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

novine” broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) 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 34. sjednici, održanoj 22. veljače 2017., donosi 
 

 

 
 

PROGRAM MJERA POTICANJA RAZVOJA PODUZETNIŠTVA  

NA PODRUČJU GRADA VUKOVARA  

ZA 2017. 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 mjera i nositelj  provedbe 

mjera, područja iz Programa, sredstva za provedbu mjera, te postupak provedbe mjera.  

 

 Potpore dodijeljene kroz provedbu mjera predstavljaju potpore male vrijednosti, te se iste 

dodjeljuju sukladno pravilima Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 оd 18. prosinca 2013. 

godine 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, povećanje dostupnosti izvorima financiranja, 

povećanje razine znanja i vještina, povećanje zapošljavanja i razvoj poduzetničke infrastrukture. 

 

 

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, koji obavljaju gospodarsku 

djelatnost na području Grada Vukovara. 

 

 Korisnici mjera su fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene 

gospodarske djelatnosti radi ostvarivanja dobiti ili dohotka, neovisno o pravnom obliku. 
 

 Ukoliko korisnik mjera obavlja gospodarsku djelatnost na i izvan područja Grada 

Vukovara, mjere se mogu koristiti samo za gospodarsku djelatnost na području Grada Vukovara 

organiziranu kroz posebnu poslovnu jedinicu i odvojeno knjigovodstvo. Obavljanje 
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građevinskih, prijevozničkih i drugih usluga koje se po naravi posla izvode i izvan područja 

Grada Vukovara, smatra se u smislu ovog Programa obavljanjem djelatnosti na području Grada 

Vukovara za one poduzetnike kojima je registrirano sjedište obavljanja djelatnosti na području 

Grada.  

 

 Korisnici mjera ne mogu koristiti mjere radi obavljanja djelatnosti primarne 

poljoprivredne proizvodnje, ribarstva i akvakulture. 

 

 

III. NOSITELJ PROGRAMA  

 

Članak 5. 

 

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

poljoprivredu i međunarodnu suradnju. 

 

 

 

IV. PODRUČJA PROGRAMA I POTICAJNE MJERE 

 

Članak 6.  

 

 

 Ovaj program provodi se planiranim Proračunskim sredstvima u iznosu od 3.000.000.00 

kuna, kroz sljedeće mjere: 

 

 

Mjera 1. Otvaranje novih gospodarskih subjekata 

 

Ciljevi 
Poticaj   povećanju   broja   gospodarskih   subjekata,  gospodarskih 

aktivnosti i novog zapošljavanja 

Korisnici 
Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa, 
osnovani u 2016. i 2017. godini 

Namjena i visina 
potpore  

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 otvaranja ili osnivanja gospodarskog          subjekta 
(administrativni troškovi) 

 nabave strojeva, uređaja, opreme ili pojedinih dijelova opreme, 
alata, inventara 

 opremanja i uređenje poslovnog prostora  

 nabave softvera ili  hardvera 

 obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje  

 

Visina potpore  - financiranje 100% troškova, najviše do 10.000,00 
kn 

Obveze korisnika 
Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara 
najmanje godinu dana od dana dodjele potpore. 
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Mjera 2. Razvoj postojećih poduzetnika uz povećanje zaposlenosti 

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

Korisnici 

 
Gospodarski subjekti definirani u stavku 1. članka 4. ovog Programa 
koji su u 2016. ili 2017. godini zaposlili najmanje jednu osobu s 
područja Grada Vukovara, te imaju povećanje broja zaposlenih u 
odnosu na prosječan broj zaposlenih u  godinu dana koja prethodi 
novom zapošljavanju pri čemu broj zaposlenih na dan podnošenja 
zahtjeva mora biti jednak ili veći od broja zaposlenih na dan novog 
zapošljavanja. 
 

