Temeljem članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik” broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), a u svezi sa člankom 4.
stavak 1. podstavak 3. i člankom 10. Zakona o državnim potporama ("Narodne novine" broj 47/14.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 9. sjednici 8. srpnja 2014. godine

ODLUKU
o potporama za poticanje razvoja poduzetništva
na području Osječko-baranjske županije

I.

TEMELJNE ODREDBE
Članak 1.

Radi stvaranja pretpostavki za provedbu Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi
na razvoj malog gospodarstva i poduzetništva, ovom Odlukom uređuju se uvjeti, način, te postupak
odobravanja potpora za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije
(nastavno: Županija).
Članak 2.
Pod potporama za poticanje razvoja poduzetništva (nastavno: potpore), u smislu ove Odluke,
podrazumijevaju se nepovratna financijska sredstva odobrena iz Proračuna Županije za programe,
projekte i aktivnosti usmjerene postizanju ciljeva razvoja malog gospodarstva i poduzetništva
utvrđenih strategijskim i programskim odrednicama razvoja Županije, koja su u Proračunu planirana
kao subvencije, donacije i pomoći, a za koja Proračunom ili posebnom odlukom Skupštine Županije
nisu utvrđeni krajnji korisnici.
Pod potporama, u smislu ove Odluke, ne podrazumijevaju se financijska sredstva koja
Županija osigurava temeljem posebnih zakona odnosno sredstva kojima Županija temeljem posebnih
akata sufinancira zajedničke projekte.
Potpore se ne dodjeljuju za troškove PDV-a i drugih poreza, carina i druge srodne troškove.
Potpore za poticanje razvoja poduzetništva u poljoprivredi i turizmu odobravaju se pod
uvjetima, po postupku i na način utvrđen posebnim odlukama Skupštine Županije.
Članak 3.
Potpore se odobravaju za programe, projekte i aktivnosti utvrđene godišnjim Programom
poticanja poduzetništva Županije, u okviru sredstava osiguranih Proračunom Županije, temeljem
podnesenih prijava odnosno zamolbi obrazloženih i dokumentiranih na način utvrđen ovom Odlukom.
U postupku odobravanja potpora po ovoj Odluci koje imaju obilježja potpora male vrijednosti
primjenjuju se odredbe važeće uredbe Europske unije kojom se uređuju potpore male vrijednosti.

Iznosi potpora odobrenih temeljem ove Odluke ne mogu prelaziti iznose utvrđene za potpore
male vrijednosti tijekom tri proračunske godine.
Članak 4.
U postupku odlučivanja o odobravanju potpore nadležno tijelo ocjenjuje koliko program,
projekt ili aktivnost za koje se traži potpora pridonosi ostvarivanju ciljeva utvrđenih Županijskom
razvojnom strategijom te Programom poticanja poduzetništva, a osobito koliko pridonosi:
očuvanju postojećih radnih mjesta odnosno povećanju zaposlenosti,
povećanju broja subjekata malog gospodarstva,
osiguranju trajnosti poslovanja tražitelja potpore,
razvoju poduzetničkih potpornih institucija,
povećanju konkurentnosti subjekata malog gospodarstva,
lakšem prodoru na inozemna tržišta,
povećanju domaćih i stranih ulaganja,
promjeni strukture djelatnosti u korist proizvodnje,
jačanju izvozne orijentacije i supstituciji uvoza,
razvoju i stvaranju inovativnih proizvoda i usluga.
Članak 5.
Korisnici potpora iz članka 2. ove Odluke su subjekti malog gospodarstva, poduzetničke
potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i
poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije i druge fizičke i pravne osobe koje imaju prebivalište
odnosno sjedište na području Županije i koje ispunjavaju uvjete utvrđene ovom Odlukom i posebnim
propisima odnosno pravilima o potporama male vrijednosti.
Subjekti malog gospodarstva, u smislu ove Odluke, su fizičke i pravne osobe (trgovačka
društva, obrti i zadruge) koje samostalno i trajno obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja
dobiti odnosno dohotka na tržištu utvrđene prema kriterijima propisanim Zakonom o poticanju razvoja
malog gospodarstva.
Poduzetničke potporne institucije, u smislu ove Odluke su poduzetnički centri i inkubatori,
razvojne agencije i drugi oblici poduzetničkih potpornih institucija utvrđeni Zakonom o unapređenju
poduzetničke infrastrukture i evidentirani u Jedinstvenom registru poduzetničke infrastrukture.
Pravo na podnošenje prijave nemaju poduzetnici u stečaju ili u postupku predstečajne
nagodbe, odnosno poduzetnici u postupku likvidacije.
Pravo na podnošenje prijave imaju samo podnositelji iz stavka 1. koji su u cijelosti opravdali
namjensko korištenje ranije dodijeljenih sredstava iz županijskog proračuna.
II.

