
 Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva 

(“Narodne novine” broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) i članka 32. Statuta Grada Vukovara 

(“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj: 4/09, 7/11, 4/12 i 7/13), Gradsko vijeće Grada 

Vukovara na 12. sjednici, održanoj 29. lipnja  2015., donosi 
 

 

 
 

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA  

NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA  

ZA 2015. GODINU 
 

 

 

I. OSNOVNE ODREDBE 

 

Članak 1.  

 

 Ovim programom mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Vukovara (u 

daljem tekstu: Program), uređuju se svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za provedbu 

mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera, te provedba mjera koje predstavljaju 

potporu male vrijednosti.  

 

 Provedba  mjera  koje  predstavljaju  potporu  male  vrijednosti  obavlja  se  sukladno 

pravilima Uredbe 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. 

 

 Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje 

poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih 

sposobnosti na području Grada Vukovara (u daljnjem tekstu: Grad).  

 

 

Članak 3. 

 

 Ciljevi ovog Programa su povećanje broja gospodarskih subjekata i gospodarskih 

aktivnosti, jačanje konkurentnosti poduzetnika, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih 

resursa, povećanje razine znanja i vještina i povećanje zapošljavanja. 

 

 

 

II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA 

 

 

Članak 4.  

 

 Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni 

Zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, (mikro, mali i srednji 

poduzetnici), a koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na 

području Grada Vukovara.  

 

  

 

http://www.zakon.hr/cms.htm?id=382
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=383
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=383
http://www.zakon.hr/cms.htm?id=385
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 Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisnici pojedinih mjera mogu biti i udruge 

i fizičke osobe ili drugi pravni oblici koji su kao korisnici pojedinih mjera utvrđeni ovim 

Programom. 

 

 

 

III. NOSITELJ PROGRAMA  

 

 

Članak 5. 

 

 Nositelj provedbe ovoga Programa je Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, 

poljoprivredu i međunarodnu suradnju. 

           Osim Grada, u provedbi pojedinih mjera iz Programa sudjeluju i druge pravne osobe koje 

su Programom utvrđene kao nositelji provedbe pojedinih mjera.  

 

 

 

IV.  PODRUČJA PROGRAMA I POTICAJNE MJERE 

 

 

Članak 6.  

 

 

 Ovim programom obuhvaćena su sljedeća područja poticaja razvoja poduzetništva s 

planiranim Proračunskim sredstvima u iznosu od 3.000.000.00 kuna: 

 

1. Razvoj malog poduzetništva 

2. Jačanje konkurentnosti poduzetnika 

3. Financiranje razvoja poduzetništva 

4. Povećanje razine  znanja i vještina 

5. Povećanje zapošljavanja  

6. Razvoj poduzetničke infrastrukture                   

 .............................................................................   

 

 

Članak 7.  

 

1. Razvoj malog poduzetništva 
 

Mjere iz područja Programa “Razvoj malog  poduzetništva” utvrđuju se kako slijedi: 
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1.1. 

Mjera „Pokreni vlastiti posao“ 

 

Ciljevi 

Poticaj   povećanju   broja   gospodarskih   subjekata,  gospodarskih 

aktivnosti i novog zapošljavanja. 

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju 

Korisnici 
Novoosnovani obrti  i  j.d.o.o. sa sjedištem, odnosno prebivalištem 
na području Grada Vukovara 

Namjena i visina 
potpore  

Potpore se odobravaju za namjenu: 

- pokrića dijela troškova otvaranja obrta  ili osnivanja j.d.o.o. 
(administrativni troškovi) 

- nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, alata, inventara 

- opremanje i uređenje poslovnog prostora  

- nabava softvera ili  hardvera 

- polaganje stručnih i strukovnih ispita i dr. 

 

Visina potpore  - u iznosu do 10.000,00 kn 

 

  
 
1.2. 

Mjera Potpore za razvoj postojećih poduzetnika  

 

Ciljevi 
Poticaj   povećanju   broja   gospodarskih   subjekata,  gospodarskih 
aktivnosti i novog zapošljavanja. 

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju 

Korisnici 

 
Subjekti malog gospodarstva koju su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada 
Vukovara, koji  su prije podnošenja zahtjeva za potporu zaposlili jednu 
novozaposlenu osobu s područja Grada Vukovara, odnosno imaju 
povećanje zaposlenosti s obzirom na dan 31.12.2014.godine. 
 
