
                          
      REPUBLIKA HRVATSKA 
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             GRADSKO VIJEĆE 
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Na temelju članka 11. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne 
novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12,56/13) i članka 33. Statuta Grada Ozlja (Službeni glasnik 
Grada Ozlja» broj 07/13 pročišćeni tekst,), Gradsko vijeće Grada Ozlja na svojoj 27. sjednici 
održanoj dana 05.prosinca 2016. godine donijelo je  

 
PROGRAM 

razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2017. godinu 
 

Članak 1. 
 

Ovim programom utvrđuju se aktivnosti za razvoj malog i srednjeg poduzetništva 
temeljem kojih će se iz Proračuna Grada Ozlja za 2017. godinu dodjeljivati potpore male 
vrijednosti (u daljnjem tekstu: potpore), te kriteriji i postupak dodjele istih. 

 
Članak 2. 

 
Svrha ovog Programa je osiguravanje financijskih sredstava potrebnih za financiranje 

mjera poticaja razvoja malog i srednjeg poduzetništva, dodjelu potpora za poduzetničke 
aktivnosti koje doprinose jačanju poduzetničke konkurentnosti, te dodjelu potpora u funkciji 
razvoja obrtništva.  

Osnovni cilj programa je podizanje konkurentnosti poduzetnika i obrtnika kroz razvoj 
konkurentnog i održivog gospodarstva, te olakšavanje poslovanja poduzetnicima i obrtnicima 
s područja Grada Ozlja.  

 
Članak 3. 

 
 Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni 
Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva u članku 2. istog, sa sjedištem odnosno 
prebivalištem na području Grada Ozlja. 

Iznimno korisnik potpora mogu biti i druge pravne i/ili fizičke osobe s kojima će Grad 
Ozalj surađivati na provođenju mjera potpora. 

Sukladno čl.2., t.1. i 2. malo gospodarstvo u smislu ovoga Zakona čine subjekti koji: 

1) zapošljavaju prosječno godišnje manje od 250 radnika 

2) u poslovanju su neovisni 

3) ostvaruju ukupni godišnji promet do 60.000.000,00 kuna, ili imaju zbroj bilance ako su 
obveznici poreza na dobit, odnosno imaju dugotrajnu imovinu ako su obveznici poreza na 
dohodak, u vrijednosti do 30.000.000,00 kuna. 



     Subjekti malog gospodarstva su fizičke i pravne osobe koje samostalno i trajno 
obavljaju dopuštene djelatnosti radi ostvarivanja dobiti odnosno dohotka na tržištu. 

 

 
Članak 4. 

 
Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Programa dodjeljuju 

subjektima malog gospodarstva smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de 
minimis potporama) te stoga postoji obveza primjene uvjeta za dodjelu potpore male 
vrijednosti sukladno važećim pravilima o potporama male vrijednosti iz Uredbe komisije (EU) 
br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. 
prosinca 2013.).  

Potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom poduzetniku čiji 
ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti prema srednjem tečaju 
Hrvatske narodne banke na dan isplate u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije 
prethodne godine), neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti 
(ministarstva, gradovi, županije i sl.). Pri tome, ukupna potpora male vrijednosti koja se 
dodjeljuje poduzetniku u sektoru cestovnog prometa ne smije premašiti 100.000,00 eura 
tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine.  

Potpora male vrijednosti smatra se dodijeljenom u trenutku kada poduzetnik stekne 
zakonsko pravo na primanje potpore, neovisno o datumu isplate potpore male vrijednosti 
poduzetniku.  

Prije dodjele potpore male vrijednosti, korisnik potpore dužan je davatelju (u ovom 
slučaju, Gradu Ozlju) dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je 
zaprimio tijekom tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o 
razini davatelja potpora male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela 
državne potpore.  

Davatelj državne potpore prilikom dodjele državne potpore male vrijednosti ima 
obvezu izvijestiti korisnika potpore da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi 
evidenciju o dodijeljenim potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati 
podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele.  

Grad Ozalj će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku 
o dostavi prijedloga državnih potpora i podataka o državnim potporama ("Narodne novine" 
br. 99/13), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom. 

