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Na temelju članka 11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, 

broj 29/02,63/07,53/12,568/13,121/16) i članka 31. Statuta Grada Vrbovca („Glasnik Grada Vrbovca“, 

broj 9/2021) Gradsko vijeće Grada Vrbovca na 13. sjednici, održanoj 7. prosinca 2022. godine 

donijelo je 

 
P R O G R A M 

potpora za nove investicije u gradu Vrbovcu 
za razdoblje 2022. – 2024. godine 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 

Ovim Programom propisuju se mjere poticanja razvoja gospodarstva na području grada 

Vrbovca (u daljnjem tekstu: Program). 

Članak 2. 
 

 Provedba potpora iz ovog Programa predstavlja potporu male vrijednosti i obavlja se kroz 

sustav potpora male vrijednosti utvrđenih Zakonom o državnim potporama („Narodne novine“ broj 

47/14,69/17), a u skladu s Uredbom Komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni 

članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju unije na de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013.; u 

daljnjem tekstu: Uredba Komisije (EU) 1407/2013) te Uredbom Komisije (EU) 2020/972 od 02. srpnja 

2020. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1407/2013 u pogledu njezina produljenja i o izmjeni Uredbe (EU) 

br. 651/2014 u pogledu njezina produljenja i odgovarajućih prilagodbi (SL L 215, 07.07.2020.). 
 

II. CILJEVI PROVOĐENJA PROGRAMA 

 

Članak 3. 

 Ciljevi ovog Programa su: 

• razvoj gospodarstva na području grada Vrbovec 

• poticanje investitora za dolazak u grad Vrbovec 

• proširenje postojećih gospodarskih kapaciteta i jačanje tržišne konkurentnosti postojećih 

gospodarskih kapaciteta 

• poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja u gradu Vrbovcu 

• izgradnja poduzetničke infrastrukture u gradu Vrbovcu 

• poboljšanje uvjeta raspoloživosti korištenja EU sredstava 

• osnaživanje stočarstva na području grada Vrbovca 

 

III. CILJANE SKUPINE POTPORA 

 

Članak 4. 

Ciljane skupine potpora iz ovog Programa su: 

• Mikro, mali i srednji poduzetnici definirani Zakonom o poticanju razvoja malog 

gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02,63/07,53/12,56/13 i 121/16), isključivo trgovačka 

društva, zadruge i profitne ustanove koje su u cijelosti u privatnom vlasništvu, koji posluju i 

imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području grada Vrbovca, a obrtnici i fizičke 

osobe koje obavljaju samostalnu djelatnost slobodnog zanimanja prebivalište na području  
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grada Vrbovca ili čija je lokacija gospodarske aktivnosti na području grada Vrbovca te imaju  

najmanje 1 zaposlenog na neodređeno vrijeme, uključujući vlasnika/cu u prethodnom mjesecu.  

Korisnici potpore koji su u sustavu PDV-a ne ostvaruju pravo na PDV kao prihvatljiv trošak  

iz ovog Programa.  

Potpore male vrijednosti na temelju ovog Programa ne mogu biti dodijeljene korisnicima  

ukoliko isti te s njima povezani subjekti: 

 -imaju dospjelih nepodmirenih dugovanja prema Gradu Vrbovcu, 

 -imaju dospjelih nepodmirenih dugovanja s osnova javnih davanja o kojima službenu  

        evidenciju vodi Porezna uprava,  

-koji su u postupku predstečajne nagodbe, stečaja, likvidacije. 