 

 

Namjena i visina 
potpore 

Subvencija troškova za:  
 

 uređenje i opremanje poslovnog prostora 

 nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, alata, inventara 

 nabavu softvera ili  hardvera 
 

Subvencija  50% troškova, a najviše do 30.000,00 kuna 
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1.3. 

Mjera 
Očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i drugih obrtničkih 

djelatnosti 

Ciljevi 

Očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicijskih gospodarskih vrijednosti, te 

očuvanje navedenih djelatnosti i poticanja njihovog razvoja na području 

grada Vukovara. 

 

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 

međunarodnu suradnju s partnerima. 

Korisnici 

 

Subjekti malog gospodarstva sa sjedištem, odnosno prebivalištem na 

području Grada Vukovara koji obavljaju tradicijske, deficitarne i druge 

obrtničke djelatnosti. 

 

Namjena i 

visina potpore  

 

Potpore se odobravaju za: 

 sufinanciranje troškova početne proizvodnje,  

 poboljšanje uvjeta rada radionice,  

 izlaganje na specijaliziranim sajmovima,  

 izrada promidžbenog materijala.  

Bespovratne potpore do 10.000,00 kuna 

 

  

1.4. 

Mjera Promidžba poduzetništva i obrtništva  

Ciljevi 

Promoviranje poduzetnika sa područja grada Vukovara na 
manifestacijama, sajmovima, izložbama u ostalim dijelovima 
Republike Hrvatske  i inozemstvu 

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju 

Korisnici 

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada 
Vukovara 

Namjena i visina 
potpore  

Potpore se odobravaju za namjenu sufinanciranja: 

- sudjelovanja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i dr. 

- izrade promotivnih materijala 

Visina potpore  - u iznosu do 5.000,00 kn po korisniku 

 

 

 

 

Članak 8. 

 

2. Jačanje konkurentnosti poduzetnika 
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Mjere iz područja Programa “Jačanje konkurentnosti poduzetnika” utvrđuju se kako slijedi: 

 

2.1. 

Mjera Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete 

 
Ciljevi Stvaranje povoljnijih uvjeta za uvođenje sustava upravljanja 

kvalitetomi okolišem, certificiranje sukladnosti proizvoda prema 
međunarodno priznatim standardima i normama  

 
Nositelj Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 

međunarodnu suradnju 

Korisnici Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada 
Vukovara 

Namjena i visina  

potpore  

Subvencija za troškove uvođenja i implementacije sustava kvalitete i 
to za: 

 konzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja sustava i 
standarda kvalitete  

 certificiranje sustava 

 certificiranje proizvoda - dokaz o sukladnosti vlastitih 
proizvoda prema hrvatskim i europskim normama i 
smjernicama 

 troškove stjecanja prava  uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, 
Izvorno hrvatsko, ISO, HACCP i drugih znakova izvornosti i 
zemljopisnog podrijetla 

Visina subvencije od 50% troškova, a najviše 10.000 kuna. 

 

2.2. 

Mjera 

Poticanje povezivanja i umrežavanja gospodarskih  

subjekata u klastere 

 

Ciljevi 

Poticaj gospodarskim subjektima na udruživanje u svrhu nastajanja 

višeg stupnja finalizacije zajedničkog proizvoda ili usluge 

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju 

Korisnici 

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada 
Vukovara. 

Udruge  osnovane  kao  pravne  osobe  čija  je  svrha  promicanje 
gospodarskih interesa članica klastera, koje imaju sjedište na 
području Grada Vukovara   
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Namjena i visina 
potpore 

Subvencija troškova vezanih uz izradu: 

 studije opravdanosti osnivanja klastera  

 plana i programa rada klastera, investicijskog projekta i 
tehničko-tehnološkog elaborata  

 svi troškovi vezani za stručno usavršavanje, konzultantske 
usluge za primjenu novih znanja, troškovi istraživanja tržišta, 
kreiranja brenda, dizajniranja proizvoda, izrada web stranica i 
izrada promidžbenog materijala 

Visina subvencije od 50% troškova, a najviše do 20.000 kuna 

 

  

2.3. 

Mjera Subvencioniranje uvođenja novih i poboljšanih tehnologija 

Ciljevi 

Poticanje  konkurentnosti gospodarskih subjekata kroz modernizaciju 
tehnoloških procesa i primjenu novih tehnologija radi proizvodnje 
proizvoda više dodane vrijednosti. 

 

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju 

Korisnici 

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada 
Vukovara, koji su prema Nacionalnoj  klasifikaciji  djelatnosti 
registrirani za obavljanje djelatnosti: Prerađivačka industrija  
područje C, koji razvijaju i uvode nove tehnologije ili unaprjeđuju 
postojeće tehnologije i tehnološke postupke, razvijaju i proizvode 
proizvode više dodane vrijednosti.  