VRSTE POTPORA
Članak 6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potpore se odobravaju u obliku:
sufinanciranja kamatne stope na poduzetničke kredite
potpore za ulaganja u pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja
potpore za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda
potpore za informiranje i obrazovne aktivnosti
potpore za savjetovanje poduzetnika
potpore za promotivne aktivnosti.
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1.

Sufinanciranje kamatne stope na poduzetničke kredite
Članak 7.

Sufinanciranje kamatne stope na poduzetničke kredite odobrava se pod uvjetima, po postupku
i na način utvrđen ugovorom s resornim ministarstvom kao sufinancijerom odnosno poslovnom
bankom putem koje se kredit realizira.
2.

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja
Članak 8.

Potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja dodjeljuje se za ulaganja u pokretanje,
razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili konkurentnosti,
održavanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje drugih ciljeva utvrđenih
Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva, a osobito za:
ulaganja u razvoj proizvoda i usluga i modernizaciju procesa,
kupovinu, izgradnju i opremanje poslovnog prostora,
uvođenje sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete,
stručno osposobljavanje i obrazovanje,
marketinške aktivnosti.
Članak 9.
Potpora iz članka 8. ove Odluke iznosi do 50% opravdanih troškova planiranog ulaganja, a
najviše do iznosa od 50.000,00 kuna.
-

Opravdanim troškovima za korištenje potpore iz članka 8. ove Odluke smatraju se troškovi:
nabave strojeva, postrojenja i opreme, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata,
kupovine, izgradnje, dogradnje, adaptacije ili opremanja poslovnog prostora,
kupovine vozila koje se koristi u poslovne svrhe,
nabave računalne opreme i računalnih programa,
licenciranja, tehničkog savjetovanja i osposobljavanja za transfer tehnologije,
pripreme, uvođenja i certificiranja sustava upravljanja kvalitetom i normi, te troškovi stjecanja
prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i sličnih priznatih znakova kvalitete,
stručnog osposobljavanja, stjecanja novih znanja i obrazovanja,
istraživanja tržišta, kreiranja branda, dizajniranja proizvoda, izrade web stranice, izrade
promidžbenog materijala i ostalih marketinških aktivnosti.
Podnositelj prijave u obvezi je predloženi projekt realizirati u cijelosti.
Članak 10.
Pravo prijave za korištenje potpora iz članka 8. imaju subjekti malog gospodarstva.
Članak 11.

-

Potpora iz članka 8. dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 5. ove Odluke i sljedećim uvjetima:
da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije,
da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,
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-

-

3.

da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u
prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku,
da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na ulaganja u pokretanje,
razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, produktivnosti ili
konkurentnosti, održavanja ili povećanja razine zapošljavanja odnosno ostvarenja drugih
ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva,
da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije dana podnošenja
prijave, a da će namjena za koju je potpora odobrena biti realizirana u roku od 6 mjeseci od
dodjele potpore.
Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda
Članak 12.

Potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda dodjeljuje se za inovativne aktivnosti
kojima se povećava konkurentnost i pokreće rast gospodarstva, a osobito za:
razvojne projekte kojima se potiče i pomaže razvoj poduzetništva temeljenog na znanju,
razvoj prototipova i novih proizvoda,
zaštitu i upravljanje intelektualnim vlasništvom,
komercijalizaciju inovacija,
stručno osposobljavanje i obrazovanje,
marketinške aktivnosti.
Članak 13.
Potpora iz članka 12. iznosi do 75% opravdanih troškova.
-

Opravdanim troškovima za korištenje potpore iz članka 12. ove Odluke smatraju se troškovi:
ulaganja u razvoj nove tehnologije, računalne opreme, sustava i programskih rješenja,
razvojnog istraživanja za stvaranje novih proizvoda ili usluga ili unapređenje poslovnih
procesa,
ulaganja u završnu fazu razvoja i komercijalizaciju novih proizvoda ili usluga,
zaštite i upravljanja intelektualnim vlasništvom,
ulaganja u probnu proizvodnju,
stručnog osposobljavanja, stjecanja novih znanja i obrazovanja,
istraživanja tržišta, troškovi izrade web stranica i promidžbenog materijala i ostalih
marketinških aktivnosti.
Podnositelj prijave u obvezi je predloženi projekt realizirati u cijelosti.
Članak 14.

