
 

Gradonačelnik 

Klasa:404-01/20-04/05 

Urbroj:238/32-04/06-20-1 

Vrbovec, 13. ožujka 2020. 

 

 Na temelju 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), Pravilnika propisanih 

„Programom potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019.-2021. godine“ („Glasnik 

Grada Vrbovca“ broj 01/19), Gradonačelnik Grada Vrbovca objavljuje sljedeći  

 

JAVNI POZIV 
za dodjelu potpora male vrijednosti za nove investicije u gradu Vrbovcu za 2020. godinu 

 

1. Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora za provedbu mjera propisanih 

„Programom potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019.-2021."  

 

2.  U cilju poticanja poduzetništva u 2020. godini dodijelit će se financijska sredstva za realizaciju 

sljedećih mjera: 

 1. Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa, 

 2. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade, 

 3. Sufinanciranje poduzetničke infrastrukture, 

 4. Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika        

     početnika, 

 5. Sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova        

     Europske unije, 

 6. Potpora za nastup subjekata malog gospodarstva na manifestacijama, 

 7. Kapitalna potpora za nabavu opreme, 

 8. Potpora za novo zapošljavanje i samozapošljavanje, 

 

3. Korisnici mjera iz „Programa potpora  za nove investicije u gradu Vrbovcu za razdoblje 2019.-

2021. godine“ Grada Vrbovca mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju 

razvoja malog gospodarstva („Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) sukladno 

pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.  

Ugovora o funkcioniranju Europske unije- de minimis potpore ("SL EU L352, 24.12.2013."). 

 

4. Potpore iz ovog Javnog poziva smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se 

odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni 

članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije- de minimis potpore ("SL EU L352, 

24.12.2013."). 

 

 

 

 



    MJERA 1. 

 OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNOG DOPRINOSA    

 

1. Pravo na djelomično oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa može ostvariti obveznik 

plaćanja komunalnog doprinosa:  

1. u iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu trgovačke i uslužne           

namjene,  

2. u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine namijenjene obavljanju 

vjerskih, zdravstvenih djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, sportu, predškolskom, 

osnovnom i srednjem obrazovanju,  

3. u iznosu od 75% za građevine:  

 - u kojima se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, 

 - u kojima se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost,  

 - u kojim se obavlja poljoprivredna djelatnost, a čija ukupna građevinska (bruto) površina           

prelazi 300 m²,  

 - u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel, bazen, 

 sportsko- rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično). 

 

2. Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa obveznik podnosi Upravnom odjelu 

za financije i gospodarstvo u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o obvezi plaćanja 

komunalnog doprinosa na Obrascu 1 kojem se prilaže: 

1. Obostrana preslika osobne iskaznice za fizičke osobe i dokaz o obavljanju gospodarske 

djelatnosti, odnosno za obrte, tvrtke, udruge i zadruge Izvadak iz odgovarajućeg registra, 

2. Potvrda da nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu,  

3. Potvrda da nemaju nepodmirenih obveza na ime poreza i prireza na dohodak te poreza na 

tvrtku, što dokazuju potvrdom Porezne uprave,  

4. Dokaz o upisniku u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava, 

5. Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti, 

6. Preslika Rješenja o komunalnom doprinosu Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, 

7. Skupna izjava (Obrazac 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



      MJERA 2. 

           OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA KOMUNALNE NAKNADE 

 

1. Pravne i fizičke osobe oslobađaju se plaćanja komunalne naknade i to: 

1. u prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade, 

2. u drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade,  

3. u trećoj godini rada  30% iznosa komunalne naknade, 

 

za građevinu za koju je akt za gradnju i/ ili uporabna dozvola izdan nakon 01.01.2018. godine 

poslovni prostor: 

 1. u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, 

       2. u kojem se obavlja proizvodna i/ili prerađivačka djelatnost, 

             3. u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, hostel,               

    bazen, sportsko- rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u domaćinstvu i slično), 

             4. za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) površine veće od  

   500,00 m2, u kojima investitori, vlasnici odnosno korisnici revitaliziraju postojeći                   

   poslovni potencijal obavljanjem privrednih aktivnosti. 