Namjena i visina 
potpore 

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 nabave strojeva, uređaja, opreme ili pojedinih dijelova 
opreme, alata, inventara 

 opremanja i uređenje poslovnog prostora  

 nabave softvera ili  hardvera 

 školovanja, osposobljavanja 

 
Visina potpore - 60% troškova, najviše do 30.000,00 kuna po 
novozaposlenom, a maksimalno 300.000,00 kn 
 
 

Obveza korisnika 
Zadržavanje povećane zaposlenosti najmanje godinu dana od dana 
dodjele potpore, a ovisno o broju novozaposlenih osoba za koje je 
ostvarena potpora. 

 

 

Mjera 3. Očuvanje postojećih poduzetnika 

Ciljevi 

Poticaji za očuvanje postojećih poduzetnika i poticanja njihovog 

razvoja na području grada Vukovara 

Korisnici 
 

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

Namjena i visina 

potpore 

 

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 nabave strojeva, uređaja, opreme ili pojedinih dijelova opreme, 
alata, inventara 

 opremanja i uređenje poslovnog prostora  

 nabave softvera ili  hardvera 

 obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje 
 

Visina potpore  -  40% troškova, najviše do 15.000,00 kuna 

Obveze korisnika 

Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje 

godinu dana od dana dodjele potpore. 
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Mjera 4. Promidžba poduzetništva i obrtništva  

Ciljevi 
Promidžba poduzetnika sa područja grada Vukovara kroz izradu 
promotivnih materijala, elektroničko oglašavanje te kroz 
sudjelovanje na manifestacijama, sajmovima i izložbama 

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

Namjena i visina 
potpore  

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 sudjelovanja na sajmovima, izložbama, manifestacijama i dr. 

 izrade promotivnih materijala 

 izrade i održavanje web stranice 

Visina potpore - 50% troškova, najviše do 5.000,00 kn  

 

Obveze korisnika 
Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara 
najmanje godinu dana od dana dodjele potpore. 

 

 

Mjera 5. Povećanje konkurentnosti kroz standarde kvalitete 

 

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

Korisnici  

Namjena i visina  

potpore  

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 konzultantskih usluga i edukacije kod uvođenja sustava i standarda 
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 potpore - 70% troškova, najviše do 15.000,00 kuna. 

Obveze korisnika 
Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara 
najmanje godinu dana od dana dodjele potpore. 

 

 

Mjera 
6. Razvoj proizvodnih djelatnosti uz novo zapošljavanje 

 

Ciljevi 

Poticaj razvoju proizvodnih i drugih gospodarskih aktivnosti, 
povećanje broja gospodarskih subjekata i novo zapošljavanje. 
Izgradnja novih i aktiviranje neiskorištenih poslovnih prostora na 
području Grada Vukovara 
Usklađivanje uvjeta poslovanja na području Grada Vukovara s uvjetima 
poslovanja u BIC Vukovar. 

Korisnici 

Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa koji pokreću 

ili obavljaju proizvodnu djelatnost, djelatnost iz područja visoke 

tehnologije, elektronike ,informacijskih i komunikacijskih tehnologija 
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(ICT), zelenih tehnologija i održivog razvoja,kreativne usluge u 

području arhitekture, dizajna, različitih oblika medijske komunikacije, 

promidžbe, izdavaštva, kreativne industrije,digitalne 

grafike,multimedije,ostale uslužne djelatnosti vezane za proizvodnju i 

slično, na području Grada Vukovara i namjeravaju povećati broj 

zaposlenih s područja Grada Vukovara te ispunjavaju druge uvjete za 

prihvatljivost poduzetnika sukladno Pravilniku o uvjetima i načinu 

korištenja poslovnih prostora Poslovno-inovacijskog centra Vukovar 

(zgrada Poly)  

Namjena i 
visina potpore 

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 zakupnine poslovnih prostora na području Grada Vukovara, koji 
nisu u vlasništvu Grada Vukovara ili društva Vukovarska 
gospodarska zona d.o.o. 

