
 Na temelju članka 28. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 

03/18, 08/18 i 02/20), Gradsko vijeće Grada Vodica na 23. sjednici od 5. listopada 2020. godine, 

donosi 

 

ODLUKA  

o dodjeli potpore male vrijednosti za 

obveznike naknade po koncesijskom odobrenju  

za korištenje pomorskog dobra koji obavljaju gospodarsku djelatnost 

 

Ĉlanak 1. 

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

vrijednosti (u daljnjem tekstu: Potpore MV), koje će biti u vidu sufinanciranja i to 

refundiranjem/isplatom 50% godišnjeg iznosa naknade po koncesijskom odobrenju za korištenje 

pomorskog dobra za poslovne subjekte koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada 

Vodica, a koji su pogođeni gospodarskom krizom uzrokovanom pandemijom COVID-19 virusa, 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.  

 Potpore MV će se dodjeljivati putem Programa dodjele potpore male vrijednosti (u daljnjem 

tekstu: Program MV), koji će donijeti Gradonačelnica Grada Vodica, kao i s njime u svezi 

pojedinačnih Odluka o dodjeli potpore, dok će predmetni postupak dodjele voditi od Gradonačelnice 

imenovano povjerenstvo od tri člana. 

 

Ĉlanak 3. 

 Pravo na dodjelu Potpore MV ostvarit će isključivo obveznici koji ispunjavaju sve uvjete koji će 

biti propisani Programom MV. 

 

Ĉlanak 4. 

 Potpore MV po korisniku utvrđuju se u visini 50% iznosa naknade po koncesijskom odobrenju 

za korištenje pomorskog dobra utvrđenog izdanim Računom za 2020. godinu. 

 

Ĉlanak 5. 

 Korisnici Potpore MV obvezni su u svrhu ostvarivanja prava iz ove Odluke podnijeti pisani 

zahtjev za refundaciju/isplatu uz prilaganje dokaza o činjenicama iz članka 3. ove Odluke. 

 Potpore MV će se dodjeljivati kroz mjesece studeni i prosinac 2020. godine. 

 

Ĉlanak 6. 

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