 

Za građevinu trgovačke i uslužne namjene za koju je akt za gradnju i/ili uporabna dozvola izdan 

nakon 01.01.2018. godine komunalna naknada se u prvoj godini rada oslobađa u iznosu od 50% 

zaduženja komunalne naknade. 

 

2. Zahtjev za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade podnosi se nadležnom upravnom odjelu 

u roku od 15 dana od dana primitka rješenja o obvezi plaćanja komunalne naknade na Obrascu 2 

kojemu se prilaže: 

1. Obostrana preslika osobne iskaznice za fizičke osobe i dokaz o obavljanju gospodarske 

djelatnosti, odnosno za obrte, tvrtke, udruge i zadruge Izvadak iz odgovarajućeg 

registra, 

2. Potvrda da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

3. Potvrda Porezne uprave da nema nepodmirenih poreznih obveza ( ne starija od 30 

dana), 

4. Izjava o vrsti djelatnosti koju obavlja u poslovnom prostoru, 

5. Dokaz da se radi o navedenoj djelatnosti (pravomoćna građevinska dozvola i/ili 

pravomoćna uporabna dozvola), 

6. Preslika Rješenja o komunalnoj naknadi Upravnog odjela za financije i gospodarstvo, 

7. Izjavu o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

8. Skupna izjava (Obrazac 11). 

 

 

 



    MJERA 3. 

  SUFINANCIRANJE PODUZETNIČKE INFRASTRUKTURE 

 

 

1. Korisnici ove potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju 

razvoja malog gospodarstva ("Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i Uredbom 

Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju EU na de minimis potpore,  koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem 

odnosno prebivalištem na području Grada Vrbovca te imaju najmanje jednog zaposlenog u 

prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se 

radi o poduzetniku početniku. 

 

2. Potpora se može dodijeliti za: 

 

1. priključak na elektroenergetsku mrežu, 

2. dokup priključne snage električne energije, 

3. trošak izgradnje trafo stanice, 

4. priključak na plinski distribucijski sustav, 

5. priključak na vodoopskrbnu mrežu, 

6. priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacija), 

7. priključak na telefon i Internet. 

 

 

3. U Proračunu Grada Vrbovca za  2020. godinu za provedbu ove mjere osigurano je 150.000,00 

kuna. 

Najviši iznos bespovratne potpore sufinanciranja poduzetničke infrastrukture iznosi do 50% 

prihvatljivih  troškova (bez PDV-a), a najviši iznos potpore za ovu mjeru može iznositi 50.000,00 

kuna po korisniku potpore. 

 

 

4. Pojedinom korisniku potpora se može odobriti samo jednom u tri (3) godine uključujući i 2018. 

godinu. 

 

5. Zahtjev se podnosi na Obrascu 3, kojem se prilaže: 

1. Kratki opis investicije, 

2. Ponuda/ troškovnik/ račun- preslika, 

3. Obostrana preslika osobne iskaznice za fizičke osobe i dokaz o obliku obavljanja gospodarske 

djelatnosti, odnosno za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra, 

4. Preslika žiro računa s pripadajućim IBAN  brojem, 

5. Potvrda da  nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

6. Potvrda Porezne uprave da nema nepodmirenih poreznih obveza (ne starija od 30 dana), 

7. Solemnizirana bjanko zadužnica, 

8. Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

9. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika/ zaposlenika, 

10. Skupna izjava (Obrazac 11). 



                                                MJERA 4. 

