nove investicije u gradu 

Vrbovcu za razdoblje 2019. – 2021. godine odobriti najviše dvije vrste potpora u istoj kalendarskoj 

godini. 

  

 

 

 

 



Članak 5. 

 
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore, Gradu Vrbovcu kontrolu 

namjenskog utroška dobivene potpore. 

 

      Grad Vrbovec će od investitora / korisnika potpore u pisanom obliku zatražiti povrat 

sredstava za provedbu odobrenog programa u slučaju kada utvrdi da korisnik sufinanciranja: 

- nije realizirao projekt utvrđen uvjetima propisanim ovim Pravilnikom, 

- nije utrošio sva odobrena sredstva, 

- sredstva nije koristio namjenski. 

 

Investitor  / 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. 

 

 

III. RASPISIVANJE JAVNOG POZIVA 

 

Članak 6. 

 

Za provedbu mjera iz ovog Programa, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male  

vrijednosti Grad Vrbovec raspisuje javni poziv temeljem Programa potpora za nove investicije u 

gradu  Vrbovcu za razdoblje 2019. - 2021. godine. Javni poziv će se raspisati 2019., 2020. i 2021. 

godine. 

 Javni poziv raspisuje Gradonačelnik, a objavljuje se  na službenim web stranicama Grada 

Vrbovca i u  službenom glasilu. 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 podnošenja zahtjeva, način kontrole 

namjenskog utroška dobivenih sredstava i podatke o informacijama. 

 

 

IV. POSTUPAK PODNOŠENJA ZAHTJEVA 

 

Članak 7. 

 

Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na Javni poziv kojem  

se prilaže:  

 -račun ili Ugovor iz tekuće godine i dokaz o obavljenom plaćanju (izvod s poslovnog žiro  

  računa); računi ili ugovori moraju biti na hrvatskom jeziku (obavezan prijevod ukoliko se  

  radi o inozemnoj manifestaciji) te navesti specifikaciju realiziranih troškova, 

-opis manifestacije, 

  -Rješenje ili Izvadak iz sudskog/obrtnog registra, 

 -presliku žiro računa s pripadajućim IBAN brojem, 



-obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti, 

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

 - potvrdu  Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika/zaposlenika 

 - potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

 -obrazac Skupne izjave. 

 

  

   Na zahtjev nadležnog upravnog odjela, investitor je dužan dostaviti i druge tražene podatke i  

dokumentaciju potrebnu za ocjenu osnovanosti zahtjeva. 

 

 

V. DODJELA POTPORE 

 

Članak 8. 

 

 Korisnik sufinanciranja odabire se javnim natječajem i to Javnim pozivom za prikupljanje 

zahtjeva za sufinanciranje. 

Zahtjevi za dodjelu potpore iz ovog Pravilnika dostavljaju se Upravnom odjelu za financije i 

gospodarstvo 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, 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.  

 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 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 odnosno 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, 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 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 prvi dan od dana objave u Glasniku Grada Vrbovca. 

 

KLASA: 404-01/20-02/02 

URBROJ: 238/32-04/05-20-1 

Vrbovec, 09.01.2020. g. 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

        GRAD VRBOVEC 

       GRADONAČELNIK 

         Gradonačelnik 

 

             Denis Kralj 

 


