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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) i
Programa pomoći poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti
uvjetovane koronavirusom COVID- 19 („Glasnik Grada Vrbovca“ broj 5/20), Gradonačelnik
Grada Vrbovca objavljuje sljedeći

JAVNI POZIV
za dodjelu potpore poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti
uvjetovane koronavirusom COVID-19

1. PREDMET JAVNOG POZIVA
Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratne potpore za provedbu „Programa pomoći
poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane
koronavirusom COVID-19" (u daljenjem tekstu: Program).
Potpora iz ovog Javnog poziva smatra se državnom potporom male vrijednosti ( de minimis)
i na nju 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 ("Službeni list EU, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.").

2. CILJ POTPORE
Cilj Programa je ublažavanje smanjene gospodarske aktivnosti onim poduzetnicima čija je
djelatnost zabranjena ili smanjena uslijed djelovanja epidemija koronavirusa COVID-19, a
od strateškog su interesa za Grad Vrbovec.
Program je usmjeren na poduzetnike koji obavljaju gospodarsku djelatnost (trgovačka
društva, obrti, OPG-ovi i samostalne profesije).

3. KORISNICI POTPORE
Korisnici potpore iz ovog „Programa“ 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.
Zahtjevi se neće razmatrati ukoliko ga podnesu poduzetnici:
-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 RH o iznimnim
mjerama kontrole cijena za određene proizvode,
- korisnici koji su u prethodne tri fiskalne godine ostvarili potpore u ukupnom iznosu
većem od propisanih 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, poduzetniku u sektoru
cestovnog prometa potpore ne smiju premašiti 100.000,00 eura, tijekom bilo kojeg razdoblja
od tri fiskalne godine,
- koji su registrirali poslovni subjekt u nadležnom registru nakon 19.03.2020. godine,
-koji u korištenju nekih od mjera Grada Vrbovca iz dosadašnjih programa nisu
postupali u skladu s ugovornim obvezama,
- koji su razvrstani u sljedeće skupine djelatnosti iz NKD-a 2007:
1. odjeljak 64 Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja,
2. odjeljak 65 Osiguranje, reosiguranje i mirovinski fondovi, osim, obveznog
socijalnog osiguranja,
3. odjeljak 66 Pomoćne djelatnosti kod financijskih usluga i djelatnosti osiguranja,
4. odjeljak 68 Poslovanje nekretninama,
5. odjeljak 92 Djelatnosti kockanja i klađenja.

4. UVJETI ZA DODJELU POTPORE
Potpora će se dodjeljivati poduzetnicima:
1. koji su prijavitelji na mjeru Hrvatskog zavoda za zapošljavanje- Potpore za očuvanje
radnih mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID-19),
2. koji posluju na području Grada Vrbovca, a obrtnici i fizičke osobe nositelji OPG-a
imaju i prebivalište,
3. OPG mora biti u sustavu poreza na dobit ili dohodak, a nositelj OPG-a mora 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,
4. koji imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih obveza o kojima
evidenciju vodi Porezna uprava,
5. koji imaju najmanje 1 zaposlenog, uključujući vlasnika/cu na dan 20. ožujka 2020.
godine (vlasnik obrta smatra se zaposlenikom svog obrta ukoliko nema zasnovan
radni odnos kod druge pravne ili fizičke osobe),

