GODINA XV

Vukovar, 22. siječnja 2016.

Broj 1

AKTI GRADSKOG VIJEĆA
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, 7/13 i 7/15), Gradsko vijeće
Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 20. siječnja 2016., donosi

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA
NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA
ZA 2016. 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, povećanje zapošljavanja i razvoj poduzetničke
infrastrukture.
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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), koji imaju sjedište odnosno prebivalište na području grada Vukovara, a neovisni
su u odlučivanju, što znači da druge pravne ili fizičke osobe, pojedinačno ili zajednički, nisu
vlasnici više od 25% udjela u vlasništvu ili pravu odlučivanja u subjektu malog gospodarstva.
Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, korisnici pojedinih mjera mogu biti drugi
pravni oblici koji su kao korisnici pojedinih mjera utvrđeni ovim Programom.
II. NOSITELJ PROGRAMA
Članak 5.
Nositelj provedbe ovoga Programa je Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu i međunarodnu suradnju.
III. PODRUČJA PROGRAMA I POTICAJNE MJERE
Članak 6.
Ovaj program provodi se planiranim Proračunskim sredstvima u iznosu od
3.000.000.00 kuna, kroz sljedećih 15 Mjera:
1.
„Pokreni vlastiti posao“
Mjera
Ciljevi

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

Nositelj

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

Korisnici

Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa,
osnovani u 2016. godini.

Namjena i visina
potpore

Potpore se odobravaju za namjenu:
• pokrića dijela troškova otvaranja ili osnivanja gospodarskog
subjekta (administrativni troškovi)
• nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, alata, inventara
• opremanje i uređenje poslovnog prostora
• nabava softvera ili hardvera
• polaganje stručnih, strukovnih i dr. ispita
Visina potpore - financiranje 100% troškova u maksimalnom iznosu
do 10.000,00 kuna
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2.
Potpore za razvoj postojećih poduzetnika

Mjera
Ciljevi

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

Nositelj

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

Korisnici

Namjena i visina
potpore

Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa
koji imaju povećanje zaposlenosti s obzirom na dan 31.12.2015.
(osobe koje su kod poslodavca na stručnom osposobljavanju bez
zasnivanja radnog odnosa izuzimaju se iz broja zaposlenih)
Subvencija troškova za:
•
•
•

uređenje i opremanje poslovnog prostora
nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, alata, inventara
nabavu softvera ili hardvera

Visina subvencije - 50% troškova, u maksimalnom iznosu do
30.000,00 kuna
3.
Mjera

Očuvanje i razvoj postojećih obrta

Ciljevi

Očuvanje postojećih obrta i poticanje njihovog razvoja na području
grada Vukovara	
  

Nositelj

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

Korisnici

Obrti sa sjedištem na području grada Vukovara
Potpore se odobravaju za:

Namjena i visina
potpore

•
•
•
•

uređenje i opremanje poslovnog prostora
nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, alata, inventara
nabavu softvera ili hardvera
izlaganje na specijaliziranim sajmovima

Visina subvencije - 50% troškova, u maksimalnom iznosu do
20.000,00 kuna
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4.
Mjera

Promidžba poduzetništva i obrtništva

Ciljevi

Promoviranje poduzetnika sa područja grada Vukovara kroz izradu
promotivnih materijala te kroz sudjelovanje na manifestacijama,
sajmovima i izložbama u ostalim dijelovima Republike Hrvatske i
inozemstvu

Nositelj

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

Korisnici

Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa

Namjena i visina
potpore

Potpore se odobravaju za namjenu sufinanciranja:
• sudjelovanja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i dr.
• izrade promotivnih materijala
• izrade web stranice
Visina subvencije - 50% troškova, u maksimalnom iznosu do 5.000,00
kuna

5.
Mjera

Subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete

Ciljevi

Stvaranje povoljnijih uvjeta za uvođenje sustava upravljanja kvalitetom
i okolišem, certificiranje sukladnosti proizvoda prema međunarodno
priznatim standardima i normama

Nositelj

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

Korisnici

Namjena i visina
potpore

Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa
Subvencija za troškove uvođenja i implementacije sustava kvalitete i to
za:
• konzultantske usluge ili edukaciju kod uvođenja sustava i standard
kvalitete
• troškovi finalizacije ili dorade proizvoda kojima se osiguravaju
nužni uvjeti za stjecanje prava uporabe oznake kvalitete
• certificiranje sustava i proizvoda
• troškove stjecanja prava uporabe oznake branda, znaka izvornosti,
zemoljopisnog podrijetla i sl. ( Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko,
ISO, HACCP, CE oznaka, HRN EN norme, brend Grada Vukovara)
Visina subvencije - 70% troškova, u maksimalnom iznosu do 15.000,00
kuna.
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6.
Mjera

Poticanje povezivanja i umrežavanja gospodarskih
subjekata u klastere i zadruge

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

Klasteri i zadruge sa sjedištem na području grada Vukovara.