 

Visina potpore – u iznosu subvencionirane zakupnine/m2 zakupljenog 
poslovnog prostora u skladu s Pravilnikom o uvjetima i načinu 
korištenja poslovnih prostora Poslovno-inovacijskog centra Vukovar 
(zgrada Poly), za dio zakupljenog proizvodnog prostora koji odgovara 
uvjetima najmanjeg novog zapošljavanja po m2 kako je utvrđeno istim 
Pravilnikom,  najviše do 1.000 m2 zakupljenog poslovnog prostora 

Obveze korisnika 
Primatelj potpore mora zadržati proizvodnu aktivnost na području 
Grada Vukovara najmanje 3 godine od dana dodjele potpore 

 

 

Mjera 7. Uvođenje novih i poboljšanih tehnologija 

Ciljevi 
Poticanje  konkurentnosti gospodarskih subjekata kroz modernizaciju 
tehnoloških procesa i primjenu novih tehnologija. 

Korisnici 
Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa, koji 
obavljaju poslovnu djelatnost na području grada Vukovara najmanje 
5 godina. 

Namjena i 
visina potpore  

Pokriće prihvatljivih troškova: 

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

 

Visina potpore - 50% troškova, najviše do 30.000,00 kuna 

 

Obveze 
korisnika 

Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara 
najmanje godinu dana od dana dodjele potpore. 
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Mjera 8. Razvoj inovativnih proizvoda i usluga 

Ciljevi 
Poticanje razvoja inovativnih proizvoda i usluga koje nositeljima 
inovacijskog procesa pružaju konkurentnu prednost na tržištu 

Korisnici Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa 

Namjena i 
visina potpore  

 

Pokriće prihvatljivih troškova: 
 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 

Obveze 
korisnika 

Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje 

godinu dana od dana dodjele potpore.  

 

 

Mjera 
9. Uvođenje 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 

 

Korisnici Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa 

Namjena i 
visina potpore  

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 uvođenja sustava i aplikacija u elektronskom poslovanju 
(marketing informacijski sustav, Business intelligence sustava za 
podršku pri odlučivanju i upravljanju, poslovnih softvera, 
dizajna i izrada mrežnih stranica te sve vrste web aplikacija), a 
koji dovode do povećanja efikasnosti u poslovanju. 

Visina subvencije - 50% troškova, najviše do 5.000,00 kuna 

 

Obveze 
korisnika 

Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara 
najmanje godinu dana od dana dodjele potpore. 

 

 

Mjera 10. Izrada i prijava projektnih prijedloga 

Ciljevi 

Osiguranje pomoći 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.  

 

Korisnici 

Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa koji su se u 

2016. ili 2017. godini prijavili na na neki od natječaja financiranih iz 

fondova EU ili natječaja koje raspisuju ministarstva RH.  
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Namjena i 

visina potpore 

Pokriće prihvatljivih troškova 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 potpore - 80% troškova, najviše do 30.000,00 kn 

Obveze 

korisnika 
Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara 
najmanje godinu dana od dana dodjele potpore. 

 

 

Mjera 11. Jačanje konkurentnosti u proizvodnji 

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

Korisnici 

Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa koji imaju 

najmanje 10 zaposlenih radnika i obavljaju proizvodnu djelatnost na 

području Grada Vukovara 

Namjena i 
visina potpore  

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 ulaganju 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 potpore - 50% troškova, najviše do 300.000,00 kn  

 

 
Obveze 
korisnika 

Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje 

godinu dana od dana dodjele potpore. 

 

 

Mjera 12. Obrazovanje, stručno osposobljavanje i usavršavanje zaposlenika 

Ciljevi 

Poticaj poduzetnicima za usavršavanje zaposlenika radi postizanja 

konkurentne prednosti i zadržavanje stručne osposobljenosti 

Zaposlenika 

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

Namjena i Pokriće prihvatljivih troškova: 
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visina 

potpore 
 obrazovanja, stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika 

 

Visina potpore - 50% troškova, najviše do 5.000,00 kuna po zaposlenom 

 

Obveze 

korisnika 

Zadržavanje poslovne aktivnosti na području grada Vukovara najmanje 

godinu dana od dana dodjele potpore. 

