
Na temelju članka 35. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN br. 33/01, 
60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08 i 36/09) i članka 23. Statuta Grada 
Ogulina (Glasnik Karlovačke županije br. 25/09), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici 
održanoj dana _________________ 2011. godine, donijelo je 
 

I. IZMJENE I DOPUNE 
Programa poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva 

na području Grada Ogulina u 2011. godini 
 

Članak 1. 
 
U Programu poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na 
području Grada Ogulina u 2011. godini (Glasnik Karlovačke županije br. 43/10) u članku 2. 
iznos „1.450.000,00 kuna“ mijenja se u iznos „1.470.000,00 kuna“. 
 

Članak 2. 
 
U Programu poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog gospodarstva na 
području Grada Ogulina u 2011. godini u članku 6. stavku 1. iznos „1.020.000,00 kuna“ 
mijenja se u iznos „1.040.000,00 kuna“. 
 
U članku 6. u stavku tablica „Plan izdataka za razvitak poduzetništva i malog gospodarstva u 
2011. godini“ mijenja se i glasi: 
 
Izdatci Kuna 
Malo poduzetništvo 320.000 
Subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite 300.000 
Sajmovi, edukacije, prezentacije 20.000 
Poduzetnička zona 600.000 
Ostale potrebe u gospodarstvu – subvencioniranje Razvojne 
agencije Karlovačke županije 

100.000 

Poticanje udruga u gospodarstvu 20.000 
Ukupno poduzetništvo i malog gospodarstvo 1.040.000 
 

Članak 3. 
 
Ove I. Izmjene i dopune Programa poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog 
gospodarstva na području Grada Ogulina u 2011. godini stupaju na snagu osmog dana od 
dana objave u Glasniku Karlovačke županije. 
 
KLASA: 
URBROJ: 
Ogulin, 
 

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 
 

Predsjednik Gradskog vijeća 
Milan Sabljak dipl. ing. 

 
 
 
 
 



 
OBRAZLOŽENJE 

I. Izmjena i dopuna Programa poticanja razvitka poljoprivrede, poduzetništva i malog 
gospodarstva na području Grada Ogulina u 2011. godini 

 
Grad Ogulin već duži niz godina kontinuirano prati razvitak gospodarstva na svojem području 
a sustavom poticajnih mjera kroz subvencije u poljoprivredi i poduzetništvu, potiče osnivanje 
i brži razvitak subjekata iz oblasti gospodarstva. Godišnjim programima poticajnih mjera 
utvrñuju se razvojni prioriteti po gospodarskim granama, iznosi sredstava za subvencije i 
uvjeti za korištenje poduzetničkih kredita.  
 
Predloženim prvim Izmjenama i dopunama Programa poticanja razvitka poljoprivrede, 
poduzetništva i malog gospodarstva na području Grada Ogulina u 2011. godini planiraju se 
sredstva za financiranje izdataka u funkcioniranju Lokalne akcijske grupe „Frankopan“, 
udruge koja djeluje na području 2 grada i 7 općina na širem području Ogulina, od Ogulina do 
Cetingrada i Saborskog. Udruga je osnovana na osnivačkoj skupštini što je održana 
23.05.2011. godine s ciljem da u okviru lokalno-privatnog partnerstva izrañuje i provodi 
lokalnu strategiju razvoja ruralnog gospodarstva. Sadržaj rada Udruge čini razvoj ruralnog 
područja kroz razvoj industrije, poduzetništva, infrastrukture, poljoprivrede i turizma. 
 
 
 
 
       Pročelnica 
 
      Upravnog odjela za financije, 
            upravu i samoupravu 
 
      _________________________ 
         Božica Cindrić, dipl. oec. 