Pravo prijave za korištenje potpore iz članka 12. imaju subjekti malog gospodarstva,
poduzetničke potporne institucije te udruge inovatora.
Pravo prijave za korištenje potpore iz članka 12. mogu ostvariti i inovatori putem institucija iz
stavka 1. ovoga članka.
Članak 15.
Potpora iz članka 12. dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 5. ove Odluke i sljedećim uvjetima:
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-

a)
b)
c)
-

4.

da se mjesto ulaganja nalazi na području Županije,
da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na povećanje konkurentnosti i
razvoj gospodarstva temeljenog na ulaganjima u nova znanja, inovacije i nove proizvode,
da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije dana podnošenja
prijave, a da će namjena za koju je potpora odobrena biti realizirana u roku od 6 mjeseci od
dodjele potpore.
Pored uvjeta iz stavka 1. ovog članka moraju biti ispunjeni i sljedeći uvjeti:
za subjekte malog gospodarstva i poduzetničke potporne institucije:
da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,
da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u
prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku;
za udruge inovatora:
da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,
da podnositelj prijave ima najmanje 20 članova;
za inovatore - fizičke osobe:
da podnositelj prijave ima prethodno pozitivno mišljenje institucije poduzetničke podrške ili
udruge inovatora.
Potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti
Članak 16.

Potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti dodjeljuje se za informativnu i obrazovnu
djelatnost usmjerenu jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih
znanja i vještina potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja,
te učenika i studenata, a osobito za:
pripremu i izradu sadržaja namijenjenih informiranju poduzetnika kroz tiskane i elektroničke
medije,
izradu poduzetničkih publikacija i srodnih informativnih i edukativnih materijala,
organiziranje i provođenje seminara, tribina, radionica i foruma te drugih oblika obrazovanja i
osposobljavanja potencijalnih i postojećih poduzetnika,
organiziranje i provedbu seminara i drugih oblika obrazovanja predstavnika poduzetničkih
potpornih institucija.
Članak 17.
Potpora iz članka 16. ove Odluke za informiranje iznosi do 75% opravdanih troškova, a za
oblike edukacije i do 100% opravdanih troškova.
-

Opravdanim troškovima za korištenje potpore iz članka 16. ove Odluke smatraju se troškovi:
vezani uz najam prostora i drugi neposredni troškovi vezani uz prostor za održavanje
edukacije,
izrade tiskanih i promotivnih materijala,
predavača,
tiskanja publikacija,
izrade i nadogradnje web stranica,
usluga medija.
Podnositelj prijave u obvezi je predloženi projekt realizirati u cijelosti.
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Članak 18.
Pravo prijave za korištenje potpora iz članka 16. ove Odluke imaju poduzetničke potporne
institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge malog gospodarstva i poduzetništva,
znanstvene i obrazovne institucije, te subjekti malog gospodarstva.
Članak 19.
-

5.

Potpora iz članka 16. dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 5. ove Odluke i sljedećim uvjetima:
da je program, projekt ili aktivnost primarno namijenjen korisnicima koji imaju prebivalište
odnosno sjedište na području Županije,
da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,
da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u
prethodnom mjesecu, ako se radi o poduzetniku početniku,
da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na unapređenje razine
informiranosti te razvoj poduzetničkih znanja i vještina, te kroz pozitivan odnos prema
cjeloživotnom obrazovanju omogući daljnji razvoj poduzetništva i poduzetnika,
da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije dana podnošenja
prijave, a da će namjena za koju je potpora odobrena biti realizirana u roku od 6 mjeseci od
dodjele potpore.
Potpora za savjetovanje poduzetnika
Članak 20.

