
 

 

Temeljem članka 36. stavak 2. Zakona o poljoprivredi („Narodne novine“ br. 118/18), 

Programa utroška sredstava ostvarenih od zakupa, prodaje, prodaje ozravnom pogodbom, 

privremenog korištenja i davanja na korištenje izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u 

vlasništvu RH za 2019. godinu („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 10/18), pozitivnog 

mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male vrijednosti KLASA: 

404-01/19-01/61, URBROJ: 525-07/0212-19-2 od 9. travnja 2019.g. te članka 47. stavak 3., 

točke 2. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11, 4/12, 7/13, 

7/15, 1/18 i 2/18 – pročišćeni tekst), gradonačelnik Grada Vukovara donosi 

 

 

 

PROGRAM BESPOVRATNIH POTPORA U POLJOPRIVREDI  

GRADA VUKOVARA ZA 2019. GODINU 

 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

Članak 1. 
 

 Programom bespovratnih potpora u poljoprivredi grada Vukovara za 2019. godinu (u 

daljnjem tekstu: Program) utvrđuju se aktivnosti u poljoprivredi za koje će Grad Vukovar u 

2019. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti te kriteriji i postupak dodjele istih. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada 

Vukovara. 

Članak 2. 
 

Potpore male vrijednosti iz članka 1. ovog Programa dodjeljuju se sukladno pravilima EU 

o pružanju državne potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju propisanim Uredbom Komisije 

(EU) br. 1408/2013 od 18. prosinca 2013. g. i Uredbom Komisije (EU) 2019/316 оd 21. veljače 

2019. o izmjeni Uredbe (EU) br. 1408/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na potpore de minimis u poljoprivrednom sektoru proizvodnje  – u 

daljnjem tekstu: Uredba de minimis.  

Sukladno članku 1. Uredbe de minimis, ovaj se Program primjenjuje na potpore 

dodijeljene poduzetnicima u sektoru primarne poljoprivredne proizvodnje, uz iznimku: 

a) potpora čiji je iznos određen na temelju cijene ili količine proizvoda stavljenih na tržište, 

b)  potpora djelatnostima vezanima uz izvoz, to jest potpora koje su izravno vezane uz 

izvezene količine, potpora za osnivanje i upravljanje distribucijskom mrežom ili za neke 

druge tekuće troškove vezane uz izvoznu djelatnost,  

c) potpora uvjetovanih korištenjem domaćih umjesto uvoznih proizvoda. 
 

Sukladno članku 2. Uredbe de minimis, poduzetnici u sektoru poljoprivredne proizvodnje 

su poduzetnici koji se bave primarnom proizvodnjom poljoprivrednih proizvoda navedenih u 

Prilogu br. 1. Ugovora o funkcioniranju Europske unije. 
 

Sukladno članku 3. Uredbe de minimis,  ukupni iznos potpora male vrijednosti koji se 

dodjeljuje jednom poduzetniku  ne smije prelaziti iznos od 20.000,00 EUR-a  tijekom razdoblja 

od tri fiskalne godine, što predstavlja kumulativni zbroj svih dodijeljenih potpora pojedinih 

davatelja u trogodišnjem razdoblju.  
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Ostale potpore koje se koje se dodjeljuju po ovom Programu, a odnose se na preradu i 

stavljanje u promet  poljoprivrednih proizvoda, dodjeljuju se sukladno pravilima EU o 

pružanju državne potpore propisanim Uredbom Komisije (EZ) br.1407/2013 od 18. prosinca 

2013. g. o primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis 

potpore – u daljnjem tekstu: Uredba 1407/2013. 
 

 Sukladno članku 3. Uredbe Komisije br 1407/2013, ukupan iznos de minimis potpore 

koja se dodjeljuje jednom poduzetniku ne smije prelaziti iznos od 200.000 EUR-a  tijekom 

razdoblja od tri fiskalne godine, što predstavlja kumulativni zbroj svih dodijeljenih potpora 

pojedinih davatelja u trogodišnjem razdoblju. 
 