 

IV. PODRUČJA PROGRAMA 
Članak 5.  

 

 Grad Vrbovec, u cilju poticanja razvoja gospodarstva osigurat će, ovisno o mogućnostima i 

stanju Proračuna godišnja financijska sredstva za slijedeće potpore: 

 

1. Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa 

2. Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 

3. Sufinanciranje priključenja na infrastrukturu 

4. Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika 

početnika (start-up) 

5. Sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova 

Europske Unije 

6. Sufinanciranje troškova za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama 

7. Sufinanciranje troškova za nabavu opreme 

8. Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama 

9. Sufinanciranje troškova za novo zapošljavanje i samozapošljavanje 

10. Sufinanciranje pokretanja obrta dadilja 

 

 

Potpora 1 – Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa 

 

Korisnici Ciljane skupine navedene u članku 4. ovoga Programa 

Ciljevi  Poticanje konkurentnosti gospodarstva 

 

Provedba 

Oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa: 

• u iznosu od 40% obračunatog komunalnog doprinosa za građevinu  

trgovačke i uslužne namjene, 

• u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine  

namijenjene obavljanju vjerskih, zdravstvenih djelatnosti, socijalnoj skrbi, kulturi, 

sportu, predškolskom, osnovnom i srednjem obrazovanju, 

• u iznosu od 100% obračunatog komunalnog doprinosa za građevine: 

- u kojima se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, 

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

- u kojima se obavlja poljoprivredna djelatnost, a čija je ukupna građevinska 

(bruto) površina prelazi 300 m2, 
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- u kojem se obavlja ugostiteljska i/ili turistička djelatnost (za hotel, motel, 

hostel, bazen, sportsko-rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u 

domaćinstvu i slično),   

• u iznosu od 50% obračunatog komunalnog doprinosa koji gradi građevinu 

stambene namjene.  

 

 

Potpora 2 - Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade 

Korisnici Ciljane skupine navedene u članku 4. ovoga Programa 

Ciljevi  Poticanje konkurentnosti gospodarstva 

 

Provedba 

Oslobađanje od plaćanja komunalne naknade: 

• u prvoj godini rada 100% iznosa komunalne naknade, 

• u drugoj godini rada 50% iznosa komunalne naknade,  

• 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 za 

poslovni prostor: 

-u kojem se obavlja djelatnost iz područja informatičke tehnologije, 

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

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

hostel, bazen, sportsko-rekreacijski centar, ugostiteljske usluge u 

domaćinstvu i slično),  

-za zapuštene i neiskorištene poslovne građevine (brownfield) korisne 

površine veće od 500,00 m2, u kojima investitori, vlasnici odnosno 

korisnici, revitaliziraju postojeći poslovni potencijal obnavljanjem 

privrednih aktivnosti. 

• Za građevine 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% iznosa zaduženja 

komunalne naknade.  

 

 

Potpora 3 – Sufinanciranje priključenja na infrastrukturu 

 

Korisnici Ciljane skupine navedene u članku 4. ovoga Programa 

Ciljevi  Poticanje konkurentnosti gospodarstva 

 

Provedba 

Grad Vrbovec vrši sufinanciranje: 

-priključka na elektroenergetsku mrežu, 

-dokup priključne snage električne energije, 

-trošak izgradnje trafo stanice, 

-priključak na plinski distribucijski sustav,  

-priključak na vodoopskrbnu mrežu, 

-priključak na sustav javne odvodnje (kanalizacija), 

-priključak na telefon i internet. 

Grad Vrbovec pruža podršku u vidu sufinanciranja 50% iznosa troškova (bez 

PDV-a) ili do maksimalno 7.000,00 EUR  po korisniku potpore. 
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Obveze 

korisnika 

sufinanciranja 

 

Sklapanje ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti sufinanciranja priključenja 

na infrastrukturu. 

Razdoblje provedbe projekta je 6 mjeseci od datuma sklapanja ugovora na 

snagu.  

Radi kontrole namjenskog korištenja sredstava Korisnik potpore je u obvezi 

Gradu Vrbovcu dostaviti Izvještaj o provedbi projekta koji treba sadržavati 

Opisni izvještaj i Financijski izvještaj.  

Izuzeće Korisniku potpore ista se može odobriti jednom u tri (3) godine. 

