
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, 19/13 -  pročišćeni tekst i 137/15 – ispravak i 123/17) i članka 25. Statuta Grada 

Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ 10/18), Gradsko vijeće Grada Ogulina, na sjednici 

održanoj dana ________ 2018. godine, donijelo je 

 

I. izmjene  Programa potpora  u malom i srednjem poduzetništvu 

na području Grada Ogulina u 2018. godini 

 

Članak 1. 

 

 U Programu potpora  u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 

2018. godini („Glasnik Karlovačke županije“ br. 42/17), članak 4., podnaslov „SUBVENCIJE 

MALOM I SREDNJEM GOSPODARSTVU“, u točki 3. „Subvencije za projekte  mladih 

poduzetnika“, stavak 2. mijenja se i glasi: 

 „Prihvatljivi korisnici su mladi poduzetnici od 18 do 40 godina (dan prije navršavanja 41 

godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu“. 

 

Članak 2. 

 

U članku 4., podnaslov „Rekapitulacija planiranih izdataka iz Proračuna Grada 

Ogulina  za potpore u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. 

godini“ tablica se mijenja i glasi: 

 -u kunama 

Red. br. Vrsta potpore Plan 2018. 

SUBVENCIJE MALOM I SREDNJEM GOSPODARSTVU 

1. Subvencije kamata na poduzetničke kredite 99.500,00 

2. Subvencije za projekte poduzetništva žena 100.000,00 

3. Subvencije za projekte  mladih poduzetnika 40.000,00 

4.  Subvencije za projekte poduzetnika početnika 70.000,00 

5. Subvencije za projekte očuvanja  tradicijskih  zanimanja 5.000,00 

6. Subvencije troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita 1.000,00 

7. Subvencije sudjelovanja na sajmovima i prezentacije projekata  5.000,00 

8. Subvencije obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika  144.500,00 

 Ukupno  465.000,00 

 

Članak 3. 

 

Ove I. izmjene  Programa potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području 

Grada Ogulina u 2018. godini stupaju na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku 

Karlovačke županije“. 

 

KLASA:  

URBROJ:  

Ogulin,  

GRADSKO VIJEĆE GRADA OGULINA 

Predsjednik Gradskog vijeća 

 

 Željko Stipetić, dipl. krim.                                            



                                                          

                                                                                   .                                      

 

O B R A Z L O Ž E N J E 

uz I. izmjene  Programa potpora  u malom i srednjem poduzetništvu na području 

Grada Ogulina u 2018. godini 

 

 Gradsko vijeće Grada Ogulina na sjednici održanoj dana  18. prosinca 2017. donijelo 

je Program  potpora  u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. 

godini. 

Ovim I.  izmjenama  Programa potpora  u malom i srednjem poduzetništvu na području 

Grada Ogulina u 2018. godini napravljena je nova preraspodjela potpora, a ukupni plan je 

ostao isti i iznosi 465.000,00 kuna 

Sukladno navedenom predlažemo da Gradsko vijeće Grada Ogulina usvoji I. izmjene  

Programa potpora  u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2018. 

godini kao u predloženom tekstu. 

 

 

 

 

                                                                                 Upravni odjel za gospodarstvo,                                     

                                                                                 komunalni sustav i prostorno uređenje     

                                                                                    Privremena pročelnica 

 

                                                                                              Slavica Zubčić, dipl. ing. arh. 

 

  

 

 

 

 

 