Namjena i visina
potpore

Subvencija troškova vezanih uz:
• izradu	
  studije opravdanosti osnivanja klastera i zadruga
• izradu	
   plana i programa rada klastera ili zadruge,	
   investicijskog
projekta i tehničko-tehnološkog elaborata
• nabava opreme, pojedinih djelova opreme, alata, inventara
• nabava softvera i hardvera
• 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 - 50% troškova, u maksimalnom iznosu do
20.000,00 kuna

7.
Mjera
Ciljevi

Subvencioniranje uvođenja novih i poboljšanih tehnologija
Poticanje konkurentnosti gospodarskih subjekata kroz modernizaciju
tehnoloških procesa i primjenu novih tehnologija

Nositelj

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

Korisnici

Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa,
koji obavljaju poslovnu djelatnost na području grada Vukovara
minimalno 5 godina

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 i drugim
aktivnostima)
Visina subvencije - 50% troškova, u maksimalnom iznosu do
30.000,00 kuna
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8.
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

Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa

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 - financiranje 100% troškova, u maksimalnom iznosu
do 10.000,00 kuna

9.
Mjera

Subvencioniranje uvođenja sustava i aplikacija u
elektronskom poslovanju

Ciljevi

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

Nositelj

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

Korisnici

Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa

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.
Visina subvencije - 50% troškova, u maksimalnom iznosu do
5.000,00 kuna

6	
  
	
  

Petak 22. siječnja 2016.

10.
Mjera

»SLUŽBENI VJESNIK«

Broj 1 - Stranica 7

Subvencioniranje troškova konzultantskih usluga pri izradi
projektnih prijedloga

Ciljevi

Cilj je osigurati poduzetnicima pomoć pri izradi prijava za projekte
financirane iz fondova EU ili za natječaje koje raspisuju ministarstva
u RH, u svrhu poboljšanja uvjeta rada i daljnjeg razvoja.

Nositelj

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

Korisnici

Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa,
koji su se u 2015. ili 2016. godini prijavili ili će se prijaviti na neki od
natječaja financiranih iz fondova EU, ili natječaja koje raspisuju
ministarstva u RH.

Namjena i visina
potpore

Potpore se odobravaju za:
• konzultantske usluge
• izradu prijave projektnog prijedloga
• izradu studije predizvodljivosti i izvodljivosti
• izradu studije utjecaja na okoliš
• pripremu/reviziju/ažuriranje tehničkog dijela projekta
• pripremu relevantne natječajne dokumentacije (tehničke
specifikacije/troškovnik/poslovni plan)
Visina subvencije - 80% troškova, u maksimalnom iznosu do
30.000,00 kn

11.
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

Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa
koji imaju minimalno 10 zaposlenih radnika, a prema nacionalnoj
klasifikaciji djelatnosti imaju registriranu proizvodnu djelatnost
(područje C, definirano u NN 58/07)
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Potpore se odobravaju za namjenu sufinanciranja:

Namjena i visina
potpore

• 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
• troškovi izvoznog poslovanja
• uređenje i opremanje poslovnog prostora
Visina subvencije - 50% troškova, u maksimalnom iznosu do
300.000,00 kn

	
  
12.

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

Korisnici

Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa

Namjena i visina
potpore

Subvencija za troškove obrazovanja i usavršavanja zaposlenika
subjekata malog gospodarstva kroz formalne oblike obrazovanja te
stručnog osposobljavanja za rad.
Visina subvencije - 50% troškova, u maksimalnom iznosu do
5.000,00 kuna

13.
Mjera

Potpore za otvaranje novih radnih mjesta, novo zapošljavanje

Ciljevi

Otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje novih radnika sa
završenim stručnim ili sveučilišnim studijem.

