-prijedlogREPUBLIKA HRVATSKA
VARAŽDINSKA ŽUPANIJA
GRAD IVANEC
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 421-01/22-01/06
URBROJ: 2186/012-04/16-22/1
Ivanec,
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne
novine“ br. 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09,
150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) i članka 35. Statuta Grada Ivanca
(„Službeni vjesnik Varaždinske županije“ br. 21/09, 12/13, 23/13- pročišćeni tekst,
18/19, 8/20, 15/21, 38/21- pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Ivanca na sjednici,
održanoj dana 2022. godine donosi
Program mjera i potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica poremećaja u
poslovanju uzrokovanih rastom cijene energenata
UVOD
I.
Ovim Programom propisuju se način i uvjeti dodjele potpore poduzetnicima koji
obavljaju poslovnu djelatnost na području grada Ivanca, a s ciljem ublažavanja posljedica
poremećaja u poslovanju uzrokovanih rastom cijene energenata, i to za period od 1.
listopada 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine.
Sredstva potpore koja se temeljem ovog Programa dodjeljuju subjektima malog
gospodarstva smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potporama)
te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male vrijednosti sukladno
važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) broj 1407/2013
od 18. prosinca 2013. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na de minimis potpore (SL EU, L352, od 24.12.2013.) i njene izmjene i dopune
sadržane u Uredbi Komisije (EU) broj 2020/972 (SL EU, L215 od 7.7.2020.). Potporom
male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji ukupni iznos ne
prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju Hrvatske
narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne
godine). Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik
stekne zakonsko pravno na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male

vrijednosti poduzetniku. Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan
je davatelju (u ovom slučaju, Gradu Ivancu ) dostaviti izjavu o svim drugim potporama
male vrijednosti koje je zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije
fiskalne godine, neovisno o razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla
moguća prekomjerna dodjela državne potpore.
Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima obvezu
izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi
evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati
podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele. Grad
Ivanec će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o
dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male
vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti (''Narodne novine'' br.
125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom.
Sukladno članku 2., točka 2. Uredbe 1407/2013 pod pojmom „jedan poduzetnik“
obuhvaćena su sva poduzeća koja su u najmanje jednom od sljedećih međusobnih
odnosa: a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom
poduzeću; b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova
upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela drugog poduzeća; c) jedno poduzeće ima
pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim
poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; d) jedno
poduzeće, koje je dioničar ili član u drugom poduzeću, kontrolira samo, u skladu s
dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava
dioničara ili glasačkih prava članova u tom poduzeću. Poduzeća koja su u bilo kojem od
odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više drugih
poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom. Programom potpora su
obuhvaćene i veliki poduzetnici, no oni su izuzeti iz primjene potpore male vrijednosti
sukladno navedenoj Uredbe komisije (EU) broj 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o
primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije koja se odnosi na
korisnike de minimis potpore.

KORISNIK POTPORE
II.
Grad Ivanec osigurati će sredstva u Proračunu za potpore pravnim osobama i obrtnicima
(u daljnjem tekstu: poduzetnici), koji obavljanju poslovnu djelatnost na području grada
Ivanca, te su obveznici plaćanja u Proračun grada Ivanca:
-komunalne naknade za poslovni prostor, pratećeg zemljišta za obavljanje poslovne
djelatnosti, izuzev nekorištenog poslovnog prostora,
-poreza na potrošnju,
za razdoblje od 1. listopada 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine.
Korisnik potpore iz ovog Programa ne smije premašivati maksimalni iznos svih potpora
male vrijednosti, dodijeljenih tijekom razdoblja od tri fiskalne godine, od 200.000,00
EUR-a, sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013.
godine o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de