 

Članak 3. 
 

 Najvažniji ciljevi ovog Programa su: 

- bolje korištenje poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne 

proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju 

hrane, 

- povećanje konkurentnosti obiteljskih gospodarstva, 

- podizanje kvalitete života i proširenje gospodarskih programa na cijelom (ruralnom) 

području Grada Vukovara. 

 

 

II. KORISNICI MJERA IZ PROGRAMA 

 

Članak 4. 
 

Korisnici mjera iz ovoga Programa mogu biti poljoprivredna gospodarstva upisana u 

Upisnik poljoprivrednih gospodarstava sa sjedištem odnosno prebivalištem na području grada 

Vukovara, a koji imaju poljoprivrednu površinu/stoku/poljoprivrednu proizvodnju za koju traže 

subvenciju na području grada Vukovara. 

Poljoprivredno gospodarstvo je proizvodno-gospodarska jedinica koja se bavi 

poljoprivredom, a djeluje kao trgovačko društvo koje je pretežito u privatnom vlasništvu, obrt ili 

zadruga ako je registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti te kao seljačko gospodarstvo 

ili obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo, a upisano je u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. 

Korisnici mjera ne mogu koristiti mjeru iz Programa za troškove i aktivnosti za koje su 

već koristili mjere iz Programa Grada Vukovara ili nekog drugog izvora; odnosno ne smije doći 

do duplog financiranja. 

Korisnici mjera moraju udovoljavati i ostalim uvjetima propisanim po pojedinim 

mjerama. 
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III. POTPORE U POLJOPRIVREDI 

 

Članak 5. 
 

 Potpore iz članka 1. ovog Programa dodjeljivati će se kako slijedi: 

  

 Područje primjene Uredbe 1408/2013: 
 

MJERA 1 

 

- Nabava mehanizacije, opreme, plastenika i staklenika u proizvodnji povrća,  

voća, cvijeća, aromatičnog, ljekovitog i medonosnog bilja 

MJERA 2 

 

- Nabava i postavljanje sustava za navodnjavanje te sustava za zaštitu 

višegodišnjih nasada od tuče i sustava za zasjenjivanje   

MJERA 3 - Osiguranja usjeva, nasada i stoke   

MJERA 4 - Nabava selekcioniranih matica, rojeva, košnica, pčelarske opreme te prihrane 

MJERA 5 

 

- Nabava voćnih sadnica i loznih cijepova te sjemena i presadnica u proizvodnji 

povrća, cvijeća, aromatičnog, ljekovitog bilja i medonosnog bilja 

MJERA 6 - Edukacija i stručno usavršavanje poljoprivrednika 

MJERA 7 - Analiza tla i poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina 

MJERA 8 - Razvoj sektora proizvodnje gljiva  

MJERA 9 

 

- Priprema projekata za financiranje iz fondova Europske unije ili natječaja koje 

raspisuju ministarstva RH 
 

 Područje primjene Uredbe 1408/2013 i 1407/2013: 
 

MJERA 10 - Opremanje gospodarskih objekata  
 

 Područje primjene Uredbe 1407/2013: 

MJERA 11 - Potpore proizvođačima sira 

 

Članak 6. 

 
 

MJERA 1 
NABAVA MEHANIZACIJE, OPREME, PLASTENIKA I STAKLENIKA U PROIZVODNJI 

POVRĆA, VOĆA, CVIJEĆA, AROMATIČNOG, LJEKOVITOG I MEDONOSNOG BILJA 
 

CILJ: Potpora ima za cilj povećanje proizvodnje, poboljšanje kakvoće proizvoda, uvođenje 

novih tehnologija kroz aktivnosti sufinanciranja nabavke mehanizacije, opreme i plastenika ili 

staklenika u proizvodnji povrća, voća, cvijeća i aromatičnog, ljekovitog i medonosnog bilja. 
 