 

 

Potpora 4 – Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika 

                    početnika (start-up) 

 

Korisnici Ciljane skupine navedene u članku 4. ovoga Programa 

Ciljevi  -poticaj povećanju broja gospodarskih subjekata i gospodarskih aktivnosti na  

  području grada Vrbovca,  

-stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje kroz realizaciju vlastitih  

  poslovnih ideja i utjecaj na razvoj poduzetničke kulture,  

-smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika. 

 

Provedba 

Najviši iznos bespovratne potpore sufinanciranja inicijalnih troškova pokretanja 

gospodarske aktivnosti poduzetnik početnika iznosi do 50% prihvatljivih troškova 

(trošak bez PDV-a), a najviši iznos potpore za ovu mjeru može iznositi 700,00 EUR 

po korisniku.  

Prihvatljivi troškovi: 

-troškovi registracije subjekta,  

-troškovi nabave računalne opreme, računalnih programa i sustava, a nisu vezani  

  za osnovnu djelatnost subjekta, 

-troškovi nabave uredskog namještaja, 

-troškovi vezani uz izradu internetske stranice subjekta,  

-troškovi vezani uz izradu reklamnih panoa. 

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi koji su nastali u roku od 1 godine, 

od dana registracije do dana podnošenja zahtjeva.  

Izuzeće  Za potporu se ne mogu kandidirati: 

-subjekti malog gospodarstva čija je osnovna djelatnosti poljoprivreda, 

-podnositelji koji traže potporu za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja  

 gospodarske aktivnosti temeljem djelatnosti preuzete od prijašnjih vlasnika,  

-podnositelj potpore za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 

  aktivnosti poduzetnika početnika koji traže potporu temeljem djelatnosti  

  istovjetne onoj koju su imale prethodno registriranu, te su u istoj bile zaposlene  

  i evidentirane kao obveznici uplate doprinosa u razdoblju od 5 godina od  

  datuma zatvaranja prethodne istovjetne djelatnosti, 

-podnositelji koji su poslovni subjekt prenijeli na drugu osobu do 5 godina  

  unazad,  

-novoosnovani subjekt osnovan od strane drugih profitnih ili neprofitnih  

  organizacija. 

Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.  

Kroz ovu mjeru ne financira se uplata temeljnog kapitala trgovačkog društva.  
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Potpora 5 - Sufinanciranje troškova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova  

                   Europske unije i nacionalnih izvora 

 

Korisnici Ciljane skupine navedene u članku 4. ovoga Programa 

Ciljevi  Poticanje konkurentnosti gospodarstva 

 

Provedba 

Korisniku potpore koji investira u izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje 

iz fondova Europske unije, Grad Vrbovec pruža podršku u vidu sufinanciranja 

70% iznosa troškova (bez PDV-a) ili do maksimalno 1.300,00 EUR po korisniku 

potpore. 

Prihvatljivim troškovima smatramo: 

-naknade za konzultante (izrada projektnih prijedloga i popunjavanje prijavnih  

  obrazaca), 

-izradu poslovnih planova, studije izvedivosti kao i ostale dokumentacije  

  potrebne za kandidiranje na natječaj za korištenje sredstava iz fondova    

  Europske unije. 

Uvjeti 

dodjele 

potpore 

 

-podnositelj je dužan koristiti usluge pravnih i fizičkih osoba ovlaštenih za  

  obavljanje poslova izrade projektnih prijedloga za sufinanciranje iz fondova EU  

-da je projekt kandidiran u tekućoj godini objavljenog Javnog poziva za dodjelom  

  potpore, 

-da je račun za izvršene usluge izdan u tekućoj godini objavljenog Javnog poziva  

  za dodjelom potpore. 

 

 

Potpora 6 – Sufinanciranje troškova za nastup subjekta malog gospodarstva na manifestacijama 

 

Korisnici Ciljane skupine navedene u članku 4. ovoga Programa 

Ciljevi  Jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika grada Vrbovca na tržištu i boljeg 

informiranja u poduzetništvu. 