Potpora za savjetovanje poduzetnika dodjeljuje se za savjetodavnu djelatnost usmjerenu
jačanju poduzetničkih kompetencija odnosno podizanju razine poduzetničkih znanja i vještina
potencijalnih poduzetnika, poduzetnika-početnika i poduzetnika u fazi rasta i razvoja, a osobito za:
stručne savjetodavne usluge postojećim i potencijalnim poduzetnicima,
mentorske usluge poduzetnicima početnicima,
savjetodavne usluge korisnicima poduzetničkih inkubatora.
Članak 21.
Potpora iz članka 20. ove Odluke iznosi do 50% opravdanih troškova.
-

Opravdanim troškovima za korištenje potpore iz članka 20. ove Odluke smatraju se troškovi:
rada zaposlenika ukoliko su direktno vezani uz prijavljeni program, projekt ili aktivnost,
vanjskih suradnika.
Podnositelj prijave u obvezi je predloženi projekt realizirati u cijelosti.
Članak 22.

Pravo prijave za korištenje potpora iz članka 20. ove Odluke imaju poduzetničke potporne
institucije.
Članak 23.
Potpora iz članka 20. ove Odluke dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 5. ove Odluke i
sljedećim uvjetima:
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-

6.

da je program, projekt ili aktivnost namijenjena korisnicima koji imaju prebivalište odnosno
sjedište na području Županije,
da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,
da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u
prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,
da se program odnosno namjena za koju se traži potpora odnosi na pružanje stručnih i
savjetodavnih usluga poduzetnicima u cilju olakšanog poslovanja i opstanka na tržištu,
da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije dana podnošenja
prijave, a da će namjena za koju je potpora odobrena biti realizirana u roku od 6 mjeseci od
dodjele potpore.
Potpora za promotivne aktivnosti
Članak 24.

Potpora za promotivne aktivnosti dodjeljuje se za organizaciju i nastupe na manifestacijama
koje su od značaja za gospodarski razvoj i predstavljanje poduzetništva na području Županije, kojima
se promiče i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju poduzetništva, a osobito za
organizaciju i nastupe:
na sajmovima i izložbama,
na znanstveno-stručnim skupovima,
na festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim srodnim manifestacijama.
Članak 25.
Potpora iz članka 24. ove Odluke iznosi do 50% opravdanih troškova.
-

Opravdanim troškovima za korištenje potpore iz članka 24. ove Odluke smatraju se troškovi:
najma i zakupa prostora,
kotizacije,
vanjskih suradnika,
uvrštenja u sajamski katalog,
izrade i prezentacije promidžbenih materijala i proizvoda.
Podnositelj prijave u obvezi je predloženi projekt realizirati u cijelosti.
Članak 26.

Pravo prijave za korištenje potpore iz članka 24. ove Odluke imaju subjekti malog
gospodarstva, poduzetničke potporne institucije, stručno-poslovne organizacije (komore) i udruge
malog gospodarstva i poduzetništva, znanstvene i obrazovne institucije te druge fizičke i pravne osobe.
Članak 27.
-

Potpora iz članka 24. dodjeljuje se pod uvjetima iz članka 5. ove Odluke i sljedećim uvjetima:
da je podnositelj prijave registriran najmanje tri mjeseca do trenutka podnošenja prijave,
da podnositelj prijave ima najmanje jednog zaposlenog u prethodnoj poslovnoj godini ili u
prethodnom mjesecu ako se radi o poduzetniku početniku,
da je program odnosno namjena za koju se traži potpora od značaja za gospodarski razvoj, te
da se istom promiče poduzetništvo i predstavlja Županija kao aktivni sudionik u razvoju
poduzetništva,
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-

da troškovi realizacije namjene za koju se traži potpora nisu nastali prije dana podnošenja
prijave, a da će namjena za koju je potpora odobrena biti realizirana u roku od 6 mjeseci od
dodjele potpore.

III.

POSTUPAK DODJELE POTPORA
Članak 28.

Postupak dodjele potpora iz članka 6. točke 2., 3., 4. i 5. ove Odluke pokreće se i provodi
temeljem javnog poziva koji se objavljuje na internetskim stranicama Županije.
Postupak dodjele potpora iz članka 6. točka 6. ove Odluke provodi se temeljem podnesene
zamolbe.
Članak 29.
-

Javni poziv sadrži podatke o:
nazivu tijela koje objavljuje javni poziv,
predmetu javnog poziva,
namjeni i visini moguće potpore,
uvjetima za podnošenje prijava,
potrebnoj dokumentaciji,
načinu, mjestu i roku podnošenja prijava,
načinu objave odluke o dodjeli potpore.