KORISNICI POTPORE: Poljoprivredna gospodarstva iz članka 5. ovog Programa koji će se 

baviti ili se bave proizvodnjom povrća, voća, cvijeća, aromatičnog, ljekovitog i medonosnog 

bilje na otvorenoj površini većoj od 250 m2 ili zatvorenoj površini većoj od 10 m2.  
 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Nabava mehanizacije, opreme, plastenika i staklenika; 

Prihvatljivim troškovima smatraju se i pripadajuće usluge vezano za stavljanje plastenika i 

staklenika u funkciju i registracija traktora, priključnih vozila i drugih poljoprivrednih strojeva. 
 

IZNOS POTPORE: 60 % prihvatljivih troškova (70% za subjekte u ekološkoj proizvodnji); 

maksimalni intenzitet potpore je 40.000,00 kn (najviše do 20.000,00 kn po 

predračunima/ponudama) 
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OBVEZE KORISNIKA POTPORE: Ulaganja zadržati u roku od 2 godine od dana zaključenja 

ugovora o davanju potpore 

 
 

MJERA 2 
NABAVA I POSTAVLJANJE SUSTAVA ZA NAVODNJAVANJE TE SUSTAVA ZA 

ZAŠTITU VIŠEGODIŠNJIH NASADA OD TUČE I SUSTAVA ZA ZASJENJIVANJE 
 

CILJ: Potpora ima za cilj povećanje površina koje se navodnjavaju kao i površina pod trajnim 

nasadima zaštićenih sustavima za zaštitu od tuče i/ili sustavima za zasjenjivanje 
 

KORISNICI POTPORE: Poljoprivredna gospodarstva iz članka 5. ovog Programa koji se bave 

ili će se baviti proizvodnjom povrća, voća, cvijeća, aromatičnog i ljekovitog bilja na otvorenoj 

površini većoj od 250 m2 ili zatvorenoj površini većoj od 10 m2.  
 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Kopanje ili bušenje bunara, nabava i postavljanje sustava za 

navodnjavanje (spremnici za vodu, pumpe, filteri, raspršivači, cijevi i sl.); Nabava i postavljanje 

sustava za zaštitu višegodišnjih nasada od tuče i zasjenjivanje (mreže, nosači, stupovi, sidra i 

slično)  
 

IZNOS POTPORE: 50 % prihvatljivih troškova (60% za subjekte u ekološkoj proizvodnji), 

maksimalni intenzitet potpore je 50.000,00 kn (najviše do 20.000,00 kn po 

predračunima/ponudama) 
 

OBVEZE KORISNIKA POTPORE: Ulaganja zadržati u roku od 2 godine od dana zaključenja 

ugovora o davanju potpore 

 
 

MJERA 3 OSIGURANJE  USJEVA, NASADA I STOKE 
 

CILJ: Potpora ima za cilj povećanje osiguranih usjeva, nasada i stoke od mogućih šteta u 

proizvodnji.  
 

KORISNICI POTPORE: Poljoprivredna gospodarstva iz članka 5. ovog Programa.  
 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Premija osiguranja.  
 

IZNOS POTPORE: 60 % prihvatljivih troškova (70% za subjekte u ekološkoj proizvodnji), 

maksimalni intenzitet potpore je 20.000,00 kn (najviše do 10.000,00 po 

predračunima/ponudama) 
  

OBVEZE KORISNIKA POTPORE: - Zadržati poslovanje i sjedište OPG-a na području grada 

Vukovara godinu dana od dana zaključenja ugovora o davanju potpore 

 
 

MJERA 4 
NABAVA SELEKCIONIRANIH MATICA, ROJEVA, KOŠNICA, PČELARSKE 

OPREME TE PRIHRANE 
 

CILJ: Potpora ima za cilj povećanje broja pčelara i broja košnica, opremanje pčelara sa 

pčelarskom opremom, očuvanje i povećanje pčelinjeg fonda te olakšanje plasmana gotovih 

pčelinjih proizvoda  
 

KORISNICI POTPORE: Poljoprivredna gospodarstva iz članka 5. ovog Programa koja su 

upisana u registar pčelara i pčelinjaka.  