Provedba Najviši iznos potpore za nastup subjekata malog gospodarstva na manifestacijama 

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

mjeru iznosi 700,00 EUR po korisniku. 

Prihvatljivim troškovima smatramo: 

-troškovi zakupa izložbenog prostora, izložbenog parkiranja, 

-uređenje, opremanje i pripremanje izložbenog prostora, 

-trošak kotizacije za sudjelovanje, 

-trošak uvrštavanja u sajamski katalog, 

-trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji. 

Korisnik potpore može zatražiti sufinanciranje troškova za više sajmova u tekućoj 

godini objavljenog Javnog poziva za dodjelom mjere, ali najviše do iznosa od 

700,00 EUR po ovoj mjeri. 

Uvjeti 

dodjele 

potpore 

 

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. 
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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. 

Izuzeće Korisnici potpore ne mogu biti: 

-subjekti malog gospodarstva čija je osnovna djelatnost poljoprivreda,  

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

  kladioničarskim i sličnim djelatnostima. 

 

Potpora 7 – Sufinanciranje troškova za nabavu opreme 

 

Korisnici Ciljane skupine navedene u članku 4. ovoga Programa 

Ciljevi  Poticanje konkurentnosti gospodarstva 

Provedba Najviši iznos bespovratne kapitalne potpore za nabavu opreme iznosi do 30% 

prihvatljivih troškova (trošak bez PDV-a), a najviši iznos potpore za ovu mjeru 

može iznositi 2.000,00 EURO po korisniku.  

Prihvatljivim troškovima smatramo: 

-strojevi i oprema za proizvodnju, obradu i doradu, tehnološki napredniji strojevi 

i oprema koji korisniku podižu kvalitetu proizvoda ili usluge. 

Izuzeće 

 

Za potporu se ne mogu kandidirati subjekti malog gospodarstva čija je osnovna 

djelatnost poljoprivreda. 

Za ovu potporu neprihvatljivi troškovi su najam opreme i vozila, uključujući 

nabavu opreme i vozila putem operativnog lizinga, nabava vozila i priključnih 

vozila (izuzev radnih strojeva poput bagera, viličara i slično koji se smatraju 

opremom u smislu ove potpore i prihvatljiv su trošak), popravak opreme, carinske 

i uvozne pristojbe ili bilo koje druge naknade, troškovi prijevoza strojeva i opreme, 

poljoprivredna mehanizacija i ostali troškovi u vezi s poljoprivrednom djelatnosti 

te troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i 

povezani subjekti s Podnositeljem prijave te subjekti u vlasništvu članova obitelji 

Podnositelja prijave.  

Korisniku potpore ista se može odobriti jednom u tri (3) godine. 

 

Potpora 8 – Sufinanciranje kupoprodajne cijene zemljišta u poduzetničkim zonama 

 

Korisnici Korisnik ove potpore je poduzetnik – domaća ili strana fizička osoba (obrtnik) ili 

pravna osoba (trgovačko društvo) koji je Odlukom o odabiru najpovoljnijeg 

ponuditelja na temelju Javnog natječaja za prodaju nekretnina, odabran kao 

najpovoljniji ponuditelj, vrši ulaganja na točno određenoj lokaciji, a koja je 

predmet kupoprodajnog ugovora.  

Ciljevi  Omogućavanje rasta i razvoja poduzetničkih zona u gradu Vrbovcu te ojačanjem 

poduzetništva omogućiti otvaranje novih i očuvanje postojećih radnih mjesta.  

Provedba • Investitoru koji će prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i 

osnivanja nove poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte 

u roku sedam (7)godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos 

kupoprodajne  cijene zemljišta, umanjit će se za 50%. 