Tekst javnog poziva objavljuje se na internetskim stranicama Županije, a obavijest o objavi
poziva u dnevnom tisku.
Javni poziv je otvoren do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu, a
najkasnije do 31. listopada tekuće godine.
Prijava za dodjelu potpora podnosi se na obrascu koji utvrđuje Povjerenstvo iz članka 30. ove
Odluke. Prijavi se obvezno prilažu i dokazi o ispunjavanju uvjeta utvrđenih ovom Odlukom.
Članak 30.
Postupak obrade podnesenih prijava i zamolbi provodi Povjerenstvo za potpore u
poduzetništvu (nastavno: Povjerenstvo).
Povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana koje imenuje župan.
Članak 31.
-

U izvršavanju svoje zadaće Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
odlučuje o objavi javnog poziva za prikupljanje prijava za dodjelu potpore,
propisuje obrazac prijave za dodjelu potpore s dokaznim sredstvima o ispunjavanju uvjeta,
razmatra podnesene prijave i utvrđuje ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore,
ocjenjuje i vrednuje podnesene prijave,
utvrđuje prijedlog za dodjelu potpore,
obavlja druge poslove u provođenju ove Odluke.
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Članak 32.
Povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik Povjerenstva.
Povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.
Ukoliko bi u odlučivanju o dodjeli određene potpore član Povjerenstva zbog imovinskog ili
drugog osobnog interesa bio u sukobu interesa prema pravilima propisanim za sukob interesa
službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, dužan je o tome izvijestiti
predsjednika Povjerenstva te će biti izuzet iz rada i odlučivanja Povjerenstva o tom pitanju.
O radu Povjerenstva vodi se zapisnik.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja upravno tijelo Županije nadležno za
poslove gospodarstva.
Članak 33.
Prijave i zamolbe se obrađuju te se o njima odlučuje redoslijedom zaprimanja.
Članka 34.
Odluku o dodjeli potpore donosi župan na prijedlog Povjerenstva.
Potpore se dodjeljuju do utroška sredstava planiranih u Proračunu Županije za tu namjenu.
Odluka iz stavka 1. obvezno se objavljuje na internetskim stranicama Županije najkasnije u
roku od 15 dana od dana njezinog donošenja.
Članak 35.
S korisnikom potpore iz članka 6. točke 2., 3., 4. i 5. ove Odluke zaključuje se ugovor.
Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze korisnika i Županije.
Ugovor osobito sadrži odredbe u kojima ugovorne strane specificiraju trajanje projekta
uključujući datum početka provedbe, iznos do kojeg Županija preuzima obvezu sufinanciranja, opis
svih aktivnosti koje je korisnik dužan provesti, uvjete prihvaćanja troškova i plaćanja, obvezu dostave
opisnog i financijskog izvješća o izvršenju, rokove izvršenja pojedinih obveza korisnika, odredbe o
nemogućnosti prenamjene sredstava, nadzoru i financijskoj provjeri na licu mjesta i obvezi povrata
sredstava.
Članak 36.
Korisnici potpore obvezni su izvijestiti o njezinom korištenju.
Nadzor nad korištenjem odobrene potpore provodi županijsko upravno tijelo nadležno za
poslove gospodarstva temeljem izvješća o provedbi, a po potrebi i neposrednim nadzorom.
Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstva, korisnik potpore u obvezi je nenamjenski
utrošena sredstva vratiti u proračun Županije.
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IV.

PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 37.

Izrazi koji se u ovoj Odluci koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose se na muške
i na ženske osobe.
Članak 38.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaju važiti Odluka o investicijskim potporama za
kapitalna ulaganja u razvoj obrtništva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik"
broj 18/08. i 1/10.) i Odluka o sufinanciranju naknade za konzultantske usluge za uvođenje sustava
upravljanja kvalitetom, okolišem i hranom ("Županijski glasnik" broj 9/09.).
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat članovima povjerenstva imenovanim
temeljem odluka iz stavka 1. ovoga članka.
Članak 39.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa: 302-01/14-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
Osijek, 8. srpnja 2014.

Predsjednik
Antun Kapraljević, v.r.
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