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Nabava selekcioniranih matica, rojeva, košnica, pčelarske 

opreme, nabava prihrane, opreme za fizičku zaštitu košnica (ograđivanje košnica), nabava 

videonadzorne opreme te troškovi analize meda 
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IZNOS POTPORE: 60 % prihvatljivih troškova (70% za subjekte u ekološkoj proizvodnji), 

maksimalni intenzitet potpore je 30.000,00 kn (10.000,00 kn po predračunima/ponudama) 
 

OBVEZE KORISNIKA POTPORE: Ulaganja zadržati u roku od 2 godine od dana zaključenja 

ugovora o davanju potpore 

 
 

 

MJERA 5 

 

NABAVA VOĆNIH SADNICA I LOZNIH CIJEPOVA TE SJEMENA I PRESADNICA U     

PROIZVODNJI POVRĆA, CVIJEĆA, AROMATIČNOG, LJEKOVITOG BILJA I 

MEDONOSNOG BILJA 
 

CILJ: Potpora ima za cilj povećanje površina pod višegodišnjim nasadima te povećanje 

proizvodnje povrća, cvijeća, aromatičnog, ljekovitog bilja i medonosnog bilja 
 

KORISNICI POTPORE: Poljoprivredna gospodarstva iz članka 5. ovog Programa  
 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Nabava voćnih sadnica i visoko-kvalitetnih loznih cijepova 

preporučenih sorti za područje podregije Podunavlje, pripadajući troškovi i usluge vezano za 

njihovu sadnju (stupovi, žica, sadnja i slično) te zaštitna sredstva za vinovu lozu; nabava 

sjemena povrća, cvijeća, aromatičnog i ljekovitog bilja, te medonosnog bilja  

 

IZNOS POTPORE: 60 % prihvatljivih troškova (70% za subjekte u ekološkoj proizvodnji), 

maksimalni intenzitet potpore je 50.000,00 kn (najviše do 10.000,00 kn po 

predračunima/ponudama) 
 

OBVEZE KORISNIKA POTPORE: Ulaganja zadržati u roku od 2 godine od dana zaključenja 

ugovora o davanju potpore 

 
 

MJERA 6 EDUKACIJA I STRUČNO USAVRŠAVANJE POLJOPRIVREDNIKA 
 

CILJ: Potpora ima za cilj educiranje i stručno usavršavanje poljoprivrednih proizvođača 

KORISNICI POTPORE: Poljoprivredna gospodarstva iz članka 5. ovog Programa  

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Školovanje, edukacija i stručno usavršavanje poljoprivrednika 

vezano za primarnu poljoprivrednu proizvodnju i stočarstvo 

IZNOS POTPORE: 60 % prihvatljivih troškova (70% za subjekte u ekološkoj proizvodnji), 

maksimalni intenzitet potpore je 10.000,00 kn po plaćenim računima 

OBVEZE KORISNIKA POTPORE: - Zadržati poslovanje i sjedište OPG-a na području grada 

Vukovara godinu dana od dana zaključenja ugovora o davanju potpore 

 
 

MJERA 7 ANALIZA TLA I POBOLJŠANJE KVALITETE POLJOPRIVREDNIH POVRŠINA 
 

CILJ: Potpora ima za cilj poboljšanje kvalitete poljoprivrednih površina  

KORISNICI POTPORE: Poljoprivredna gospodarstva iz članka 5. ovog Programa  

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Analiza tla i provedba mjera vezanih za otklanjanje utvrđenih 

nedostataka (kalcizacija i slično)  

IZNOS POTPORE: 70 % prihvatljivih troškova (80% za subjekte u ekološkoj proizvodnji), 

maksimalni intenzitet potpore je 10.000,00 kn po plaćenim računima 

OBVEZE KORISNIKA POTPORE: Ulaganja zadržati u roku od 2 godine od dana zaključenja 

ugovora o davanju potpore. 
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MJERA 8 RAZVOJ SEKTORA PROIZVODNJE GLJIVA 
 

