
Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi  („Narodne 

novine“ br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,  

144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst ) i članka 23. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ 

br. 25/09 i 12/13), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici održanoj dana  __________   2014. 

godine, donijelo je  

 

I. IZMJENE  PROGRAMA POTPORE   PODUZETNIŠTVU U MALOM I SREDNJEM                                               

GOSPODARSTVU GRADA OGULINA U 2014. GODINI 

 Članak 1. 

U  Programu potpore  poduzetništvu u  malom i srednjem  gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. 

godini  u  članku 6. točki  2.  „Ulaganje u razvoj poduzetničke zone“ stavak  3.  mijenja se i glasi :  

„Grad Ogulin će i u 2014. godini nastaviti s ulaganjem u Poduzetničku zonu u iznosu 60.000,00 kuna. 

Navedeni iznos predviđen je za intelektualne usluge“. 

Članak 2. 

U članku  6. točki 4. „Udruge u gospodarstvu“  iznos   „20.000,00 kuna“ mijenja se u iznos „ 5.000,00 

kuna“. 

Članak 3. 

U članku  6. točki  5.  „Sajmovi i prezentacije“ iznos „ 20.000,00 kuna“  mijenja se u iznos  „ 5.000,00 

kuna“. 

Članak 4 

U članku  6. točki  6. „Obrazovanje za poduzetništvo i osposobljavanje za korištenje fondova EU“ 

iznos „ 50.000,00 kuna“  mijenja se u iznos „10.000,00 kuna“. 

Članak 5. 

 U članku  6. „Rekapitulacija planiranih izdataka iz proračuna grada za potpore poduzetništvu u 2014. 

godini“ mijenja se i glasi: 
 
Red. Br. Vrsta potpore Plan 2014. 

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

210.000,00 

2 
 
Ulaganje u razvoj Poduzetničke zone 
 

60.000,00 

3 Razvojna agencija Karlovačke županije  95.000,00 

4 Udruge u gospodarstvu 5.000,00 

5 Sajmovi i prezentacije 5.000,00 



6 
Obrazovanje za poduzetništvo i osposobljavanje za korištenje 
fondova EU 

10.000,00 

  Ukupno (1 do 6) 385.000,00 

 

Članak 6. 

 

 Ove Izmjene  Programa 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. grañ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

O B R A Z L O Ž E N J E 
Uz Prijedlog I. Izmjena  Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem 

gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini 
 
Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana 19. prosinca  2013. donijelo je Program 
potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini. 
Grad Ogulin već duži niz godina realizira projekt Poduzetničke zone u kojoj postojeći i novi 
poduzetnici mogu realizirati svoje poduzetničke ideje. Javni natječaj za prodaju komunalno 
opremljenog zemljišta trajno je otvoren a uvjeti prodaje utvrñeni su na način da omogućuju obročnu 
otplatu cijene zemljišta i oslobañanje od dijela komunalnih davanja. 
Ukupno je u izgradnju Poduzetničke zone do sada uloženo oko 29.000.000,00 kuna od čega najveći 
dio za kupnju zemljišta (11,3 milijuna kuna), izgradnju infrastrukture (10,6 milijuna) te za kupnju 
objekata, projekte i promidžbu. 
Predviñena je daljnja izgradnje infrastrukture i za tu namjenu predviñena  su u Proračunu za 2014. 
godinu sredstva u iznosu od 800.000,00 kuna kao udio Grada Ogulina u projektu IPA IIIc vrijednog 
10.000.000,00 kuna. Budući  da  projekt nije prošao na natječaju, navedena sredstva nisu utrošena. 
 
Grad Ogulin je predvidio u Proračunu za 2014. godinu financiranje izdataka udruga iz gospodarstva 
(klasterskih udruženja, lokalnih akcijskih grupa i dr.) u iznosu od 20.000 kuna s ciljem interesnog 
povezivanja subjekata iz gospodarstva, sukladno usvojenim programima rada i razvoja udruga. Kako 
nije pokazan interes za korištenje tih sredstava,  isti se smanjuje na iznos od 5.000,00 kuna. 
 
Grad Ogulin je predvidio u Proračunu za 2014. godinu financiranje izdataka za troškove nastale na 
sajmovima i prezentacijama u iznosu od 20.000 kuna.  Kako ni tu nije pokazan interes za korištenje 
sredstava  isti se smanjuje na iznos od 5.000,00 kuna. 
 
Grad Ogulin je predvidio u Proračunu za 2014. godinu financiranje izdataka za troškove nastale u 
obrazovanju za poduzetništvo i osposobljavanje za korištenje fondova EU u iznosu od 20.000 kuna.  
Budući da nije pokazan interes za korištenje tih sredstava  isti se smanjuje na iznos od 10.000,00 kuna. 
 
Slijedom navedenog, upućuje se Gradskom vijeću na raspravu i donošenje Prijedlog  I. Izmjena 
Programa potpore poduzetništvu u malom i srednjem gospodarstvu Grada Ogulina u 2014. godini. 
 

                                                                                                       
                                                                                                           Upravni odjel za financije, 

                                                                                                           upravu i samoupravu 
                                                                                                           Privremena pročelnica 

                                                                                                           
                                                                                                            Dinka Stipetić,  dipl. oec. 

  
 
 
 

 