• Investitoru koji će kupiti zemljište u površini većoj od 20.000 m2 i koji će 

prilikom izgradnje novih gospodarskih kapaciteta i osnivanja nove 

poslovne jedinice (greenfield investicije) izgraditi objekte u roku od 
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sedam (7) godina od dana sklapanja kupoprodajnog ugovora, iznos 

kupoprodajne cijene zemljišta, umanjit će se za 60%. 

Uvjeti 

dodjele 

potpore 

 

            Ako istekom rokova iz  ovog Pravilnika, Grad Vrbovec, nadležni upravni 

odjel Grada Vrbovca, utvrdi da investitor nije ispunio kriterij propisan kao uvjet 

za dobivanje poticaja, Grad Vrbovec će najkasnije u roku od 8 dana od isteka 

propisanih rokova pisanim putem obavijestiti investitora/korisnika potpore da 

zahtjeva od njega ispunjenje kupoprodajnog ugovora u cijelosti i to u roku od 30 

dana od dana primitka pisane obavijesti.  

Ukoliko investitor ne ispuni obvezu iz stavka 1., Grad Vrbovec će 

jednostranom izjavom raskinuti sklopljeni kupoprodajni ugovor, koji će u 

pisanom obliku dostaviti investitoru.  

  U slučaju raskida kupoprodajnog ugovora, investitor je dužan vratiti 

kupljenu nekretninu Gradu Vrbovcu bez prava na naknadu ili obeštećenje za 

uložena sredstva kao i vratiti Gradu Vrbovcu dodijeljenu mu potporu u iznosu 

subvencionirane kupoprodajne cijene nekretnine, zajedno s pripadajućim 

zakonskim zateznim kamatama, tekućim od prvog dana od isteka rokova iz  ovog 

Programa.   

 U slučaju raskida kupoprodajnog ugovora, Grad Vrbovec dužan je vratiti 

investitoru uplaćena sredstva na ime kupoprodajne cijene, umanjena za iznos 

uplaćene jamčevine.  

  Investitor zadržava pravo sa sobom uzeti materijal i stvari koje je ugradio 

u nekretninu, ako se one mogu odvojiti, a da se time ne uništi sam objekt, 

odnosno nekretnina.  

  U svakom slučaju, Grad Vrbovec zadržava pravo na naknadu štete 

(materijalne i nematerijalne) koja mu je postupanjem investitora nastala.  

           Sva ulaganja moraju biti izvršena na točno određenoj lokaciji na području 

Grada Vrbovca tj. lokaciji koja je predmet kupoprodajnog ugovora te se moraju 

koristiti isključivo u onoj poslovnoj jedinici, odnosno objektu investitora na ime 

kojeg je potpora i dodijeljena. Investicije se ne mogu seliti na druge poslovne 

jedinice, podružnice ili povezana društva poduzetnika, neovisno o tome nalaze li 

se ista na području Grada ili ne.  

Investitoru kojem je dodijeljen poticaj iz ovog Programa (Potpora 8), 

zabranjeno je otuđenje kupljene nekretnine ili nekog njezinog dijela, bilo 

kojim pravnim poslom, na vrijeme od sedam (7) godina od sklapanja 

kupoprodajnog ugovora.  

Uz uvjet ispunjenja svih obveza i uvjeta pod kojim je ostvario poticaje 

iz ovog Programa, investitoru se može dopustiti otuđenje nekretnine i prije 

isteka roka iz prethodnog stavka, o čemu odluku donosi Gradonačelnik.  

Investitoru je zabranjeno opterećenje predmetne nekretnine u korist trećih 

osoba bilo kojim pravnim poslom (osnivanje prava građenja, založnog prava, 

služnosti ili bilo kojeg drugog tereta), osim iznimno, ako je za osnivanje 

pojedinog tereta u korist treće osobe prethodno ishodio pisanu suglasnost 

Gradonačelnika.  

Prethodno navedene zabrane  upisat će se u zemljišne knjige nadležnog suda 

na rok sedam godina. 
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Investitoru kojem je odobreno pravo na potporu dužan je nadležnom 

upravnom odjelu jednom godišnje podnijeti Godišnje izvješće o izvršenju 

projekata ulaganja i korištenju potpora.  