CILJ: Potpora ima za cilj razvoj sektora za proizvodnju gljiva  
 

KORISNICI POTPORE: Poljoprivredna gospodarstva iz članka 5. ovog Programa  
 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Oprema za uzgoj i pakiranje gljiva, nabava inokuliranog 

komposta  
 

IZNOS POTPORE: 60 % prihvatljivih troškova (70% za subjekte u ekološkoj proizvodnji), 

maksimalni intenzitet potpore je 15.000,00 kn (najviše do 5.000,00 kn po 

ponudama/predračunima) 
 

OBVEZE KORISNIKA POTPORE: Ulaganja zadržati u roku od 2 godine od dana zaključenja 

ugovora o davanju potpore 
 
 

MJERA 9 
PRIPREMA PROJEKATA ZA FINANCIRANJE IZ FONDOVA EUROPSKE UNIJE ILI 

NATJEČAJA KOJE RASPISUJU MINISTARSTVA RH 
 

CILJ: Potpora ima za cilj poticanje financiranja iz fondova EU i natječaja koje raspisuju 

ministarstva RH, a vezani su za poljoprivrednu proizvodnju  
 

KORISNICI POTPORE: Poljoprivredna gospodarstva iz članka 5. ovog Programa  
 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: Konzultantske usluge, izrada poslovnih planova, studija 

izvodljivosti i ostale dokumentacije potrebne za prijavu na natječaje  
 

IZNOS POTPORE: 60 % prihvatljivih troškova, maksimalni intenzitet potpore je 10.000,00 kn 

(najviše do 5.000,00 kn po predračunima/ponudama) 
 

OBVEZE KORISNIKA POTPORE: Podnošenje prijave u roku od 1 godine od dana 

zaključenja ugovora o davanju potpore 
 
 

MJERA 10 OPREMANJE GOSPODARSKIH OBJEKATA 
 

CILJ: Povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava koji se bave proizvodnjom ili preradom 
 

KORISNICI: Poljoprivredna gospodarstva iz članka 5 ovog Programa  

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: građenje i /ili opremanje gospodarskih objekata u sklopu 

poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i / ili prerade 

proizvoda 
 

 

IZNOS POTPORE: 50 % prihvatljivih troškova, maksimalni intenzitet potpore je 50.000,00 kn 

(najviše do 15.000,00 kn po predračunima/ponudama) 
 

 

OBVEZE KORISNIKA POTPORE: Ulaganja zadržati u roku od 2 godine od dana 

zaključenja ugovora o davanju potpore 

 

MJERA 11 POTPORE PROIZVOĐAČIMA SIRA 
 

CILJ: Povećanje broja poljoprivrednih gospodarstava koji se bave proizvodnjom sira  

KORISNICI: Poljoprivredna gospodarstva iz članka 5. ovog Programa 

PRIHVATLJIVI TROŠKOVI: uređenje prostora sirane, nabava opreme i strojeva za 

proizvodnju sira, nabava mljekomata, troškovi usavršavanja sirara, troškovi izrade  

promidžbenih materijala, troškovi sudjelovanja na sajmovima (trošak najma izložbenog 

prostora). 
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IZNOS POTPORE: 60 % prihvatljivih troškova (70% za subjekte u ekološkoj proizvodnji), 

maksimalni intenzitet potpore je 20.000,00 kn; (najviše do 10.000,00 kn po 

predračunima/ponudama) 

OBVEZE KORISNIKA POTPORE: Ulaganja zadržati u roku od 2 godine od dana 

zaključenja ugovora o davanju potpore 

 

IV. PODNOŠENJE ZAHTJEVA I POTREBNA DOKUMENTACIJA 

 

Članak 7. 
 

Grad Vukovar  objavljuje  Javni poziv za podnošenje zahtjeva za odobrenje potpora u 

“Vukovarskim novinama” i na web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr po dobivanju 

pozitivnog mišljenja Ministarstva poljoprivrede o usklađenosti prijedloga potpore male 

vrijednosti. Odluku o pojedinačnom odobrenju bespovratne potpore na prijedlog Povjerenstva 

za dodjelu bespovratnih potpora donosi Gradonačelnik Grada Vukovara. Na Javni poziv ne 

mogu se  javiti  podnositelji  u  stečaju,  postupku  likvidacije  (zatvaranja)  i  oni  koji  imaju 

nepodmirene porezne i druge j avne  obveze, kao i obveze prema Gradu Vukovaru. 

