
 Na temelju članka 2. Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike poreza na 

potrošnju koji obavljaju gospodarsku djelatnost („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 07/20) i 

članka 40. stavka 3. točke 3. Statuta Grada Vodica („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 02/18, 

03/18, 08/18 i 02/20), Gradonačelnica Grada Vodica, donosi 

 

PROGRAM 

dodjele potpora male vrijednosti za  

obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju gospodarsku djelatnost 

 

1. OSNOVNE ODREDBE 

 

Članak 1. 

 Programom dodjele potpora male vrijednosti poslovnim subjektima koji su obveznici poreza na 

potrošnju, a koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Vodica (u daljnjem tekstu: 

Program), utvrĎuju se ciljevi, korisnici, način provoĎenja programa, rok za podnošenje prijava, tijelo 

nadležno za ocjenu podnesenih zahtijeva i rok uplate sredstava korisnicima potpore. 

 Ovaj Program predstavlja akt na temelju kojeg se dodjeljuje potpora kako je navedeno u Odluci 

o dodjeli potpore male vrijednosti za obveznike poreza na potrošnju koji obavljaju gospodarsku 

djelatnost („Službeni glasnik Grada Vodica“, broj 07/20) i u 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. 

 Cilj ovog Programa je ublažavanje negativnih posljedica koje su uzrokovane pandemijom 

COVID-19 virusa poslovnim subjektima koji obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada 

Vodica. 

 

Članak 3. 

 Potpore će se dodjeljivati korisnicima refundacijom/isplatom 50% iznosa ostvarenog poreza 

na potrošnju za mjesece rujan, listopad, studeni i prosinac 2020.g.  

 

2.  KORISNICI 

 

Članak 4. 

 Korisnici potpora male vrijednosti su poslovni subjekti (pravne i fizičke osobe koje obavljaju 

djelatnosti u skladu s pravnim propisima) koji su obveznici poreza na potrošnju i obavljaju 

gospodarsku djelatnost na području Grada Vodica, a ispunjavaju slijedeće uvjete: 

 -  nepostojanje dugovanja glede svih javnih i nejavnih davanja prema Gradu Vodice do dana 

podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore, 

 -   podmirena potraživanja poreza na potrošnju za mjesece za koje se potpora daje, 

 -  sjedište/prebivalište na području Grada Vodica najmanje dvije godine do dana podnošenja 

zahtjeva za dodjelu potpore, 

 -   da 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), nisu ostvarili (uključujući i potporu dobivenu iz ovog Programa) tijekom razdoblja od 

3 fiskalne godine potporu veću od 200.000 eura. 

 

3. NAČIN PROVOĐENJA PROGRAMA 

 

Članak 5. 

 Poslovni subjekt iz ovog Programa podnosi zahtjev za dodjelu potpore Gradu Vodice nakon 

objave Javnog poziva. 

 Zahtjev se predaje na uniformiranom obrascu i isti mora sadržavati naziv, adresu, kontakt broj, 

e-mail adresu, OIB i IBAN podnositelja.  

 Uz obrazac zahtjeva poslovni subjekt mora priložiti: 



 - dokaz da ima prijavljeno sjedište/prebivalište na području Grada Vodica najmanje dvije godine 

do dana podnošenja zahtjeva (izvod iz obrtnog, sudskog ili drugog odgovarajućeg registra), 

 - obrasci PP-MI-PO (izvješća mjesečnog poreza  na potrošnju za mjesece rujan-studeni, dok je 

obrazac za prosinac potrebno dostaviti tijekom siječnja 2021. godine), 

 - potvrde o uplati mjesečnih poreza (za mjesece rujan-studeni, dok je potvrdu za prosinac 

potrebno dostaviti tijekom siječnja 2021. godine), 

 -  Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti. 

 Zahtjev i Izjava će biti objavljeni na službenoj internetskoj stranici Grada Vodica www.grad-

vodice.hr, te će se moći preuzeti i na porti Grada Vodica. 

 Upravni odjel za financije i javne prihode Grada Vodica će po službenoj dužnosti uvidom u 

knjigovodstvenu katicu za svakog pojedinog podnositelja zahtjeva utvrditi ima li isti dugovanja po 

osnovi svih javnih i nejavnih davanja prema Gradu Vodice do dana podnošenja zahtjeva. 

 Nepotpuni zahtjevi, zahtjevi zaprimljeni izvan roka i zahtjevi koji ne ispunjavaju sve uvjete iz 

članka 4. ovog Programa neće se razmatrati. 

 

4. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA 

 

Članak 6. 

 Poslovni subjekti iz ovog Programa zahtjev mogu podnijeti u roku koji će biti utvrĎen u Javnom 

pozivu. 

 Popunjeni obrazac zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom podnosi se na adresu: 

 „Grad Vodice, Ive Čače 8, 22211 Vodice“ 

 putem pošte ili osobno na porti Grada Vodica. 

 

5. TIJELO NADLEŢNO ZA OCJENU PODNESENIH ZAHTJEVA 

 

Članak 7. 

 Ocjenu podnesenih zahtjeva provodi Povjerenstvo sastavljeno od 3 člana, na čiji prijedlog 

konačnu odluku donosi Gradonačelnik Grada Vodica. 

 

 

6. NAČIN UPLATE SREDSTAVA KORISNICIMA POTPORE 

 

Članak 8. 

 Grad Vodice se obvezuje odobrena sredstva uplatiti na račun korisnika čiji zahtjev je pozitivno 

ocijenjen za najkasnije do 31. siječnja 2021. godine. 

 

7. ZAVRŠNE ODREDBE 

 

Članak 9. 

 Javni poziv raspisuje Gradonačelnik Grada Vodica. 

 Javni poziv će se objaviti na oglasnoj ploči Grada Vodica i na službenim internetskim 

stranicama Grada Vodica www.grad-vodice.hr. 

 Ovaj Program stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Grada Vodica“. 

 

KLASA: 410-01/20-01/14 

URBROJ: 2182/04-01/08-20-1 

Vodice, 27. listopada 2020. godine 

 

GRADONAČELNICA 

Nelka Tomić, dr. med., v.r. 
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