minimis potpore (Službeni list Europske unije L 352 od 24. prosinca 2013. godine) i
njene izmjene i dopune sadržane u Uredbi Komisije (EU) broj 2020/972 (SL EU, L215
od 7.7.2020.).
MJERE ZA KOJE JE MOGUĆE OSTVARITI POTPORU
III.
Potpore u visini od 20% obračunate i plaćene komunalne naknade, i to za period od 1.
listopada 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine mogu ostvariti poduzetnici koji
ispunjavaju sljedeće uvjete:
-obveznici su plaćanja u Proračun Grada Ivanca komunalne naknade za poslovni prostor,
pratećeg zemljišta za obavljanje poslovne djelatnosti, izuzev nekorištenog poslovnog
prostora
-nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Ivancu na dan podnošenja zahtjeva.
IV.
Potpore za obračunati i plaćeni porez na potrošnju, i to u cijelosti, za period od 1.
listopada 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine mogu ostvariti poduzetnici koji
ispunjavaju sljedeće uvjete i u iznosima:
-obveznici su plaćanja poreza na potrošnju u Proračun Grada Ivanca
-nemaju nepodmirenih obveza prema Gradu Ivancu na dan podnošenja zahtjeva.
JAVNI POZIV
V.
Potpore iz ovog Programa ostvarivati će se temeljem javno objavljenog poziva.
Prijava za ostvarivanje potpore podnositi će se putem obrasca koji će biti objavljen uz
Javni poziv, te uz dostavu:
-važećeg rješenja o upisu u sudski registar (za trgovačka društva), odnosno važeće
obrtnice ili izvatka iz obrtnog registra (za obrte)
-izjave o potporama male vrijednosti
-obrasca PP-MI-PO za svaki mjesec za koji se traži potpora za porez na potrošnju
-dokaza o uplati poreza na potrošnju za koji se traži potpora
-ostale dokumentacije sukladno Zaključku o raspisivanju Javnog poziva.

POSTUPAK DODJELE POTPORE
VI.
Provođenje postupka po Javnom pozivu provoditi će Povjerenstvo koje imenuje
Gradonačelnik Grada Ivanca.

Povjerenstvo se sastoji od predsjednika i dva člana.
Povjerenstvo na osnovi analize i kontrole podnesenih zahtjeva predlaže Gradonačelniku
donošenje Zaključaka o dodjeli potpora i isplati potpora korisnicima odnosno odbijanju
zahtjeva poduzetnicima koji nisu ispunili uvjete iz Javnog poziva.
Stručne i administrativno-tehničke poslove za izvršenje ovog Programa obavljati će
Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo Grada Ivanca.
VII.
Postupak dodjele potpore provoditi će se putem Javnog poziva objavljenog na službenim
internetskim stranicama Grada Ivanca (www.ivanec.hr).
U Javnom pozivu objaviti će se uvjeti i kriteriji za dodjelu financijskih potpora te popis
dokumentacije koja se prilaže uz prijavu.
Korištenje mjera po ovom Programu biti će dostupne poduzetnicima putem dva Javna
poziva, i to za period od 1. listopada 2022. godine do 31. prosinca 2022. godine, te od 1.
siječnja 2023. godine do 31. ožujka 2023. godine.
ZAVRŠNE ODREDBE
VIII.
Sredstva za provođenja ovog Programa biti će osigurana u Proračunu Grada Ivanca za
2023. godinu.
IX.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku
Varaždinske županije“.
PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA
GRADA IVANCA:
Zdenko Đuras