SUFINANCIRANJE INICIJALNIH TROŠKOVA POKRETANJA GOSPODARSKE                       

  AKTIVNOSTI PODUZETNIKA POČETNIKA 

1. Korisnici ove potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju 

razvoja malog gospodarstva („Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16)  koji su u 

cijelosti u privatnom vlasništvu te sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada Vrbovca 

te imaju najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem 

razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku i koji ispunjavaju sljedeće 

uvjete: 

1. koji ne posluju (nisu registrirani) duže od godine dana, do datuma predaje zahtjeva, 

2. koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Vrbovca, a obrtnici i fizičke osobe 

i prebivalište, 

3. koji imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju 

vodi Porezna uprava, 

4. koji imaju najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih 

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

5. koji su skladu sa odredbama potpore male vrijednosti ( Uredba Komisije EU br. 1407/2013 

od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na de 

minimis potpore), 

6. koji imaju podmirene obveze prema Gradu Vrbovcu. 

2. Potpora se može dodijeliti za: 

1. troškove registracije subjekta, 

2. troškove nabave računalne opreme, računalnih programa i sustava, a nisu vezani za osnovnu 

djelatnost subjekta, 

3. troškove nabave uredskog namještaja, 

4. troškove vezane uz izradu internetske stranice subjekta, 

5. troškove vezane uz izradu reklamnih panoa. 

3. U Proračunu Grada Vrbovca za 2020. godinu, za provedbu ove mjere osigurano je 100.000,00 

kuna. 

Najviši iznos bespovratne potpore sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 

aktivnosti poduzetnika početnika iznosi do 50% prihvatljivih troškova (trošak bez PDV-a), a najviši 

iznos potpore za ovu mjeru može iznositi 5.000,00 kuna po korisniku. 

4. Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. 

5. Zahtjev se podnosi na Obrascu 4, kojem se prilaže: 

1. Kratki opis poslovnog subjekta i investicije, 

2. Preslika računa vezana uz predmet potpore i dokaz o izvršenom plaćanju, 

3. Obostrana preslika osobne iskaznice za fizičke osobe i dokaz o obliku obavljanja gospodarske 

djelatnosti, odnosno za obrte i tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra, 

4. Preslika žiro računa s pripadajućim IBAN  brojem, 

5. Potvrda da  nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

6. Potvrda Porezne uprave da nema nepodmirenih poreznih obveza (ne starija od 30 dana), 

7. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika/ zaposlenika, 

8. Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

9. Skupna izjava (Obrazac 11).   



                                 MJERA  5. 

SUFINANCIRANJE TROŠKOVA IZRADE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA ZA          

           SUFINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE 

 

 

1. Korisnici ove potpore mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni Zakonom o poticanju 

razvoja malog gospodarstva („Narodne novine" broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) i Uredbom 

Komisije (EU) br. 1047/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. I 108. Ugovora o 

funkcioniranju EU na de minimis potpore, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem 

odnosno prebivalištem na području Grada Vrbovca te imaju najmanje jednog zaposlenog u 

prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih krajem razdoblja) ili u prethodnom mjesecu ako se 

radi o poduzetniku početniku. 

 

2. Potpora se može dodijeliti za: 

1. naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih 

obrazaca), 

2. izradu poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije potrebne 

kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije. 

 

 

3. U Proračunu Grada Vrbovca za 2020. godinu, za provedbu ove mjere osigurano je 30.000,00 

kuna. 

Najviši iznos bespovratne potpore sufinanciranja izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz 

fondova EU iznosi do 70% prihvatljivih troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 10.000,00 kuna 

po korisniku potpore. 

 

4. Zahtjev se podnosi na Obrascu 5, kojem se prilaže: 

 

1. Preslika računa konzultanta i preslika izvoda transakcijskog računa iz kojeg je 

vidljivo izvršeno plaćanje, 

2. Obostrana preslika osobne iskaznice za fizičke osobe i dokaz o obliku obavljanja 

gospodarske djelatnosti, odnosno za obrte i  tvrtke izvadak iz odgovarajućeg 

registra, 

3. Preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem, 

4. Potvrda da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

5. Potvrda Porezne uprave da nema nepodmirenih poreznih obveza (ne starija od 30 

dana), 

6. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika/ 

zaposlenika, 

7. Potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova EU, 

8. Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

9. Skupna izjava (Obrazac 11). 

 

 



     MJERA 6. 