Povjerenstvo može, po potrebi zatražiti i dodatnu dokumentaciju radi jasnijeg obrazloženja 

zahtjeva korisnika potpore. 

 

Članak 8. 
 

Zahtjevi z a  potpore podnose se po objavljenom Javnom pozivu Upravnom odjelu 

za gospodarstvo, poljoprivredu i međunarodnu suradnju Grada Vukovara, zaključno do 1. 

prosinca 2019. godine, odnosno do utroška sredstava planiranih za proračunsku godinu. 

Dokumentacija koju su korisnici obavezni priložiti zahtjevu kao i obrasci istoga biti će 

propisani Javnim pozivom. 

         Članak 9. 
 

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, troškovi PDV-a nisu prihvatljivi za 

odobravanje potpore. 

Prihvatljivi troškovi su troškovi propisani po pojedinoj mjeri te koji su nastali od  1. 

siječnja 2018.g. Troškovi nabave polovne/rabljene opreme nisu prihvatljivi. 

Troškovi se dokazuju odgovarajućim računom ili drugom knjigovodstvenom ispravom. 

Davatelj državne potpore može zatražiti dodatne dokaze radi dokazivanja nastalih troškova. 

Potpora se može odobriti i po predračunu/ponudi za mjere u kojima je navedeno kao 

prihvatljivo. Korisnik potpore je dužan dostaviti račune u roku od tri mjeseca od dana primitka 

potpore za one ponude/predračune koje su priložene zahtjevu i odobrene kao prihvatljiv trošak. 

Korisnik je dužan vratiti možebitna više isplaćena sredstva po predračunu / ponudi. 

Korisnici potpora dužni su odobrena sredstva po predračunu / ponudi koristiti 

isključivo za namjenu za koju su odobrena. Korisnici koji nenamjenski utroše odobrena 

sredstva ili po zahtjevu davatelja potpore ne dostave dokaz / izvješće o korištenju istih, dužni 

su odobrena sredstva vratiti i gube pravo slijedeće tri godina na poticajna sredstva Grada 

Vukovara. 

 Davatelj potpore zadržava pravo ne priznati trošak za koji opravdano sumnja da se radi o 

transakciji između povezanih osoba odnosno da se odobravanjem potpore neće ispuniti ciljevi 

utvrđeni mjerama. 

http://www.vukovar.hr/
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V. ZAVRŠNE ODREDBE 
 

Članak 10. 
 

Financijska sredstva za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Grada 

Vukovara za 2019. godinu osiguravaju se u Proračunu Grada Vukovara sukladno 

financijskim mogućnostima i likvidnosti Proračuna. 

 

Članak 11. 
 

Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, 

poljoprivredu i međunarodnu suradnju Grada Vukovara. 

 

Članak 12. 
 

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati izjavu o 

iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti u sektoru poljoprivrede iz drugih izvora 

sukladno Uredbi de minimis. 

Davatelj državne potpore dužan je korisniku potpore dostaviti obavijest da mu je 

dodijeljena potpora male vrijednosti sukladno Uredbi de minimis. 

Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška 

dobivene potpore. 

 

Članak 13. 
 

U slučaju da korisnik dobivena sredstva ne koristi namjenski dužan je Gradu Vukovaru 

izvršiti povrat uplaćenih sredstava uvećanih za zakonske kamate. 

 

Članak 14. 
 

Ovaj Program stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA 

GRAD VUKOVAR 

GRADONAČELNIK 
 

KLASA: 320-01/19-01/1 

URBROJ: 2196/01-02-19-3             

Vukovar, 29. travnja 2019.                                                               GRADONAČELNIK    

   

                Ivan Penava, prof. 