 

 

Namjena i visina 
potpore  

Subvencija nabave  i  ugradnje  novih  strojeva  i  opreme  (strojevi  i 
oprema za proizvodnju, obradu i doradu, oprema, mjerni 
instrumenti,  specijalni alati te oprema i instrumenti u istraživačkim 
aktivnostima)  

Visina subvencije od 50% troškova, a najviše do 30.000 kuna 

 
 

2.4. 

Mjera Sufinanciranje razvoja inovativnog proizvoda ili usluga 

Ciljevi 
Potaknuti   razvoj   inovativnih proizvoda ili usluga koje nositeljima 
inovacijskog procesa pružaju konkurentnu prednost na tržištu 

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju  

Korisnici 
Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, fizičke osobe i udruge sa sjedištem, odnosno prebivalištem 
na području Grada Vukovara. 

http://klasteri.com/StudijaOpravdanosti.html
http://klasteri.com/PlanProgramRada.html
http://klasteri.com/InvesticijskiProjekti.html
http://klasteri.com/TehnickoTehnoloskiElaborat.html
http://klasteri.com/BarconsJDOO.html
http://klasteri.com/BarconsJDOO.html
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Namjena i visina 
potpore  

 

Subvencija se dodjeljuje za troškove razvoja ideje, izrade 

prototipa, izrade plana komercijalizacije inovacije ili savjetodavne 

usluge pri izradi plana komercijalizacije inovacije, testne primjene 

te troškove podnošenja prijave za zaštitu intelektualnog vlasništva 

kod Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo Republike 

Hrvatske. 
Visina potpore  - u iznosu do 10.000 kuna 
 
 

 

 

2.5. 

Mjera 
Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija u  

elektronskom poslovanju 

 

Ciljevi 

Poboljšanje poslovne konkurentnosti putem elektroničkog poslovanja. 
Potaknuti veću primjena informacijskih i komunikacijskih tehnologija 
(ICT) kao podrške za sve poslovne aktivnosti 

 

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju 

Korisnici 

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada 
Vukovara 

Namjena i visina 
potpore  

Subvencija troškova vezanih za uvođenje sustava i aplikacija u 
elektronskom poslovanju (marketing informacijski sustav, Business 
intelligence sustavi za podršku pri odlučivanju i upravljanju, poslovni 
softveri, dizajn i izrada mrežnih stranica te sve vrste web aplikacija), a 
koji dovode do povećanja efikasnosti u poslovanju. 

Subvencija za troškove uvođenja sustava u visini od 50% troškova, a 

najviše do 5.000 kuna 

 

2.6. 

Mjera Jačanje konkurentnosti u proizvodnji 

Ciljevi 

Poticaj gospodarskim subjektima na proširenje proizvodnih kapaciteta, 
unaprjeđenje učinkovitosti proizvodnje i proizvodnih procesa na 
području grada Vukovara 

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju 

Korisnici 

Subjekti malog gospodarstva, koji imaju uposleno minimalno 10    

radnika, koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu, sa sjedištem 

odnosno prebivalištem na području Grada Vukovara, te  koji prema 

nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti imaju registriranu proizvodnu 

djelatnost (područje C, definirano u NN 58/07) 
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Članak 9. 

 

3. Financiranje razvoja poduzetništva 
 

Mjere iz područja Programa “Financiranje poduzetništva” utvrđuju se kako slijedi: 
 

3.1. 

Mjera Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite 

Ciljevi 

Cilj  subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite  je omogućiti 

poduzetnicima adekvatno financiranje koje bi očuvalo poslovanje u 

vrijeme gospodarske krize i omogućilo zadržavanje postojećih i 

otvaranje novih radnih mjesta, ali i unaprijedilo poslovanje 

poduzetnika. 

 
Nositelj 

Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 

međunarodnu suradnju 

Korisnici 

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom 

vlasništvu, sa  sjedištem  odnosno  prebivalištem  na  području  

Grada Vukovara,  koji su korisnici poduzetničkih kredita HBOR-a i 

poslovnih banaka i čije ulaganje je na području Grada Vukovara 

Namjena i visina 

potpore 

 

Subvencija kamata na poduzetničke kredite iz Programa HBOR-a i 

poslovnih banaka: 

 Subvencija kamata do 4% za poduzetnike početnike  

 Subvencija kamata do 2% za ostale subjekte malog 

gospodarstva 
 

Najmanji iznos kredita za koji se subvencionira kamata je 50.000,00 

kuna, a najveći do 800.000,00 kuna 
 

  

 

3.2. 