 

 

Mjera 13. Zapošljavanje visoko-obrazovanih osoba 

Ciljevi 
Otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje novih radnika sa završenim 

stručnim ili sveučilišnim studijem. 

Korisnici 

Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa koji su u 
2016. ili 2017. godini zaposlili najmanje jednu osobu s područja Grada 
Vukovara 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, te imaju povećanje broja zaposlenih u odnosu na prosječan 
broj zaposlenih u odnosu na godinu dana koja prethodi novom 
zapošljavanju, pri čemu broj zaposlenih na dan podnošenja zahtjeva 
mora biti jednak ili veći od broja zaposlenih na dan novog zapošljavanja. 

Namjena i 
visina potpore 

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 dio ugovorene bruto plaće novozaposlenih za 12 mjeseci rada 

 

Visina potpore - 50% ugovorene bruto plaće novozaposlenog, najviše do 

3.500,00 kuna mjesečno/novozaposlenom 

Obveza 
korisnika 

Zadržavanje novozaposlene osobe pod istim uvjetima te broja zaposlenih 
osoba u radnom odnosu najmanje dvije godine od dana dodjele 
potpore. 

 
 

 

Mjera 14. Zapošljavanje teže zapošljivih osoba 

Ciljevi 
Uključivanje u poduzetništvo i tržište rada teže zapošljivih osoba radi 

sprječavanja socijalne isključenosti 

Korisnici 

 
Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa koji su u 2016. 

ili 2017. godini zaposlili osobu s invaliditetom s područja Grada 
Vukovara, te imaju povećanje broja zaposlenih u odnosu na prosječan 
broj zaposlenih u odnosu na godinu dana koja prethodi novom 
zapošljavanju 

 

Namjena i 
visina potpore 

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 dio ugovorene bruto plaće novozaposlenih  za 12 mjeseci rada 
 
Visina potpore - 60% ugovorene bruto plaće novozaposlenog, najviše do 

4.000,00 kuna mjesečno/novozaposlenom 
Obveza 
korisnika 

Zadržavanje novozaposlene osobe pod istim uvjetima te broja zaposlenih 
osoba u radnom odnosu najmanje dvije godine od dana dodjele 
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potpore. 
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Mjera 15. Novo zapošljavanje 

Ciljevi 
 

Otvaranje novih radnih mjesta i zapošljavanje novih radnika 

 

Korisnici 

 
Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa koji su u 
2016. ili 2017. godini zaposlili osobu s područja Grada Vukovara, te 
imaju povećanje broja zaposlenih u odnosu na prosječan broj zaposlenih 
kroz godinu dana koja prethodi novom zapošljavanju 
 

Namjena i 
visina potpore 

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 dio bruto plaće novozaposlenih za 12 mjeseci rada 

Visina potpore: 

– 12.000 kn/novozaposlenom hrvatskom branitelju i djetetu poginulog 

hrvatskog branitelja 

– 9.600 kn/novozaposlenom u proizvodnim djelatnostima 

– 6.000 kn/novozaposlenom u uslužnim djelatnostima 

 

Obveza 
korisnika 

Zadržavanje novozaposlene osobe pod istim uvjetima te broja 
zaposlenih osoba u radnom odnosu najmanje dvije godine od dana 
dodjele potpore. 