  
 

Članak 5. 
 

U okviru ovog Programa u 2017.godini provode se mjere razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva Grada Ozlja u ukupnom iznosu od 50.000,00 kn, i to:  

 
1) SUBVENCIONIRANJE KAMATA PO KREDITIMA PODUZETNIKA 

 
Grad Ozalj će subvencionirati kamatu po kreditima poduzetnika čija je namjena za: 
-  financiranje ugovorenih poslova za isporuku roba i/ili usluga 
- financiranje potreba za obrtnim sredstvima na temelju dokumentacije (kratkoročni 

krediti) 
- dugoročna ulaganja u osnovna sredstva radi kupnje, gradnje, opremanja i proširenja 

poslovnih kapaciteta 
Korisnici koji ostvaruju pravo na subvenciju kamata mogu biti: 
- obrtnici, mala i srednja trgovačka društva, profitne ustanove, fizičke osobe u 

slobodnim zanimanjima, početnici (samo kod dugoročnih kredita) 
Grad Ozalj će ovu potporu provoditi putem poslovnih banaka temeljem Ugovora o 

poslovnoj suradnji. 



Grad Ozalj će subvencionirati kamate za kredite odobrene: 
-  u iznosu  40.000,00 kn do 200.000,00 kn za kratkoročne kredite 
- u iznosu 40.000,00 kn do 500.000,00 kn za dugoročne kredite, i to na rok otplate 

kredita najduže do 4 godine. 
Zahtjeve za kredite zaprimaju poslovne banke, te ako donesu pozitivnu odluku o 

odobrenju kredita, istu sa obrazloženjem i dodatnom dokumentacijom dostavljaju Odsjeku za 
gospodarstvo i projekte Grada Ozlja. 

Financijska sredstva za subvencioniranje dijela redovne kamate, u visini 3 postotna 
poena fiksno od ugovorene kamatne stope, osigurat će Grad Ozalj u Proračunu Grada, u 
visini koja će ovisiti o potrebama i mogućnosti izvršenja Proračuna. 
 Poslovne banke će po odobrenim kreditima dostaviti Gradu Ozlju obračun kamata po 
kreditu svakog korisnika zasebno i sa posebno iskazanom kamatom koju Grad Ozalj 
subvencionira. 

Potporu za ovu vrstu subvencija korisnici mogu ostvariti najviše do 10.000,00 kn po 
korisniku godišnje. 
 

2) PROMIDŽBA PODUZETNIŠTVA I OBRTNIŠTVA  
 
Grad Ozalj će subvencionirati izradu promotivnih materijala namijenjenih povećanju 

konkurentnosti, povećanju investicija, komercijalizaciji inovacija te povećanju poduzetničkih 
znanja i prijenosu znanja (informiranje šire javnosti o gospodarskim potencijalima, 
pogodnostima i komparativnim prednostima koje u Gradu postoje), te nastupe poduzetnika 
na sajmovima i manifestacijama u zemlji i inozemstvu.  

Grad Ozalj će ovu potporu provoditi putem Zahtjeva za potporu koji podnosi korisnik 
uz potrebnu dokumentaciju. 

Navedene subvencije korisnici mogu ostvariti temeljem dostavljenog računa 
dobavljača, a subvencionira se 30% iznosa (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 kn po 
korisniku godišnje. 

 
 

3) SUBVENCIJA EDUKACIJA PODUZETNIKA  
 
Grad Ozalj će subvencionirati edukacije poduzetnika u cilju njihovog usavršavanja, 

poboljšanja poslovanja, poticanja na korištenje europskih sredstava te njihovog umrežavanja 
i zajedničkog nastupa na tržištu u pojedinim sektorima. 

Grad Ozalj će ovu potporu provoditi putem Zahtjeva za potporu koji podnosi korisnik 
uz potrebnu dokumentaciju. 

Potporu za ove subvencije korisnici mogu ostvariti temeljem dostavljenog računa 
dobavljača, a sufinancira se 30% iznosa (bez PDV-a), a najviše do 5.000,00 kn po korisniku 
godišnje. 
 
