
Na temelju članka 30. Statuta Grada Vodica („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“, 

broj 09/09, 09/11-ispravak, 04/13, 09/13-pročišćeni tekst, 09/13-ispravak, 05/15 i „Službeni glasnik 

Grada Vodica“, broj 04/16), Gradsko vijeće Grada Vodica na 25. sjednici od 22. prosinca 2016. 

godine, donosi: 

 

 

ODLUKU 

o dodjeli potpore male vrijednosti 

za ugostitelje-obveznike poreza na potrošnju 

za 2017. fiskalnu godinu  

 

Članak 1. 

 Ovom se Odlukom uređuju uvjeti, način ostvarivanja i korištenje prava na dodjelu potpore 

male vrijednosti za 2017. fiskalnu godinu (Dalje u tekstu: Potpore MVU), koje će biti u vidu 

sufinanciranja i to refundiranjem troškova dijela poreza na potrošnju u iznosu od 1,5 %  prometa za 

ugostitelje koji pružaju svoje usluge na području Grada Vodica, 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). 

Članak 2. 

 Potpore MVU po korisniku utvrđuju se u iznosu od maksimalno 30.000,00 kuna, ovisno o 

iznosu već uplaćenog poreza u fiskalnoj 2017. godini za razdoblje prije podnošenja zahtjeva. 

 Potpore MVU će se dodjeljivati temeljem Programa dodjele potpora male vrijednosti za 

ugostitelje-obveznike poreza na potrošnju (Program MVU), koji će  donijeti Gradonačelnica Grada 

Vodica do kraja mjeseca veljače 2017. godine, kao i s njime u svezi pojedinačnih Odluka o dodjeli 

potpore, dok će predmetni postupak dodjele voditi od Gradonačelnice imenovano Povjerenstvo od tri 

člana.  

Članak 3.  

 Pravo na dodjelu Potpore MVU ostvarit će isključivo ugostitelji koji nemaju dugovanja prema 

Gradu Vodice. 

Članak 4. 

 Potpore MVU će se dodjeljivati tri puta godišnje za period od devet (9) mjeseci u godini i to: 

30 travnja 2017.g.  za period siječanj-ožujak, 31. srpnja 2017.g. za period travanj-lipanj i 31. siječnja 

2018.g. za period listopad-prosinac 2017.g.. 

Članak 5.  

 Korisnici Potpore MVU  obavezni su u svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti 

pisani zahtjev za refundaciju uz prilaganje Zakonom utvrđenog obrasca  Porezne uprave o uplaćenom 

porezu na potrošnju za prethodni period za koji se traži refundiranje, sve sukladno Programu MVU. 



Članak 6.  

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada 

Vodica“.  

KLASA: 410-01/16-01/15 

URBROJ: 2182/04-05/01-16-1 

Vodice, 22. prosinca 2016. godine. 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VODICA 

 

PREDSJEDNIK 

Danijel Lasan Zorobabel 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 