Investitor je dužan Godišnje izvješće dostaviti najkasnije 90 dana od obveze 

dostavljanja godišnjih financijskih izvješća nadležnom tijelu. 

 

 

Potpora 9 – Sufinanciranje troškova za novo zapošljavanje i samozapošljavanje 

 

Korisnici Ciljane skupine navedene u članku 4. ovoga Programa te OPG čiji nositelj OPG-a 

ima prebivalište na području Grada Vrbovca. 

Ciljevi  Poticanje novog zapošljavanja i samozapošljavanja na području grada Vrbovca 

Provedba 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 200,00 EURO po 

jednom novozaposlenom ili samozaposlenom radniku, uz ograničenje da jedan 

poduzetnik može tijekom godine raspisanog javnog poziva iskoristiti  maksimalno 

poticajnu mjeru – za tri novozaposlena radnika.   

Uvjeti 

dodjele 

potpore 

 

Pravo na potporu mogu ostvariti korisnici samo za zapošljavanje radnika ili 

samozapošljavanje  koji ima  prijavu prebivališta na području grada Vrbovca.  

 Pravno 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 

je objavljen Javni poziv i primjenjuje se  za tu godinu.  

 Nakon podnošenja zahtjeva korisnik potpore/poslodavac dužan je 

mjesečno dostavljati JOPPD obrazac davatelju potpore za sufinanciranog radnika.  

Potpora se dodjeljuje korisnicima koji nisu u prethodna 3 mjeseca do dana 

zapošljavanja radnika za kojeg se podnosi zahtjev, smanjivali broj zaposlenih te 

koji će radni odnos s novozaposlenom osobom zasnovati na neodređeno vrijeme. 

 Pravo na sufinanciranje može se ostvariti i za zaposlenu osobu koja kod 

poslodavca radi temeljem ugovora na određeno vrijeme, bez obzira na dan 

osnivanja radnog odnosa, ako se osobu zaposli na neodređeno vrijeme u tekućoj 

godini. 

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 za troškove primarne poljoprivredne proizvodnje. 

Korisnik potpore dužan je zadržati poslovanje tvrtke/obrta/OPG-a najmanje 1 

godinu od zapošljavanja novog radnika. 
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Korisnik potpore koji koristi sredstva za zapošljavanje obvezan je zadržati 

isti broj zaposlenih osoba najmanje 12 mjeseci od zaključenja Ugovora s 

novozaposlenom osobom.  

 Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore, Gradu Vrbovcu 

kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore te na zahtjev Grada dostaviti od 

njega tražene podatke.  

Ako u toku godine u kojoj je objavljen Javni poziv dođe do raskida ugovora o radu 

(po bilo kojoj osnovi) sa zaposlenikom čije  zaposlenje se namjeravalo  

sufinancirati dodjelom potpore, na to mjesto mora se zaposliti drugi zaposlenik po 

istim uvjetima u roku od 45 dana od dana raskida, odnosno drugi zaposlenik dolazi 

na mjesto prvoga. 

Ako za vrijeme trajanja ove mjere dođe do smanjenja broja zaposlenih na puno 

radno vrijeme  i na ugovor na neodređeno vrijeme kod poslodavca kojemu je 

odobreno korištenje ove mjere, mjera se obustavlja za onaj broj radnika koliko ih 

je manje prijavljeno kod poslodavca. 

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

ga podnesu: 

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

• odjeljak 68 Poslovanja nekretninama  

• odjeljak 92 Djelatnosti kockanja i klađenja 

• odjeljci 64, 65 i 66 Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 

 

 

Potpora 10 – Sufinanciranje pokretanja obrta dadilja 

 

Korisnici Novoosnovani obrti sa sjedištem u gradu Vrbovcu, a  koji su u godini raspisivanja 

javnog poziva pokrenuli obavljanje djelatnosti dadilje na području Grada Vrbovca 

Ciljevi  Rješavanje nedostataka kapaciteta u predškolskim ustanovama za čuvanjem, 

brigom i skrbi djeci rane i predškolske dobi. 