Obrazloženje uz Program mjera i potpora poduzetnicima radi ublažavanja posljedica
poremećaja u poslovanju uzrokovanih rastom cijene energenata
Poremećaji svjetskog energetskog sustava prouzročili su teškoće visokim cijenama
energije, donijeli energetsku nestabilnost, te se isto odražava i na Republiku Hrvatsku i
na poslovanje gospodarskog sektora.
S ciljem ublažavanja posljedica poremećaja u poslovanju poduzetnicima uzrokovanih
rastom cijena energenata koji posluju na području Grada Ivanca, Gradonačelnik upućuje
Gradskom vijeću na donošenje Program mjera i potpora poduzetnicima radi ublažavanja
posljedica poremećaja u poslovanju uzrokovanih rastom cijene energenata.
Programom su predviđene dvije mjere Grada Ivanca, a koje se odnose na gradske poreze
i naknade od kojih Proračun grada ostvaruje prihode.
Da bi poduzetnik ostvario bespovratnu novčanu potporu iz Proračuna mora udovoljavati
pravilima o dodjeli potpora male vrijednosti, odnosno ne smije premašivati maksimalni
iznos svih potpora male vrijednosti, dodijeljenih tijekom razdoblja od tri fiskalne godine
od 200.000,00 EUR-a.
Korisnici potpore su poduzetnici koji su obveznici plaćanja u Proračun Grada Ivanca:
-komunalne naknade za poslovni prostor, pratećeg zemljišta za obavljanje poslovne
djelatnosti, izuzev nekorištenog poslovnog prostora,
-poreza na potrošnju,
za razdoblje od 1. listopada 2022. godine do 31. ožujka 2023. godine.
Potpora se može ostvariti u visini od 20% obračunate i plaćene komunalne naknade, te u
visini cjelokupnog uplaćenog iznosa (100%) poreza na potrošnju.
Prema trenutnim podacima iz baze podataka za obračun komunalne naknade grada
Ivanca:
-broj obveznika plaćanja komunalne naknade za poslovne prostore- 363 obveznika, od
čega su 55 prostora pod tretmanom obračuna kao nekorišteni poslovni prostor, te im je
obveza plaćanja komunalne naknade manja za 50% od redovne;
-godišnji iznos obračunate komunalne naknade za poslovne prostore- 2.658.804,12 kuna,
od čega se iznos od 230.034,12 kuna odnosi na nekorištene poslovne prostore;
Pod pretpostavkom da svi poduzetnici obveznici plaćanja komunalne naknade zatraže
potporu od 20% za povrat plaćene komunalne naknade za razdoblje 1.10.2022.31.03.2023., Proračunom je potrebno osigurati sredstva u visini od 242.877,00 kuna.
Prema trenutnim podacima iz baze podataka za obračun komunalne naknade grada
Ivanca:
-poduzetnik sa najvećom mjesečnom obvezom komunalne naknade (uslužna djelatnost)
od 13.249,11 kuna, za šestomjesečni period važenja mjere povrata 20% komunalne
naknade, iz Proračuna Grada Ivanca ima mogućnost ostvarenja potpore u iznosu od
15.898,93 kuna;
-poduzetnik sa mjesečnom obvezom komunalne naknade (proizvodna djelatnost) od
6.891,90 kuna, za šestomjesečni period važenja mjere povrata 20% komunalne naknade,
iz Proračuna Grada Ivanca ima mogućnost ostvarenja potpore u iznosu od 8.270,28 kuna;

-poduzetnik sa mjesečnom obvezom komunalne naknade od 13,80 kuna (uslužna
djelatnost, najmanja obračunata obveza), za šestomjesečni period važenja mjere povrata
20% komunalne naknade, iz Proračuna Grada Ivanca ima mogućnost ostvarenja potpore
u iznosu od 16,56 kuna;
Od poreza na potrošnju na alkoholna i bezalkoholna pića Proračun Grada Ivanca
ostvaruje prihod od 300.000,00 kuna, odnosno ako se do kraja godine nastavi trend prema
pokazateljima za prvih 8 mjeseci ove godine moguće je i veće ostvarenje prihoda, od
prilike za 60.000,00 kuna.
Pod pretpostavkom da svi poduzetnici obveznici plaćanja poreza na potrošnju zatraže
potporu od 100% za povrat uplaćenog poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih
pića za razdoblje 1.10.2022.-31.03.2023., Proračunom je potrebno osigurati sredstva u
visini od 180.000,00 kuna.
Program, odnosno mjere iz Programa realizirati će se kroz dva javna poziva kojima će se
obuhvaćati tromjesečna razdoblja.
Predlaže se Gradskom vijeću Grada Ivanca donošenje Programa mjera i potpora
poduzetnicima radi ublažavanja posljedica krize na poslovanje uzrokovane rastom cijene
energenata.
Upravni odjel za proračun, financije i gospodarstvo