 

Članak 6. 
 

Pravo na potporu ostvaruju samo oni korisnici koji nemaju nepodmirena dugovanja 
prema Gradu Ozlju te dugovanja na ime javnih davanja.  

Nepostojanje dugovanja na ime javnih davanja korisnici potpore dokazuju Potvrdom 
Porezne uprave.  

Korisnicima koji ne zadovoljavaju uvjete iz stavka 1. ovog članka, potpora neće biti 
isplaćena.  

Najviši dozvoljeni ukupno isplaćeni iznos po korisniku iznosi 10.000,00 kn godišnje, 
za sve mjere ukupno. 
 

 
 



Članak 7. 
 

 Sredstva za provedbu ovog Programa planiraju se u Proračunu Grada Ozlja za 2017. 
godinu, u razdjelu 002: Jedinstveni upravni odjel, Program razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva – 3017, aktivnost A301711: Pomoć obrtnicima, malim i srednjim 
poduzetnicima, u iznosu od 50.000,00 kn.  
 
 Zahtjevi za sve potpore predviđene u Programu zaprimaju se do 15. prosinca 
2017.godine, a isplata sredstava se vrši jednokratno. 

 
 

Članak 8. 
 

Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog korištenja 
potpore.  

Ukoliko je korisnik potpore uz Zahtjev za potporu priložio neistinitu dokumentaciju ili 
prijavljeno stanje u Zahtjevu i priloženoj dokumentaciji ne odgovara stvanom stanju, te 
ukoliko potpora nije korištena namjenski, korisnik potpore je obvezan dobivenu potporu vratiti 
u Proračun Grada Ozlja, te će biti isključen iz svih gradskih subvencija u slijedećih 5 (pet) 
godina.  

 
Članak 9. 

 
Obvezuje se Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za  gospodarstvo i projekte, da u 

suradnji sa Odborom za gospodarski razvoj i poduzetništvo, prati i koordinira provedbu ovog 
Programa 
 

Članak 10. 
 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u ‘’Službenom glasniku’’ 
Grada Ozlja».  
 
 
 

PREDSJEDNIK 
GRADSKOG VIJEĆA: 

Josip Žapčić 
 
 
 
 
DOSTAVITI:  
1. Ured državne uprave u Karlovačkoj županiji, Vraniczanijeva 4, Karlovac;  
2. Karlovacka županija, Upravni odjel za poduzetništvo   Haulikova 1, Karlovac;  
3. Službeni glasnik Grada Ozlja;  
4. Dokumentacija 
5. Pismohrana 
 

 
 

  
 
 
 
  



OBRAZLOŽENJE 
 

U svrhu podizanja konkurentnosti poduzetnika i obrtnika kroz razvoj konkurentnog i 
održivog gospodarstva, i olakšavanja poslovanja poduzetnicima i obrtnicima s područja 
Grada Ozlja, a temeljem pristiglih upita i zahtjeva poduzetnika, te zaključaka sa sjednice 
Odbora za godpodarski razvoj i poduzetništvo, u Programu razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva na području Grada Ozlja za 2017.godinu predlažu se sljedeće mjere mjere 
razvoja malog i srednjeg poduzetništva Grada Ozlja: subvencioniranje kamata po kreditima 
poduzetnika, promidžba poduzetništva i obrtništva te subvencija edukacija poduzetnika. 

 
U čl. 6. navedeni su uvjeti po kojima će potpora biti isplaćena, te potrebna 

dokumentacija. 
 

U Proračunu Grada Ozlja predviđena su sredstva za navedeni Program u ukupnom 
iznosu od 50.000,00 kn. 
 

Najviši dozvoljeni ukupno isplaćeni iznos po korisniku iznosi 10.000,00 kn godišnje, 
za sve mjere ukupno. 
 

Slijedom navedenog, predlaže se Gradskom vijeću Grada Ozlja usvajanje Programa 
razvoja malog i srednjeg poduzetništva na području Grada Ozlja za 2017. godinu, kao u 
prijedlogu. 
 