Provedba Grad Vrbovec dodjeljuje bespovratnu potporu sufinanciranja pokretanja obrta 

dadilja u jednokratnom iznosu do 4.000,00 EURO po korisniku.  

Prihvatljivim troškovima smatraju se troškovi uređenja prostora u kojima se 

obavlja djelatnost dadilje uključujući i nabavu opreme, namještaja i didaktičkog 

materijala. 

Uvjeti 

dodjele 

potpore 

 

Upis u registar osoba koje obavljaju djelatnosti dadilja.  

 

 

Izuzeće Pojedinom se korisniku ova potpora dodjeljuje samo jednom. 

Primanje ove potpore isključuje mogućnost korištenja Potpore 4 – Sufinanciranje 

inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika početnika 

(start-up), dok se Potpora 7 – Sufinanciranje troškova za nabavu opreme može 

odobriti nakon isteka tri godine. 
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V. PROVEDBA POTPORA IZ PROGRAMA 

 

Članak 6. 

 

Ovaj Program donosi se za razdoblje od 2022. do 2024. godine.  

Sredstva za provedbu potpora iz ovoga Programa osiguravaju se u Proračunu Grada Vrbovca. 

Za provedbu potpora iz ovog Programa, ovisno o visini potpore, gradonačelnik ili Gradsko  

vijeće, sukladno mjerodavnim odredbama donose odluku o raspisivanju javnog poziva/natječaja.  

  

 Javni poziv/natječaj  može se raspisati za jednu ili više potpora iz Programa.  

 Javni poziv/natječaj otvoren je za podnošenje prijava do iskorištenja sredstava u tekućoj 

proračunskoj godini, odnosno do datuma utvrđenog javnim pozivom.  

 Javni poziv/natječaj objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Vrbovca.  

 Javni poziv/natječaj mora sadržavati: 

 -naziv tijela koje objavljuje javni poziv, 

 -predmet javnog poziva, 

             -uvjete za podnošenje prijave na isti, 

 -obrasce za prijavu, 

 -popis dokumentacije koju je potrebno priložiti prijavi, 

 -način, mjesto i rok za podnošenje prijava,  

 -način objave odluke o dodjeli potpora. 

 

 

VI. POSTUPAK ODOBRAVANJA POTPORA 

 

Članak 7. 

 

 Prijava na javni poziv podnosi se na obrascu prijave uz koji se prilaže odgovarajuća 

dokumentacija te se dostavlja Gradu Vrbovcu, u roku i na način koji je naznačen u javnom pozivu. 

Obrasci i dokumentacija koje je potrebno priložiti prijavi bit će objavljeni uz javni poziv.  

 Zahtjeve, za potpore iz članka 5. stavka 1. točke. 3.,7. i 8. analizira i odobrava Povjerenstvo 

koje imenuje Gradonačelnik. 

 Na osnovu provedenog javnog poziva, dostavljenih zahtjeva i ocjene dopuštenosti pojedine 

potpore, a ovisno o visini potpore, odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik ili Gradsko vijeće, 

sukladno mjerodavnim odredbama. Odluka o dodjeli potpore  dostavlja se korisniku potpore, čime 

se potpora smatra dodijeljenom. Odluka o dodjeli potpore objavljuje se na mrežnim stranicama 

Grada Vrbovca.  

 Odluka iz prethodnog stavka nije upravni akt te na isti ne postoji mogućnost žalbe ni 

pokretanja upravnog spora. 

Cjelokupni iznos potpore isplaćuje se na račun korisnika potpore. 

 Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća i do iskorištenja raspoloživih proračunskih 

sredstava za tu namjenu, a najdulje do kraja tekuće godine ako drukčije nije u javnom pozivu. 

 Pojedinom korisniku može se na temelju ovog Programa odobriti najviše dvije vrste potpora 

u istoj kalendarskoj godini. 

 Korisniku potpore sufinanciranja poduzetničke infrastrukture te kapitalne potpore za 

nabavu opreme ista se može odobriti jednom u tri (3) godine. 

 U slučaju da korisnik želi odustati od dodjele sredstava iz Programa, dužan je podnijeti 

Zahtjev za odustajanje u pisanom obliku.  
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 Ukoliko korisnik podnese Zahtjev za odustajanje u fazi administrativne obrade Zahtjeva za 

potporu, odnosno prije donošenja Odluke, davatelj će prekinuti sve aktivnosti nad Zahtjevom za 

potporu te će istom izdati Potvrdu o odustajanju.  

  

 

VII. OBVEZE KORISNIKA POTPORE 

 

Članak 8. 

 

 Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore Gradu Vrbovcu kontrolu 

namjenskog utroška dobivene potpore. 

 Ukoliko je korisnik gradske potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje 

u zahtjevu i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, podnositelj zahtjeva dobivena 

sredstva za tu godinu mora vratiti u Proračun Grada Vrbovca te će biti isključen iz svih gradskih 

potpora narednih 5 godina. 

 Korisnik sredstava obvezan je Gradu Vrbovcu vratiti sredstava po osnovi poticaja u roku od 

60 dana od dana dostavljenog poziva za povrat od strane Grada Vrbovca. 

U slučaju da korisnik ne izvrši povrat sredstava iz stavka 3. ovog članka ili izvrši povrat 

sredstava protekom roka iz stavka 3., na iznos potraživanja obračunat će se kamata po eskontnoj 

stopi Hrvatske narodne banke. 

 Stručnu, administrativnu i terensku kontrolu provodi Povjerenstvo ili nadležni upravni 

odjel. 

 

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 9. 

 

Prihvatljivi troškovi u smislu ovog Programa su svi koji su nastali nakon 01. siječnja tekuće 

godine za koju se javni poziv raspisuje (plaćeni račun ili plaćeni račun za predujam). Izuzeće se 

odnosi na mjeru  Sufinanciranje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske aktivnosti poduzetnika 

početnika (start-up), kod koje se prihvatljivim troškovima smatraju troškovi nastali unutar 1 godine 

od registracije subjekta do podnošenja zahtjeva.  

 

 

Članak 10. 

 

 Nositelj provedbe ovoga Programa je Grad Vrbovec.  

 Stručne, tehničke i administrativne poslove provedbe ovoga Programa obavlja upravni odjel 

nadležan za gospodarstvo.   

Članak 11.  

 

 Svi osobni prikupljeni podaci korisnika ovog Programa prikupljaju se i obrađuju u skladu s 

propisima koji uređuju zaštitu osobnih i drugih podataka, posebno Uredbom (EU) 2016/679 

Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih 

podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ 

(Opća uredba o zaštiti podataka) te odredbama Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka 

(„Narodne novine“, br. 42/18). 
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 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. 

 

Članak 12. 

 

Stupanjem na snagu ovog Programa, prestaje važiti Program potpora za nove investicije u gradu 

Vrbovcu za razdoblje 2022.-2024. godine („Glasnik Grada Vrbovca“, br. 12/2021). 

 

 

 

 

 



 

13 
 

Članak 13. 

 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Grada Vrbovca“, a 

primjenjuje se od 1. siječnja 2023. godine. 

 

 

 

KLASA: 024-04/22-01/93 

URBROJ: 238-32-01/01-22-1 

Vrbovec, 7. 12. 2022. 

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 

GRAD VRBOVEC 

GRADSKO VIJEĆE 

         PREDSJEDNIK VIJEĆA 

 

   Krunoslav Sohora, v.r. 
 