Mjera 16. Pokriće troškova priključaka na distributivne mreže 

Ciljevi 

 

Poticanje razvoja proizvodnih gospodarskih aktivnosti, povećanje broja 

gospodarskih subjekata koji se bave proizvodnim djelatnostima 

 

Korisnici  



11 
 

 

 

Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa koji na području 

Grada Vukovara obavljaju proizvodnu djelatnost 

 

Namjena i 

visina potpore 

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 priključenja na javne distributivne mreže električne energije i plina 

 

Visina potpore: 

– 50 % troškova priključenja ili povećanja priključene snage priključka na 

električnu distributivnu mrežu, najviše do 150.000,00 kn 

- 75 % troškova priključenja na plinsku distributivnu mrežu, najviše do 

100.000,00 kuna 

 

Obveza 

korisnika 

 

 Održavanje poslovne djelatnosti na području grada Vukovara te ugovora o 

priključenju i opskrbi najmanje 2 godine od dana podnošenja zahtjeva 
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Mjera 
17. Izrada projektne dokumentacije za izgradnju i rekonstrukciju 

poslovnih prostora 

Ciljevi 

 

Poticanje razvoja gospodarskih aktivnosti, povećanje broja 

gospodarskih subjekata, novo zapošljavanje 

 

Korisnici 
 
Gospodarski subjekti iz stavka 1. članka 4. ovog Programa 
 

Namjena i 
visina potpore 

 

Pokriće prihvatljivih troškova: 

 izrada glavnog projekta, projektantskog troškovnika i izvedbeni 

projekt 

 

Visina potpore: 

– 75 % troškova, najviše do 100.000,00 kuna  

 

Obveza 
korisnika 

 
Ishodovanje građevinske dozvole u roku od godine dana od dana 

podnošenja zahtjeva, izgradnja objekta u roku od tri godine od dana 
podnošenja zahtjeva 

 

 

 

V. SREDSTVA ZA PROVEDBU MJERA IZ PROGRAMA 

 

Članak  7. 

 

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 8. 
 

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

već koristili mjere iz programa mjera Grada Vukovara ili potpore Fonda za obnovu i razvoj 

Grada Vukovara. Korisnici mjera mogu koristiti mjere iz Programa za sufinanciranje troškova 

i aktivnosti financiranih iz sredstava EU i ministarstava, do iznosa vlastitog učešća. 

 

 Prihvatljivi troškovi koji će se sufinancirati ovim Programom su troškovi nastali u 

2016. ili 2017. godini, koji se odnose isključivo na ulaganja na području Grada Vukovara.  

 

Potpore se ostvaruju samo za novozaposlene osobe kojima je mjesto rada Grad 

Vukovar te prebivalište i boravište u smislu poreznih propisa na području Grada Vukovara. 

 

 Prihvatljivi troškovi će se za svaku Mjeru pojedinačno odrediti Javnim pozivom.  
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 Prihvatljivi troškovi dokazuju se odgovarajućim knjigovodstvenim ispravama. 

 Potpore se ostvaruju za realizirane troškove, osim ukoliko nije drukčije određeno 

pojedinom mjerom.  

 

 Potpore male vrijednosti neće se odobravati za nabavu vozila i pokriće obrtnih 

sredstava. 
 

 Potpore ne pokrivaju trošak PDV-a poduzetnicima koji imaju pravo na korištenje 

pretporeza. 

 

 Provoditelj programa zadržava pravo nepriznavanja određenog troška ukoliko iz 

naravi djelatnosti i poslovanja poduzetnika se može zaključiti da nabavljeno nije nužno za 

obavljanje djelatnosti odnosno da se radi o trošku koji nije nužan za ispunjenje cilja pojedine 

mjere, te ukoliko je već korištena potpora Grada Vukovara za sličan trošak a ne predoče mu 

se dokazi koji opravdavaju novi trošak. 
  

 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. 

 

Gradonačelnik može donijeti odluku o prijevremenom zatvaranju Javnog poziva. 

  

Za provedbu ovog Programa zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, 

poljoprivredu i međunarodnu suradnju.  

 

VII. 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: 302-01/17-01/1 

URBROJ: 2196/01-01-17-3 

Vukovar, 22. veljače 2017. 
Predsjednik Gradskog vijeća: 
 
Igor Gavrić, mag.ing. 