POTPORA ZA NASTUP SUBJEKTA MALOG GOSPODARSTVA NA    

                MANIFESTACIJAMA 

 

1. Korisnici ove potpore 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) i sukladno 

Uredbi Komisije (EU) od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

EU na de minimis potpore,  koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu i koji ispunjavaju slijedeće 

uvjete: 

1. koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Vrbovca, a obrtnici i fizičke osobe 

i prebivalište, 

2. koji imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju 

vodi Porezna uprava, 

3. koji imaju najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih 

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

4. 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), 

5. koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Vrbovcu. 

2. Potpora se može dodijeliti za: 

1. troškove zakupa izložbenog prostora, 

2. uređenje, opremanje i pripremanje izložbenog prostora, 

3. trošak kotizacije za sudjelovanje, 

4. trošak uvrštavanja u sajamski katalog, 

5. trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji. 

 

3. U Proračunu Grada Vrbovca za 2020. godinu, za provedbu ove mjere osigurano je 30.000,00 

kuna. 

Najviši iznos bespovratne potpore za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama 

iznosi do  50% prihvatljivih troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 5.000,00 kuna po korisniku 

potpore. 

 

4. Zahtjev se podnosi na Obrascu 6, kojem se prilaže: 

1. 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, 

2. Opis manifestacije, 

3. Rješenje ili izvadak iz sudskog/ obrtnog registra, 

4. Preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem, 

5. Potvrda da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

6. Potvrda Porezne uprave da nema nepodmirenih poreznih obveza (ne starija od 30 dana), 

7. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika/ zaposlenika, 

8. Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

9. Skupna izjava (Obrazac 11). 



                                     MJERA 7. 

               KAPITALNA POTPORA ZA NABAVU OPREME 

 

 

1. Korisnici ove potpore 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) i   koji su u 

cijelosti u privatnom vlasništvu i koji: 

1. koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Vrbovca, a obrtnici i fizičke osobe 

i prebivalište, 

2. koji imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju 

vodi Porezna uprava, 

3. koji imaju najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini (broj zaposlenih 

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

4. 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), 

5. koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Vrbovcu. 
 

2. Potpora se može dodijeliti za: 

1. strojeve i opremu za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki naprednije strojeve i opremu 

koja korisniku podiže kvalitetu proizvoda ili usluga. 
 

3. U Proračunu Grada Vrbovca za 2020. godinu, za provedbu ove mjere osigurano je 220.000,00 

kuna. 

Najviši iznos bespovratne potpore za nabavu opreme iznosi do 30% prihvatljivih troškova (bez PDV-
a) ili do maksimalno 15.000,00 kuna po korisniku potpore. 
 

4. Pojedinom korisniku potpora se može odobriti samo jednom u tri (3) godine. 
 

5. Zahtjev se podnosi na Obrascu 7, kojem se prilaže: 
 

1. Preslika računa vezana uz predmet potpore i dokaz o izvršenom plaćanju računa, 

2. Obostrana preslika osobne iskaznice za fizičke osobe i dokaz o obliku obavljanja gospodarske 

djelatnosti, odnosno za obrte i  tvrtke izvadak iz odgovarajućeg registra, 

3. Preslika žiro računa s pripadajućim IBAN brojem, 

4. Potvrda da podnositelj nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

5. Potvrda Porezne uprave da nema nepodmirenih poreznih obveza (ne starija od 30 dana), 

6. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o prijavi osiguranika/ zaposlenika, 

7. Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

8. Skupna izjava (Obrazac 11). 

 

 

 

 

 

 



                                                       MJERA 8. 