Nositelj

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

Namjena i visina
potpore
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Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa
koji su u 2016. godini zaposlili nezaposlenu osobu sa završenim
stručnim ili sveučilišnim studijem, s područja grada Vukovara, koja
se prije zapošljavanja vodila na evidenciji nezaposlenih osoba HZZ-a
minimalno 30 dana, a imaju povećanje zaposlenosti s obzirom na
31.12.2015. godine (osobe koje su kod poslodavca na stručnom
osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa izuzimaju se iz broja
zaposlenih)
Za svaku novozaposlenu osobu koja je sukladno odredbama Zakona
o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, stekla
naziv stručnog pristupnika, stručnog ili sveučilišnog prvostupnika,
magistra struke ili stručnog specijalista, a koja 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
zaposlenika u radnom odnosu još najmanje 12 mjeseci nakon
sufinanciranog razdoblja

14.
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

Korisnici

Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa
koji su u 2016. godini zaposlili nezaposlenu osobu s područja grada
Vukovara, koja se prije zapošljavanja vodila na evidenciji
nezaposlenih osoba HZZ-a minimalno 30 dana, a imaju povećanje
zaposlenosti s obzirom na 31.12.2015. godine (osobe koje su kod
poslodavca na stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog
odnosa izuzimaju se iz broja zaposlenih)
Za svaku novozaposlenu osobu sa invaliditetom:

Namjena i visina
potpore

! 12 mjesečnih poticaja u visini do 60% bruto plaće, a najviše do
4.000,00 kuna mjesečno, uz obvezu poslodavca zadržavanja
zaposlenika u radnom odnosu još najmanje 12 mjeseci nakon
sufinanciranog razdoblja
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15.
15.
Ciljevi
Ciljevi

Mjera
Mjera

Nositelj
Nositelj

Korisnici
Korisnici
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Potpore za novo zapošljavanje
Potpore za novo zapošljavanje
Otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje novih radnika
Otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje novih radnika
Grad Vukovar, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i
međunarodnu
suradnju
Grad Vukovar,
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i
međunarodnu
suradnju
Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa,
koji
su u 2016.
godinidefinirani
zaposlili unezaposlenu
osobu4.sovog
područja
grada
Gospodarski
subjekti
stavku 1. članka
Programa,
vodila
na
evidenciji
Vukovara,
koja
se
prije
zapošljavanja
koji su u 2016. godini zaposlili nezaposlenu osobu s područja grada
nezaposlenih
osobaseHZZ-a
30 dana,
a imaju
Vukovara, koja
prije minimalno
zapošljavanja
vodila
na povećanje
evidenciji
zaposlenosti
s
obzirom
na
31.12.2015.
godine
(osobe
koje
su kod
nezaposlenih osoba HZZ-a minimalno 30 dana, a imaju
povećanje
poslodavca
na
stručnom
osposobljavanju
bez
zasnivanja
radnog
zaposlenosti s obzirom na 31.12.2015. godine (osobe koje su
kod
odnosa
izuzimaju
se iz brojaosposobljavanju
zaposlenih)
poslodavca
na stručnom
bez zasnivanja radnog
odnosa izuzimaju se iz broja zaposlenih)

Za svaku novozaposlenu osobu koja ima prebivalište na području
Grada
Vukovara,
odnosno: osobu koja ima prebivalište na području
Za
svaku
novozaposlenu
Grada Vukovara, odnosno:
hrvatskog branitelja i dijete poginulog hrvatskog branitelja
Namjena i visina
iznosu od i1.000,00
mjesečno
- subvencija
hrvatskog ubranitelja
dijete kuna
poginulog
hrvatskog branitelja
potpore
Namjena i visina
- za
svaku
novozaposlenu
osobu
u
proizvodnim
djelatnostima (NKD
subvencija
u
iznosu
od
1.000,00
kuna
mjesečno
potpore
klasifikacija
C) u iznosu
kuna mjesečno
- 2007.
za svaku
novozaposlenu
osobuod
u 800,00
proizvodnim
djelatnostima (NKD
- za
svaku
novozaposlenu
osobu
u
uslužnim
djelatnostima
2007. klasifikacija C) u iznosu od 800,00 kuna
mjesečno u iznosu
kuna mjesečno osobu u uslužnim djelatnostima u iznosu
- od
za 500,00
svaku novozaposlenu
od 500,00 kuna
mjesečno
IV. SREDSTVA ZA PROVEDBU
MJERA
IZ PROGRAMA
IV. SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA IZ PROGRAMA
Članak 7.
Članak 7.
Sredstva za provedbu mjera iz ovoga Programa, osiguravaju se u Proračunu Grada Vukovara
iSredstva
iz drugihzaizvora.
provedbu mjera iz ovoga Programa, osiguravaju se u Proračunu Grada Vukovara
i iz drugih izvora.
V.
V.

PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU
POTPORU MALE
VRIJEDNOSTI
I IZUZEĆA
PROVEDBA
MJERA
IZ PROGRAMA
KOJE PREDSTAVLJAJU
POTPORU MALE VRIJEDNOSTI I IZUZEĆA
Članak 8.
Članak 8.
Potpore male vrijednosti po gore navedenim Mjerama neće se odobravati za nabavu
vozila, Potpore
trošak PDV-a
poduzetnicima
su u sustavu
PDV-a,
rabljenezaopreme,
male vrijednosti
po gorekoji
navedenim
Mjerama
neće nabavu
se odobravati
nabavu
obrtnih
sredstava
i
telekomunikacijskih
uređaja.
vozila, trošak PDV-a poduzetnicima koji su u sustavu PDV-a, nabavu rabljene opreme,
troškovi koji će se uređaja.
sufinancirati ovim Programom su troškovi nastali u
obrtnih Prihvatljivi
sredstava i telekomunikacijskih
2015. iliPrihvatljivi
2016. godini,
a isto će
za svaku
Mjeru pojedinačno
definirati Javnim
pozivom.
troškovi
kojise će
se sufinancirati
ovim Programom
su troškovi
nastali u
Za
provedbu
mjera
iz
ovoga
Programa,
koje
sukladno
zakonu
predstavljaju
potporu
2015. ili 2016. godini, a isto će se za svaku Mjeru pojedinačno definirati Javnim pozivom.
male vrijednosti,
Grad
Vukovar
raspisuje
javni koje
poziv.
Za provedbu
mjera
iz ovoga
Programa,
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
se objavljuje na web stranici Grada Vukovara www.vukovar.hr i u
10	
  
„Vukovarskim novinama“.
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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.
VI. ZAVRŠNA ODREDBA
Članak 9.
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: 302-01/16-01/1
URBROJ: 2196/01-01-16-3
Vukovar, 20. siječnja 2016.
Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.
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stava iz točke 1. ove Odluke sve dok javno ne objavi izvješće o donacijama primljenim tijekom prvih šest mjeseci
2015. godine i Državno izborno povjerenstvo ne obavijesti
Grad Vukovar da je stranka ispunila svoju obvezu a iznos
isplate se umanjuje razmjerno vremenskom razdoblju zakašnjenja objave.

GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/15-01/6
URBROJ: 2196/01-01-16-2
Vukovar, 20. siječnja 2016.
Na temelju članka 7., stavka 2. Zakona o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe („Narodne novine“
br. 24/11, 61/11, 27/13 i 2/14), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 20. siječnja 2016., donosi

ODLUKU

o raspoređivanju sredstava za redovito
godišnje financiranje u 2016. godini
političkih stranaka koje imaju članove u
Gradskom vijeću Grada Vukovara
I.
Sredstva određena u Proračunu Grada Vukovara za 2016.
godinu (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj 7/15) za
redovito godišnje financiranje političkih stranaka koje imaju članove u Gradskom vijeću Grada Vukovara raspoređuju
se tako da pojedinoj političkoj stranci u 2016. godini pripada 1.000,00 kn mjesečno po vijećniku razmjerno broju
njezinih članova u Gradskom vijeću u trenutku konstituiranja i to:
- HDZ-u 7.000,00 kn mjesečno,
- SDP-u 4.000, 00 kn mjesečno,
- SDSS-u 4.000,00 kn mjesečno,
- HSP-u dr. A. Starčević 3.000,00 kn mjesečno,
- HNS-u 1,000,00 kn mjesečno,
- SNS-u 1.000,00 kn mjesečno,
- HDSSB-u 1.000,00 kn mjesečno.
Za svaku izabranu vijećnicu, kao podzastupljeni spol, u
Gradskom vijeću, političkim strankama pripada i pravo na
naknadu u visini od 10% iznosa predviđenog po svakom
vijećniku u prethodnom stavku i to:
- HDZ-u 100,00 kn mjesečno,
- SDP-u 100, 00 kn mjesečno,
- HSP dr.A: Starčević 100,00 kn mjesečno,
- HDSSB-u 100,00 kn mjesečno.
II.
Sredstva iz točke I. ove Odluke doznačuju se na
žiro-račun političke stranke tromjesečno u jednakim iznosima.
III.
Srpskoj narodnoj stranci – SNS, nastavlja se tijek obustave isplate sredstava utvrđene Odlukom KLASA:
402-01/15-01/1, URBROJ: 2196/01-01-15-5 od 29. listopada 2015. godine, tako da se toj stranci neće isplatiti sred-

IV.
Ukoliko pojedinom članu Gradskog vijeća nakon konstituiranja prestane članstvo u političkoj stranci sredstva za tog
člana ostaju političkoj stranci kojoj je vijećnik pripadao u
času konstituiranja.
V.
Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara.
Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag. ing.