6. koji su u skladu s odredbama o potporama male vrijednosti (Uredba Komisije EU br.
1407/2013. od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o
funkcioniranju EU na de minimis potpore),
7. koji imaju podmirene sve obveze prema Gradu Vrbovcu,
8. nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili
postupak likvidacije i koji nije u blokadi u razdoblju od 20. ožujka 2020. godine.
5. NAMJENA ULAGANJA POTPORE
Ostvarena potpora iz ovog programa može se koristiti isključivo namjenski i to za:
1. troškove najma poslovnog prostora u kojem se gospodarska aktivnost odvija ( u
obzir dolaze računi najma poslovnog prostora nastalih od 01. ožujka 2020.
godine),
2. troškove režija u poslovnom prostoru u kojem se gospodarska aktivnost odvija (u
obzir dolaze računi režija nastalih od 01. ožujka 2020. godine),
3. 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),
4. troškove knjigovodstvenih usluga (u obzir dolaze računi troškova
knjigovodstvenih usluga nastalih nakon 01. ožujka 2020. godine),
5. drugi obrazloženi opravdani troškovi za očuvanje poslovne aktivnosti nastali od
01. ožujka 2020. godine ( naknade, članarine…).
Troškovi se priznaju do razdoblja u kojem će opravdati iznos primljene 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 se za isto ulaganje
ili mjeru ostvariti pravo na potporu po osnovi ove potpore.

6. IZNOS POTPORE
Iznos od 7.000,00 kuna dodijelit će se jednokratno poslodavcima koji zapošljavaju 5 ili više
radnika.
Iznos od 5.000,00 kuna dodijelit će se poslodavcima koji zapošljavaju 3 ili 4 radnika.
Iznos od 3.000,00 kuna dodijelit će se poslodavcima koji zapošljavaju 1 ili 2 radnika,
zaposleni kod primatelja potpore na puno radno vrijeme na dan 20.03.2020. godine.

7. POTREBNA DOKUMENTACIJA ZA OSTVARENJE POTPORE
Zahtjev za dodjelu potpore podnosi se na posebnom obrascu za prijavu na javni poziv 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,
2. dokaz poslovanja na području grada Vrbovca: rješenje o zaduženju komunalne
naknade, vlasništvu prostora, ugovor o zakupu…,
3. 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:
- 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 ocjeni zahtjeva i/ili Ugovor o dodjeli Potpore za očuvanje radnih
mjesta u djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID- 19) u Izvještaju
o namjenskom utrošku potpore,
- obavijest/ rješenje o dodjeli potpore za očuvanje radnih mjesta u
djelatnostima pogođenima koronavirusom (COVID- 19),
- ugovor o dodjeli Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima
pogođenima koronavirusom (COVID- 19) potpisan sa Hrvatskim
zavodom za zapošljavanje,
4. JOPPD obrazac za ožujak 2020. godine s potvrdom Porezne uprave o zaprimanju,
5. presliku žiro- računa s pripadajućim IBAN brojem,
6. potvrdu da nema nepodmirenih obveza prema Gradu Vrbovcu (nalazi se na zahtjevu,
popunjava je Grad),
7. izjava o dodijeljenim potporama male vrijednosti (nalazi se na zahtjevu),
8. skupna izjava.

8. NAČIN I ROKOVI PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Zahtjev za dodjelu potpore dostavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo Grada
Vrbovca na propisanom obrascu do 01.07.2020. godine.
Zahtjev se može predati poštom na adresu: Grad Vrbovec, Upravni odjel za financije i
gospodarstvo, Trg Petra Zrinskog 9, 10340 Vrbovec, s naznakom „Potpora pomoći
poduzetnicima za očuvanje poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane
koronavirusom COVID-19- javni poziv" ili neposredno u pisarnicu Grada Vrbovca.

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
brojevima telefona 01/2799-908 ili 01/2799-909.
9. SREDSTVA
Ukupno raspoloživa sredstva namijenjena dodjeli potpore poduzetnicima za očuvanje
poslovne aktivnosti zbog posebne okolnosti uvjetovane koronavirusom COVID-19 na
području Grada Vrbovca iznose 500.000,00 kuna.
10. ZAVRŠNE ODREDBE
Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti,
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 – račun korisnika.
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
administrativne obrade Zahtjeva za potporu, davatelj će prekinuti sve aktivnosti nad
Zahtjevom za potporu te će se istom izdati Potvrda o odustajanju.
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška
dobivene potpore. 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.
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