          POTPORA ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE 

 

 

1. Korisnici ove potpore 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. (SL EU, 

serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.), osobe sa stalnim prebivalištem na području grada Vrbovca 

koje se samozapošljavaju registracijom obrta, trgovačkog društva, slobodnog zanimanja ili OPG-a, 

koji ispunjavaju sljedeće uvjete: 

1. koji posluju na području Grada Vrbovca, a obrtnici i fizičke osobe nositelji OPG-a i 

prebivalište, 

2. 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, pri čemu se isključuje mogućnost 

korištenja potpore male vrijednosti (de minimis potpore) za troškove primarne poljoprivredne 

proizvodnje, 

3. koji imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima evidenciju 

vodi Porezna uprava, 

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

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

za samozapošljavanje, 

5. da zadrži poslovanje tvrtke/ obrta/OPG-a najmanje 1 godinu od zapošljavanja novog radnika, 

6. koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU broj 

1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju EU na 

de minimis potpore), 

7. koji imaju podmirene obveze prema Gradu Vrbovcu. 
 

2. Pravo na potporu mogu ostvariti korisnici samo za zapošljavanje radnika ili samozapošljavanje 

koji ima prijavu prebivališta na području grada Vrbovca.  

Pravo na potporu ne može se zatražiti za zapošljavanje radnika koji su u prethodne dvije godine bili 

prijavljeni kod poslovnih subjekata koji s poslovnim subjektom podnositeljem zahtjeva temeljem 

članka 2. stavka 2. Uredbe o potporama male vrijednosti su tako povezana da se smatraju „jednim 

poduzetnikom“, osim u slučaju kada je radnik bio u radnom odnosu kod poslodavca (povezane 

osobe) i za koju je taj poslodavac koristio sufinanciranje, novi poslodavac (povezana osoba) može 

koristiti sufinanciranje nastavno. 

Pravo na sufinanciranje može se ostvariti za novozaposlenu osobu koja je u radni odnos na puno 

radno vrijeme stupila najranije 01.01. one godine u kojoj se objavljuje Javni poziv.  

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji nisu u prethodna tri mjeseca do dana podnošenja zahtjeva 

smanjivali broj zaposlenih te koji će radni odnos s novozaposlenom osobom zasnovati ne neodređeno 

vrijeme. 

 

3. Za sufinanciranje novog zapošljavanja i samozapošljavanja Grad Vrbovec osigurava mjesečni iznos 

doprinosa za mirovinsko osiguranje iz bruto plaće radnika (I. i II. mirovinski stup)- 20%, u iznosu 

od maksimalno 1.500,00 kuna po jednom novozaposlenom ili samozaposlenom radniku, uz 

ograničenje da jedan poduzetnik može tijekom jedne godine iskoristiti maksimalno poticajnu mjeru- 

za tri novozaposlena radnika. 



U Proračunu Grada Vrbovca za 2020. godinu za provedbu ove mjere osigurano je 150.000,00 kuna. 
 

4. Zahtjev se podnosi na Obrascu 17, kojem se prilaže: 

 

 1. Preslika obrtnice i preslika osobne iskaznice vlasnika obrta, izvadak iz sudskog registra, 

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

potvrdu nositelja OPG-a o prijavi na HZMO-HZZO, 

 2. Ugovor o radu za novozaposlenu osobu financiranu ovim Pravilnikom (nije potrebno 

ukoliko se radi o samozapošljavanju), 

 3. Potvrda prijave radnika na HZMO-HZZO, 

 4. JOPPD obrazac za prethodna tri mjeseca do dana podnošenja zahtjeva, 

 5. JOPPD obrazac za sve mjesece prijave sufinancirane osobe u onoj godini u kojoj je  

objavljen javni poziv,  

 6. Potvrda o prebivalištu za novozaposlenu osobu ili presliku osobne iskaznice, 

 7. Preslika žiro- računa s pripadajućim IBAN brojem, 

 8. Potvrda da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu, 

 9. Dokaz da nema nepodmirenih obveza, što dokazuje potvrdom Porezne uprave (ne 

starijom od 30 dana), 

 10. Izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti, 

 11. Skupna izjava (Obrazac 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZAJEDNIČKE ODREDBE 

 