Na temelju članka 31. stavka 3. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (“Narodne novine”, broj
86/12 i 143/13) i članka 32. stavak 1. točka 26. Statuta
Grada Vukovara (“Službeni vjesnik” Grada Vukovara broj
4/09, 7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 20. siječnja 2016., donosi

PROGRAM

utroška sredstava naknade za zadržavanje
nezakonito izgrađenih zgrada
u prostoru za 2016. godinu

Članak 1.
Ovim Programom planira se visina iznosa sredstava na
temelju uplaćenog iznosa sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u 2016.
godini u iznosu od 150.000,00 kuna.
Članak 2.
Sredstva iz članka 1. ovog Programa planiraju se utrošiti
za kroz Program održavanja objekata i uređaja komunalne
infrastrukture za 2016. godinu – uređenje javnih površina:
sanacija nerazvrstanih cesta i nogostupa na području Grada
Vukovara.
Članak 3.
U okviru Izvješća o izvršenju Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture, Gradonačelnik će
podnijeti Gradskom vijeću Izvješće o utrošku sredstava
naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u
prostoru u 2016. godini do 31. ožujka 2017. godine.
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Članak 4.

Ovaj Program objavit će se u “Službenom vjesniku” Grada
Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 363-05/15-01/2
URBROJ: 2196/01-01-16-3
Vukovar, 20. siječnja 2016.
Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag.ing.
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Temeljem članka 32. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 4/09, 7/11,
4/12, 7/13 i 7/15) i članka 4. stavka 2. Odluke o osnivanju
Povjerenstva za ravnopravnost spolova Grada Vukovara
(„Službeni vjesnik“ Grada Vukovara br. 6/10), Gradsko vijeće Grada Vukovara na 18. sjednici, održanoj 20. siječnja
2016., donosi

R J E Š E NJ E

o izmjeni
Rješenja o imenovanju Povjerenstva za
ravnopravnost spolova Grada Vukovara

I.
Na temeljem članka 13. Zakona o savjetima mladih (N.N.
br 41/14) i temeljem članka 32. Točke 26. Statuta Grada
Vukovara („Službeni vjesnik“ Grada Vukovara broj 4/09,
7/11, 4/12, 7/13 i 7/15), Gradsko vijeće Grada Vukovara na
18. sjednici, održanoj 20. siječnja 2016., donosi

U Rješenju o imenovanju Povjerenstva za ravnopravnost
spolova Grada Vukovara („Službeni vjesnik Grada Vukovara br. 9/15) u točki I., redni broj 7. mijenja se i glasi:

ODLUKU

II.

I.
Prihvaća se Program rada i financijski plan Gradskog savjeta mladih Grada Vukovara za 2016. godinu.
II.
Odluka će se objaviti u “Službenom vjesniku” Grada Vukovara.

„7. Mirjana Mizdrak Mišanović – članica (Udruga žena
Vukovar)“

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će
se u „Službenom vjesniku“ Grada Vukovara.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 021-01/15-01/11
URBROJ: 2196/01-01-16-29
Vukovar, 20. siječnja 2016.
Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag. ing.

REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADSKO VIJEĆE
KLASA:021-05/15-01/3
URBROJ:2196/01-01-16-19
Vukovar, 20. siječnja 2016.
Predsjednik Gradskog vijeća
Igor Gavrić, mag. ing.
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AKTI GRADONAČELNIKA
Temeljem članka 10. stavka 2. Zakona o službenicima
i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ( Narodne novine broj: 86/08 i 61/11)
gradonačelnik Grada Vukovara, 12. siječnja 2016. godine,
donosi:

