
 Na temelju članka 2. Odluke o dodjeli potpore male vrijednosti za ugostitelje – obveznike 

poreza na potrošnju za 2017. fiskalnu godinu („Službeni glasnik Grada Vodica, br. 7/16), 

Gradonačelnica Grada Vodica, dana 28. veljače 2017.g., donosi:  

 

 

PROGRAM 

MVU 

(za ugostitelje – obveznike poreza na potrošnju 

za 2017. fiskalnu godinu) 

 

 

Članak 1. 

 Programom dodjele potpora male vrijednosti za ugostitelje – obveznike poreza na potrošnju za 

2017. fiskalnu godinu (u daljnjem tekstu: Program) definiraju se ciljevi, uvjeti i postupci za dodjelu 

potpora male vrijednosti. 

 

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

Grada Vodica o dodjeli potpore male vrijednosti za ugostitelje – obveznike poreza na potrošnju za 

2017. fiskalnu godinu  („Službeni glasnik Grada Vodica, br. 7/16) i u Uredbi Komisije (EU) br. 

1407/2013 od 18. prosinca 2013.g. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 

unije na de minimis potpore (Službeni list Europske unije L352/1). 

 

Članak 2. 

 Temeljem ovog Programa dodjeljivat će se potpore male vrijednosti s ciljem poticanja pružanja 

ugostiteljskih usluga na području Grada cijelu kalendarsku godinu i time poticanja razvoja turizma i 

gospodarstva općenito. 

 

 Potpore će se dodjeljivati ugostiteljima sa područja Grada Vodica u obliku bespovratnih 

sredstava, refundacijom 1,5 %  (50 %) mjesečno uplaćenog poreza na potrošnju. 

 

 Potpore male vrijednosti dodijeljene prema ovom Programu smatraju se transparentnim 

potporama u smislu članka 4. de minimis Uredbe. 

 

 Gornja granica predmetne potpore male vrijednosti je 30.000,00 kn. godišnje po korisniku, 

odnosno po državi članici potpore koje se dodjeljuju jednom poduzetniku ne smije prelaziti 

200.000,00 eura u tekućoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije (2) fiskalne godine, u koje 

potpore ulaze i ove potpore ugostiteljima.  

 

 Gornje granice primjenjuju se bez obzira na oblik potpore male vrijednosti ili na cilj koji se 

namjerava postići te neovisno o tome financira li se potpore koju dodjeljuje Republika Hrvatska u 

cijelosti ili djelomično iz sredstava koja su podrijetlom iz Europske unije ili iz nacionalnih sredstava 

Republike Hrvatske. 

 

 Ako bi se dodjelom novih potpora male vrijednosti mogla premašiti odgovarajuća gornja 

granica iz stavka 3. ovog članka, ni jedna od novih potpora ne može imati koristi od ovoga Programa. 

 

 

 



Članak 3. 

 Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom danom donošenja Odluke o isplati potpore, 

neovisno o datumu isplate potpore ugostitelju. 

 

 Ugostitelje će se o dodjeli potpore male vrijednosti obavijestiti pisanim putem dostavom 

pojedinačne Odluke.  

 

 Vrijednost potpore izražava se u kunama. 

 

Članak. 4. 

 Prijavitelj podnosi zahtjev za potporu temeljem ovog Programa Gradu Vodice, Upravnom 

odjelu za financije i javne prihode tri puta godišnje i to najkasnije: 

- do 5. svibnja 2017. g. za period siječanj-ožujak 

- do 5. kolovoza 2017.g.  za period travanj-lipanj 

- do 5. siječnja 2018.g. za period listopad-prosinac 

 

 Zahtjev za potporu mora sadržavati i istome se prilažu: 

- ime i prezime/tvrtka, adresa, OIB/MB i IBAN ugostitelja, 

- Obrasci PP-MI-PO (Izvješća mjesečnog poreza na potrošnju za tri prethodna mjeseca-preslike), 

- Potvrde o uplati mjesečnih poreza (za tri prethodna mjeseca-preslike), 

- Potvrda o nepostojanju dugovanja prema Gradu Vodice. 

 

Članak 5. 

 Potpore male vrijednosti po ovom Programu mogu se dodijeliti najkasnije do 31. 

svibnja/kolovoza 2017.g., odnosno 31. siječnja 2018.g.. 

 

Članak 6. 

 Upravni odjel za financije i javne prihode Grada Vodica će voditi evidenciju o dodijeljenim 

potporama male vrijednosti po ovom Programu. 

 

 Po završetku postupka dodjele sredstava potpora, Upravni odjel za financije i javne prihode 

Grada Vodica će Ministarstvu financija do 30. travnja 2018.g., dostavljati podatke o dodijeljenim 

potporama. 

 

Članak 7. 

 Ovaj Program će se objaviti u „Službenom glasniku Grada Vodica“, a primjenjuje se od 28. 

veljače 2017.g. do 31. siječnja 2018.g.. 

 

KLASA: 410-01/17-01/05 

URBROJ: 2182/04-04/01-17-2 

Vodice, 28. veljače 2017.g. 

GRADONAČELNICA 

Branka Juričev-Martinčev, dipl.oec., v.r. 

 

 


