
                                             PRIJEDLOG 

 

 
 

Na temelju odredaba članka 35. stavka 1. točke 1. 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, 98/19 i 144/20) i članka 31. stavka 1. točke 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 sjednici ____ održanoj ______2021.godine, donijelo je 

 

 

O D L U K U 

o jednokratnoj potpori vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara na 

području Grada Vrbovca  za ublažavanje negativnih posljedica  

izazvanih epidemijom bolesti koronavirusom COVID-19  

 
Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuju se korisnici, uvjeti, iznos i postupak dodjele jednokratne potpore 

vlasnicima ugostiteljskih objekata, teretana i fitness centara radi ublažavanja negativnih posljedica 

izazvanih epidemijom bolesti koronavirusom COVID-19 u tekućoj 2021.godini  (u daljnjem tekstu: 

potpora). 

Članak 2. 

 
Korisnici 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. (Službeni list Europske 

unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.) te su vlasnici objekata koji imaju registriranu ugostiteljsku 

djelatnosti, djelatnosti poboljšanja fizičke kondicije, ostale sportske djelatnosti i drugo, a kojim objektima 

je, uslijed donošenja Odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o nužnim epidemiološkim 

mjerama kojim se ograničavaju okupljanja i uvode druge nužne epidemiološke mjere i preporuke radi 

sprječavanja prijenosa bolesti  COVID-19  putem okupljanja KLASA:810-06/20-01/7, URBROJ:511-01-

300-20-285 od 29. siječnja 2021. godine, privremeno obustavljen rad, a ispunjavaju sljedeće uvjete: 

 

-    koji posluju na području Grada Vrbovca, a obrtnici imaju i prebivalište, 

- 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, 

- nad kojima nije otvoren stečajni postupak, postupak predstečajne nagodbe ili  

 postupak likvidacije i koji nije u blokadi. 

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

poduzetnici odnosno gospodarski subjekti koji su obustavili svoj rad od dana 28. studenoga 2020. godine, 

a Odluka Stožera civilne zaštite RH nije uvjetovala obustavu rada u području djelatnosti koju obavljaju, te 

casina, automat klubovi i uplatna mjesta za klađenje. 

 

 



Članak 3. 

 
Nositelj provedbe ove Odluke je Upravni odjel za financije i gospodarstvo Grada Vrbovca (u 

daljnjem tekstu: Grad). 

Članak 4. 

Jednokratna novčana potpora za ublažavanje negativnih posljedica izazvanih  

koronavirusom COVID-19 dodjeljuje se gospodarskim subjektima: 

 

• koji imaju registriranu ugostiteljsku djelatnosti, djelatnosti poboljšanja fizičke kondicije, 

ostale sportske djelatnosti i drugo, a kojim objektima je, uslijed donošenja Odluke Stožera 

civilne zaštite Republike Hrvatske, privremeno obustavljen rad -  5.000,00 kuna. 

 

• Ugostiteljskim objektima iz skupine „Restorani“ (vrste: restoran, gostionica, zdravljak, 

zalogajnica, pečenjara, pizzeria, bistro, slastičarnica, objekt brze prehrane  (fast food)), 

skupine „Catering objekti“ (vrsta: Pripremnica obroka (catering)) i vrste kavana, pivnica, 

buffet, krčma, konoba i klet iz skupine „Barovi“,  kojima je djelomično obustavljan rad, 

odnosno onemogućena je usluga usluživanja jela, pića i napitaka u ugostiteljskom objektu, 

odnosno iz skupine „Ostali ugostiteljski objekti za smještaj“, a koji smiju usluživati samo 

goste koji u njima koriste uslugu smještaja ili gospodarskom subjektu koji obavlja dvije ili 

više djelatnosti pored ugostiteljstva i s njima ostvaruje prihode – 3.000,00 kuna. 

Članak 5.  

 
 Za provedbu potpore iz ove Odluke, koje sukladno Zakonu predstavljaju potporu male  

Vrijednosti, Grad Vrbovec raspisuje javni poziv. Javni poziv raspisuje Gradonačelnik, a objavljuje se na 

službenoj web stranici Grada Vrbovca. 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. 

  Prijava za ostvarivanje potpore podnosit će se putem Zahtjeva koji je sastavni dio Javnog 

poziva, uz dostavu: 

          -Važećeg Rješenja o obavljanju ugostiteljske djelatnosti  (minimalno-tehnički uvjeti za 

ugostiteljske objekte),  

 - za teretane i fitness centre dokaz o razvrstavanju poslovnog subjekata prema NKD-u 2007. 

 

Članak 6. 

 

Zahtjev za dodjelu potpore iz ove Odluke dostavlja se Upravnom odjelu za financije i gospodarstvo 

Grada Vrbovca na propisanom obrascu do 31.03.2021. 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 7.  

 

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ove Odluke 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. 

Članak 8. 
Financijska sredstva za potpore koje su predmet ove Odluke osigurat će Grad Vrbovec  

u Proračunu Grada za tekuću godinu primjene Odluke. 

 

Članak 9.  
Ova Odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“. 

 

 
KLASA:   ZAGREBAČKA ŽUPANIJA                   Predsjednik Vijeća 

URBROJ:           GRAD VRBOVEC              

Vrbovec,                                            GRADSKO VIJEĆE                         Hrvoje Herček, prof. 