Mjera Lokalni  jamstveni fond Grada Vukovara 

 

Ciljevi 

Omogućavanje malim poduzetnicima da lakše dođu do kreditnih 

sredstava potrebnih za pokretanje i razvoj poslovanja a koji  nemaju 

dostatne instrumente osiguranja povrata kredita . 

 

 

Namjena i visina 
potpore  

Potpore se odobravaju za namjenu sufinanciranja: 

- ulaganje u nove strojeve, opremu i tehnologiju 

- sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima (trošak 

izložbenog prostora, promidžbenih materijala, smještaja i prijevoza 

sudionika) 

- ulaganje u razvoj proizvoda 

- ulaganje u standarde kvalitete 

Visina potpore  - u iznosu do 300.000,00 kn po korisniku 
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Nositelj Razvojna agencija Vukovar d.o.o. 

Korisnici 

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom 

vlasništvu, sa  sjedištem  odnosno  prebivalištem  na  području  

Grada Vukovara 

Namjena i visina 

jamstva 

Iznos Jamstva utvrđivat će se za kredite do 200.000,00 kuna. 

Način i postupak izdavanja jamstava uređen je Pravilnikom o 

provedbi i načinu upravljanja „ Lokalnim jamstvenim fondom Grada 

Vukovara“ 
 

 

 
 

 

Članak 10. 

 

4. Povećanje razine  znanja i vještina 
 

Mjere iz područja Programa “Povećanje razine  znanja i vještina ” utvrđuju se kako slijedi: 

 

4.1. 

Mjera 
Potpore jačanju poduzetničkih kompetencija 

Ciljevi 
Unaprjeđivanje poduzetničkih znanja i vještina i razine informiranja 
radi stvaranja preduvjeta za održavanje i razvoj poslovanja 
poduzetnika 

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju, Razvojna agencija Vukovar d.o.o. 

Korisnici 
Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada 
Vukovara  

Provedba 

 

 organizacija edukacija, seminara, radionica i tematskih 

konferencija prema potrebama i iskazanim interesima 

poduzetnika 

 iniciranje daljnjih aktivnosti širenja svijesti o potrebi 

kontinuiranog unaprjeđivanja poduzetničkih znanja i vještina, 

odnosno potrebi cjeloživotnog učenja za poduzetništvo 

 

  

4.2. 

Mjera 
Subvencioniranje troškova obrazovanja, stručnog 

osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika 

Ciljevi 

Poticaj poduzetnicima za usavršavanje zaposlenika radi postizanja 

konkurentne prednosti i zadržavanje stručne osposobljenosti 

zaposlenika 

Nositelji 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 

međunarodnu suradnju 
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Korisnici 
Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom 

vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada 

Vukovara 

Namjena i visina 

potpore 

Subvencija za troškove obrazovanja i usavršavanja zaposlenika 

subjekata malog gospodarstva kroz formalne oblike obrazovanja te 

stručnog osposobljavanja za rad u visini od 50% troškova, a najviše 

5.000,00 kuna 

 
 

4.3. 

Mjera 
Stipendiranje učenika u deficitarnim (obrtničkim) 

zanimanjima 

Ciljevi Potaknuti učenike za odabir deficitarnih (obrtničkih) zanimanja 

Nositelji 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju i Udruženje obrtnika Vukovar  

Korisnici Učenici sa prebivalištem na području Grada Vukovara 

Namjena i visina 
stipendija 

Stipendije učenika u visini od 500,00 kuna mjesečno 
 

 

 

Članak 11. 
 

5. Povećanje zapošljavanja 
 

Mjere iz područja Programa “Povećanje zapošljavanja” utvrđuju se kako slijedi: 
 

5.1. 

Mjera 
Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje 

Ciljevi 
Otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje novih radnika sa 

višom i visokom stručnom spremom  

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju s partnerima 

Korisnici 

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada 
Vukovara  
 

Namjena i visina 
potpore 

Za svaku novozaposlenu osobu sa višom i visokom stručnom 
spremom i ima prebivalište na području Grada Vukovara: 

 
 12 mjesečnih poticaja u visini od 50% bruto plaće, a najviše 

do 3.500,00 kuna mjesečno, uz obvezu poslodavca 
zadržavanja uposlenika u radnom odnosu još najmanje 12 
mjeseci nakon sufinanciranog razdoblja 
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5.2. 