PLAN
prijma u službu u upravna tijela
Grada Vukovara u 2016. godini
I
Ovim Planom utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti
radnih mjesta u upravnim odjelima i stručnim službama
Grada Vukovara utvrđenim Pravilnikom o unutarnjem
redu , planira se potreban broj službenika i namještenika
na neodređeno vrijeme, broj vježbenika odgovarajuće
stručne spreme i struke, utvrđuje se popunjenost radnih
mjesta i planira zapošljavanje potrebnog broja pripadnika
srpske nacionalne manjine radi ostvarivanja zastupljenosti
sukladno Ustavnom zakonu o pravima nacionalnih manjina
i Zakonu o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi .
II
Ovaj Plan usklađen je sa Proračunom grada Vukovara
za 2016. godinu.
III
Na temelju prijedloga pročelnika upravnih odjela
utvrđuje se sljedeće:
1. UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE,
PROVEDBU
DOKUMENATA
PROSTORNOG
UREĐENJA I GRADNJE I UPRAVLJANJE GRADSKOM
IMOVINOM
Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnom odjelu
utvrđeno je 13 radnih mjesta sa 17 izvršitelja od čega je
popunjeno 9 izvršitelja.
U 2016. godini ne planira se primati u službu.
2.
UPRAVNI
ODJEL
ZA
KOMUNALNO
GOSPODARSTVO, GRADITELJSRVO I ZAŠTITU
OKOLIŠA
Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnom odjelu
utvrđeno je 15 radnih mjesta sa 20 izvršitelja od čega je
popunjeno 16 izvršitelja.
U 2016. godini ne planira se primati u službu.

3. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI
Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnom odjelu
utvrđeno je 11 radnih mjesta sa 11 izvršitelja od čega je
popunjeno 6 izvršitelja.
U 2016. godini ne planira se primati u službu.
4. UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU I TURIZAM
Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnom odjelu
utvrđeno je 3 radna mjesta sa 3 izvršitelja od čega je
popunjeno 2 izvršitelja.
U 2016. godini ne planira se primati u službu.
5.UPRAVNI
ODJEL
ZA
GOSPODARSTVO,
POLJOPRIVREDU I MEĐUNARODNU SURADNJU
Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnom odjelu
utvrđeno je 12 radnih mjesta sa 12 izvršitelja od čega je
popunjeno 6 izvršitelja.
U 2016. godini ne planira se primati u službu.
6. UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJE I NABAVU
Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnom odjelu
utvrđeno je 14 radnih mjesta sa 15 izvršitelja od čega je
popunjeno 10 izvršitelja.
U 2016. godini ne planira se primati u službu.
7. UPRAVNI ODJEL ZA OPĆE POSLOVE I URED
GRADONAČELNIKA
Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnom odjelu
utvrđeno je 17 radnih mjesta sa 21 izvršitelja od čega je
popunjeno 16 izvršitelja.
U 2016. godini ne planira se primati u službu.
8. SLUŽBA ZA UNUTARNJU REVIZIJU
Pravilnikom o unutarnjem redu u upravnom odjelu
utvrđeno je 4 radna mjesta sa 6 izvršitelja od čega je
popunjeno 2 izvršitelja.
U 2016. godini planira se primati u službu:
-2 službenika, magistar struke ili stručni specijalist
društvene,humanističke, tehničke ili prirodoslovne struke,
na radno mjesto pomoćni unutarnji revizor, na neodređeno
vrijeme.
IV
Sukladno Ustavnom zakonu o pravima
nacionalnih manjina pripadnici srpske nacionalne manjine
imaju pravo na razmjernu zastupljenost u upravnim tijelima
Grada Vukovara. U upravnim tijelima Grada uposleno je

»SLUŽBENI VJESNIK«

Petak 22. siječnja 2016.

18 pripadnika srpske nacionalne manjine. Da bi se postigla
razmjerna zastupljenost od 34,87% potrebno je zaposliti
još 5 pripadnika ove nacionalne manjine.
V
Ovaj Plan objavit će se u „Službenom vjesniku „
Grada Vukovara , a primjenjuje se u 2016. godini. Ovaj
Plan može se mijenjati i dopunjavati tijekom 2016. godine.
REPUBLIKA HRVATSKA
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA
GRAD VUKOVAR
GRADONAČELNIK
KLASA: 100-01/116-01/1
URBROJ:2196/01-02-16-2
U Vukovaru, 12. siječnja 2016.
Gradonačelnik
Ivan Penava, prof.
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SADRŽAJ
AKTI GRADSKOG VIJEĆA
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»Službeni vjesnik« glasilo Grada Vukovara
Izdavač: grad Vukovar
Urednik: Boško Šašić, 032/456-522
Tisak: Tiskara Soldo, Vukovar, Trpinjska cesta 256, tel. 032/417-351

