
 
Na temelju članka 23 Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09 i 12/13), 
Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana __________ 2015. godine, prihvaća 

 
IZVJEŠĆE 

o izvršenju Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem 
gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini 

 
Program  potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 

2014. godini prihvatilo je Gradsko vijeće Grada Ogulina na 6. sjednici održanoj 19.12.2013. 
(Glasnik Karlovačke županije br. 57/13). 
  Gradsko vijeće Grada Ogulina prihvatilo je I. izmjene i dopune Programa  potpore 
poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini na sjednici 
održanoj 02.12.2014. (Glasnik Karlovačke županije br. 45/14). 
Programom smo predvidjeli 385.000,00 kuna za mjere potpore u  malom i srednjem 
gospodarstvu, a realizirano je kako slijedi: 
 
 

Red. Br. Vrsta potpore 
     
Planirano 

Realizirano 
kn 

Realizirano 
% 

1. 
Olakšavanje ulaganja poduzetnicima kroz 
povoljne poduzetničke kredite (subvencija 
kamate) 

210.000,00   140.688,59  66,99 

2. 
 
Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone 
 

60.000,00  58.647,33   97,74 

3. Razvojna agencija Karlovačke županije  95.000,00 95.000,00   100,00 
4. Udruge u gospodarstvu 5.000,00                   0    0 
5. Sajmovi i prezentacije 5.000,00                   0 0 

5. 
Obrazovanje za poduzetništvo i 
osposobljavanje za korištenje fondova EU 

10.000,00   1.800,00                  18,00 

  Ukupno  385.000,00 296.135,92 76,91 
 
 
REALIZACIJA MJERA POTPORE 
 
AD. 1. Olakšavanje ulaganja poduzetnicima kroz povoljne poduzetničke kredite (subvencija 
kamate) 
 

Ovu mjeru koristilo je 27 poduzetnika,  koji su podnijeli 31 zahtjev,  te je iskorišteno  
140.688,59  kuna. 
Subvencija kamate iznosi 2 (dva) postotna poena na ugovorenu godišnju kamatu iznad 5 
posto. 
 
Subvencija kamate  isplaćena je  na žiro račun poduzetnika. 
 
AD. 2. Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone 
 



U razvoj Poduzetničke zone uloženo je 58.647,33,00 kuna  za intelektualne i osobne  usluge. 
 
AD. 3. Razvojna agencija Karlovačke županije 
 
 

Razvojna agencija osnovana je  s ciljem izrade, promoviranja i koordinacije razvojnih 
aktivnosti na području Karlovačke županije. Osim razvojnim strategijama, Agencija se bavi i 
pojedinačnim projektima ulaganja, osobito za investicije koje se financiraju iz fondova EU te 
raznim sektorskim strategijama za pojedina područja gospodarstva, kao i besplatna  
predavanja za naše poduzetnike. 
Grad Ogulin je  sufinancirao rad Agencije  u 2014. godinu u ukupnom  iznos od 95.000,00 
kuna.  
 
AD. 4.  Udruge u gospodarstvu 
 
Nije bilo zahtjeva po ovoj mjeri programa. 
 
 
AD. 5. Sajmovi i prezentacije 
 
Nije bilo zahtjeva po ovoj mjeri programa. 
 
AD. 6. Obrazovanje za poduzetništvo i osposobljavanje za korištenje fondova EU 
 
    Jedan korisnik je koristio ovu mjeru u iznosu od 1.800,00 kuna. 
 
              ZAKLJUČAK : 
 
              Zahtjevi za subvenciju kamata dostavljali su se u  Upravni odjel za financije, upravu i 
samoupravu na propisanom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a nakon provjere 
priložene dokumentacije, za poduzetnike  koji su ispunili  uvjete predviñene Programom, 
isplaćene su potpore. 
              Isplate Poduzetničkoj zoni izvršene su za naknadu za zadržavanje izgrañene zgrade i 
vodnog doprinosa. 
              Temeljem ovog Programa u 2014. godini isplaćeno je  30  pojedinačnih potpore u 
iznosu od  296.135,92  kune. 
 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Ogulin, 
 

 
GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 

 
 

Predsjednik Gradskog vijeća 
 

_________________________ 
Milan Sabljak, dipl. ing. grañ. 



 
 
 
 
 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
uz Izvješće o izvršenju Programa  potpore poduzetništvu 

u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini 
 
. 
 

Program  potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 
2014.godini prihvatilo je Gradsko vijeće Grada Ogulina na 6. sjednici održanoj 19.12.2013. 
(Glasnik Karlovačke županije br. 57/13). 
 
Isto je prihvatilo I.  izmjene i dopune Programa  potpore poduzetništvu u malom i srednjem 
gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini na sjednici održanoj 02.12.2014 (Glasnik 
Karlovačke županije br. 45/14). 
 

U Izvješću o izvršenju Programa usporedno su prikazani planirani i izvršeni iznosi po  
pojedinim stavkama Programa. 
 

Sukladno svemu navedenome predlaže se Gradskom vijeću Grada Ogulina prihvaćanje 
Izvješća o izvršenju Programa  potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu 
Grada Ogulina u 2014. godini. 

 
 
 

                                
Upravni odjel za financije, 

upravu i samoupravu 
Pročelnica 

 
______________________ 
 Božica Cindrić, dipl. oec.  

 