Mjera Potpore za zapošljavanje teže zapošljivih osoba 

Ciljevi 
Uključivanje u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba 
radi sprječavanja socijalne isključenosti 

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju s partnerima 

Korisnici 
Mikro, mala i srednja trgovačka društva, zadruge, ustanove, obrti, 
djelatnosti slobodnih zanimanja sa sjedištem, odnosno prebivalištem 
na području grada Vukovara  

 

 

Namjena i visina 
potpore 

 

Za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom: 
 

 12 mjesečnih poticaja u visini do 60% bruto plaće, a najviše 

do 4.000,00 kuna mjesečno, uz obvezu poslodavca 

zadržavanja uposlenika u radnom odnosu još najmanje 12 

mjeseci nakon sufinanciranog razdoblja 
 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.  

Mjera 
Potpore za novo zapošljavanje 

Ciljevi Otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje novih radnika 

Nositelj 
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju 

Korisnici 

Subjekti malog gospodarstva koji su u cijelosti u privatnom 
vlasništvu, sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada 
Vukovara  
 

Namjena i visina 
potpore 

Za svaku novozaposlenu osobu koja ima prebivalište na području 
Grada Vukovara, odnosno: 
 

- hrvatskog branitelja i dijete poginulog hrvatskog branitelja 

subvencija  u iznosu od 1.000,00 kuna mjesečno 

- za svaku novozaposlenu osobu u proizvodnim djelatnostima (NKD 

2007. klasifikacija C) u iznosu od 800,00 kuna mjesečno 

- za svaku novozaposlenu osobu u uslužnim djelatnostima u iznosu 

od 500,00 kuna mjesečno 
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Članak  12. 

 

 

6. Razvoj poduzetničke infrastrukture 
 
                                                               

Mjere iz područja Programa “Razvoj poduzetničke infrastrukture” utvrđuju se kako slijedi: 

 

6.1. 

Mjera Program: „BIC-Poduzetnički inkubator Vukovar” 

Ciljevi 
Smanjivanje početnih troškova poslovanja i pružanja prostorne i 
stručne pomoći poduzetnicima početnicima 

Nositelj 

Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
međunarodnu suradnju s partnerima, Razvojna agencija Vukovar 
d.o.o. 

Korisnici 
Fizičke osobe koje imaju poslovnu ideju i poduzetnici početnici sa 
sjedištem, odnosno prebivalištem na području Grada Vukovara 
 

 

 

 

V. SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA IZ PROGRAMA 

 

Članak  13. 
 

Sredstva za provedbu mjera iz ovoga Programa, osiguravaju se u Proračunu Grada Vukovara  i iz 

drugih izvora. 

 
 

VI. PROVEDBA  MJERA  IZ  PROGRAMA  KOJE  PREDSTAVLJAJU  POTPORU  

MALE VRIJEDNOSTI  I IZUZEĆA  
 

Članak 14. 
 

 Potpore male vrijednosti po gore navedenim Mjerama neće se odobravati  za nabavu vozila, 

trošak PDV-a  poduzetnicima koji su u sustavu PDV-a i nabavu rabljene opreme. 

 

Članak 15. 
 

 Za provedbu mjera iz ovoga Programa, koje sukladno zakonu predstavljaju potporu 

male vrijednosti, Grad Vukovar raspisuje javni poziv. 
 

 Javni poziv se objavljuje na web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr i u 

„Vukovarskim novinama“. 
 

 Javni poziv iz stavka 2. ovoga članka biti će otvoren za podnošenje prijava do iskorištenja 

sredstava predviđenih u Proračunu za realizaciju ovoga Programa, odnosno najkasnije do datuma 

utvrđenog Javnim pozivom. 
 

Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, 

poljoprivredu i međunarodnu suradnju.  
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VII. ZAVRŠNA ODREDBA 

 

 

Članak  16. 

 

 Stupanjem na snagu ovog Programa prestaje važiti Program mjera poticanja razvoja 

poduzetništva na području Grada Vukovara za 2015. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara 

broj: 11/14). 

 

 Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom vjesniku” Grada 

Vukovara. 
 
 
 
 
 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
GRAD VUKOVAR 
GRADSKO VIJEĆE 
 
KLASA: 302-01/14-01/28 
URBROJ: 2196/01-01-15-13 
Vukovar, 29. lipnja  2015. 
 
 
 
      

       Predsjednik Gradskog vijeća: 
 

       Igor Gavrić, mag.ing. 


