Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18 i
03/18), Gradsko vijeće Grada Vodica na 11. sjednici od 18. prosinca 2018. godine, donosi

ODLUKA
o dodjeli potpore male vrijednosti za zakupnike gradskih prostora
na otoku Prviću i na podruĉju zaleĊa Grada Vodica
Ĉlanak 1.
Ovom se Odlukom ureĎuju uvjeti, način ostvarivanja i korištenje prava na dodjelu potpore male
vrijednosti (dalje u tekstu: Potpore MV), koje će biti u vidu sufinanciranja i to refundiranjem troškova
dijela zakupnine za zakupnike gradskih prostora na otoku Prviću i zaleĎu (Čista Velika, Čista Mala,
Gaćelezi i Grabovci), sve sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. g. o
primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore
(Službeni list Europske unije L 352/1).
Ĉlanak 2.
Pravo na dodjelu Potpore MV ostvarit će isključivo zakupnici koji ispunjavaju sve slijedeće
uvjete:
a) nepostojanje dugovanja glede svih javnih i nejavnih davanja prema Gradu Vodice,
b) podmirena dospjela zakupnina,
c) obavljanje poslovne djelatnosti u zakupljenom prostoru kroz cijelu godinu.
Ĉlanak 3.
Potpore MV se utvrĎuju i isplaćuju za razdoblje od 16. listopada do 31. prosinca za prethodnu
godinu i od 01. siječnja do 14. travnja za tekuću godinu.
Potpore MV po korisniku utvrĎuju se u iznosu razlike zakupnine utvrĎene Ugovorom o zakupu
za pojedinog zakupnika i paušalnog iznosa utvrĎenog Odlukom o davanju u zakup i kupoprodaji
poslovnog prostora u vlasništvu Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, broj
03/12, 08/12, 04/13, 08/13, 14/13, 04/14, 05/14, 10/14 i „Službeni glasnik Grada Vodica“,
broj 02/15, 06/15, 05/18) i to za razdoblje navedeno u stavku 1. ovog članka.
Ĉlanak 4.
Pisani zahtjev za refundaciju podnosi se Upravnom odjelu za financije i javne prihode Grada
Vodica do 15. siječnja za prethodnu godinu.
Zahtjevu je potrebno priložiti dokaz o obavljanju poslovne djelatnosti u zakupljenim prostorima
kroz cijelu prethodnu godinu za koji se obračunava i vrši refundacija.
Ĉlanak 5.
Potpore MV će se dodijeliti u razdoblju od 15. siječnja do 31. siječnja za prethodno razdoblje
navedeno u članku 3. ove Odluke.
Ĉlanak 6.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Vodica“.
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