1. Zahtjevi za dodjelu potpora podnose se Gradu Vrbovcu, Upravnom odjelu za financije i 

gospodarstvo na propisanom Zahtjevu naznačenom u ovom Javnom pozivu sa traženom i 

potpunom dokumentacijom. 

 

2. Zahtjev se može predati poštom na adresu: Grad Vrbovec, Upravni odjel za financije i 

gospodarstvo, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, s naznakom „Potpore za nove 

investicije- javni poziv"  ili neposredno u pisarnicu Grada Vrbovca. 

 

3. Potrebna dokumentacija za prijavu na Javni poziv, specificirana je na obrascima koji su 

dostupni na web stranici Grada Vrbovca (www.vrbovec.hr), pisarnici Grada Vrbovca i u 

Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca. Informacije možete zatražiti 

na e-mail adresi: marijana.jaklinovic@vrbovec.hr ili ilijana.cvjetanovic@vrbovec,hr ili 

broju telefona 01/2799-908 ili 01/2799-909. 

 

4. Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada 

Vrbovca za 2020. godinu, a najdulje do 15. prosinca 2020. godine. 

 

5. Na osnovu provedenog javnog poziva, zaprimljene zahtjeve za dodjelu potpora (za mjere 

3. i 7.) Upravni odjel za financije i gospodarstvo dostavlja Povjerenstvu za odobravanje 

potpora. Povjerenstvo razmatra, analizira, odobrava i daje prijedlog za dodjelu potpore 

prema redoslijedu prispijeća i do iskorištenja proračunskih sredstava za tu namjenu. Odluku 

o  dodjeli potpore donosi Gradonačelnik. Temeljem Odluke za mjeru 3, Gradonačelnik će 

sklopiti u ime Grada Vrbovca, ugovor s korisnikom potpore u roku 30 dana od dana 

donošenje Odluke o dodjeli potpore. 

 

6. Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti 

oslobađanja plaćanja komunalnog doprinosa ili komunalne naknade (mjere 1. i 2.), Upravni 

odjel za financije i gospodarstvo će izdati Rješenje o oslobađanju od plaćanja obveze 

komunalnog doprinosa ili komunalne naknade, čime se  potpora smatra dodijeljenom. 

 

7. Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća do utroška sredstava. Cjelokupni iznos 

potpore uplaćuje se na žiro – račun korisnika. 

 

8. U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava dužan je podnijeti Zahtjev za 

odustajanje u pisanom obliku. Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi 

http://www.vrbovec.hr/
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administrativne obrade Zahtjeva za potporu, davatelj će prekinuti sve aktivnosti nad 

Zahtjevom za potporu te će se istom izdati Potvrda o odustajanju. 

 

9. Za prijavitelje/korisnike potpora u sustavu 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. 

 

10. Obveznik koji ostvari pravo na oslobađanje od plaćanja komunalne naknade za prvih tri 

godine poslovanja, a koji u poslovnom prostoru prestane obavljati djelatnost ili promjeni 

vrstu obavljanja djelatnosti u razdoblju za koje vrijedi oslobađanje od plaćanja komunalne 

naknade, dužan je odmah po nastanku navedenih promjena pisanim putem obavijestiti 

Upravni odjel radi provođenja odgovarajućeg postupka. 

 

11. Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška 

dobivene potpore. 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 te se u sljedećih pet  (5) godina  isključuje iz svih programa sufinanciranja Grada 

Vrbovca. 

 

         GRADONAČELNIK 

      Denis Kralj              


