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GOSPODARSKI SAT ZA MSP – DNEVNI RED 

Pozdravni govor - Damir Mandić, dipl. teol., gradonačelnik 
 
Uvodni  govor - Snježana Turalija, dipl. oec., pročelnica UO    
                   za razvoj grada, gospodarstvo i EU fondove 
    
   „GOSPODARSKI SAT ZA MSP” 
Prezentacije  - HBOR 
   - EBRD 
   - HAMAG – BICRO 
   - Upravni odjel za razvoj grada, gospodarstvo  
      i EU fondove, Grad Karlovac 
   - Projektna vizija d.o.o. 
   - sponzor događanja:   
Pitanja i odgovori 
Zakuska i druženje 
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Strateške odrednice razvoja gospodarstva Grada Karlovca  

Konkurentno gospodarstvo  strateški je cilj br. 1 utvrđen  
Strategijom razvoja  Grada Karlovca 2013. – 2020. godine 
 
Grad Karlovac svojim djelovanjem nastoji stvoriti pozitivno 
gospodarsko okruženje u kojem će se efikasno i produktivno 
raditi, proizvoditi i izvoziti.  
 
Pravci djelovanja koji su određeni  za ostvarivanje ovih ciljeva su:  
 Uređenje poslovne infrastrukture, prostora i osiguranje 

poticajnog okruženja  
 Razvoj konkurentnog poduzetništva, poljoprivrede i turizma  
 Razvoj ljudskih potencijala za potrebe tržišta rada  
 Razvoj ruralnih područja   
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Grad Karlovac - podrška ustanovama i partnerima 

Grad podupire rad potpornih institucija od značaja za poduzetništvo: 
 Razvojne agencije Karlovačke županije KARLA-e 
 Udruženja obrtnika grada Karlovca 
 Hrvatske gospodarske komore Županijske komore Karlovac 
 Turističke zajednice grada Karlovca 

 

https://www.google.hr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZq6_w-MXZAhVrC8AKHWMjArUQjRx6BAgAEAY&url=https://trend.com.hr/2017/10/11/udruzenje-obrtnika-grada-karlovca-proslavilo-85-obljetnicu-osnutka/&psig=AOvVaw0SdxwBI6i8lOEcRYIlKyNZ&ust=1519815710834112


Grad Karlovac – ostvarena ulaganja u poduzetništvo 2017. godini 

Program razvoja malog i srednjeg poduzetništva u 2017. godini realiziran je u 
iznosu od 1.070.563,04 kn putem sljedećih aktivnosti: 
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Aktivnost Iznos (kn) 

Održivo poslovanje poduzetnika – direktne potpore malim i srednjim 
poduzetnicima 

749.802,54 

Promidžba poduzetništva i obrtništva 100.760,50 

Udruženje obrtnika Grada Karlovca 220.000,00 

Ukupno 1.070.563,04 

Direktne 
potpore 

70% 

Promidžba 
9% 

Udruženje 
obrtnika 

21% 

Struktura sredstava uloženih u malo poduzetništvo 2017. 
godinu 



Interes za pojedine mjere u 2017. god.  

• Najviše dodijeljenih odnosno traženih potpora bilo je za početak 
poslovanja, slijede potpore za proizvodne i IT djelatnosti, subvencija 
kamata, te potpore za pojedinačni odlazak na sajmove, izložbe i 
predavanja. Sveukupno je u 2017. godini pozitivno riješeno 43 zahtjeva. 
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Poduzetnici 
početnici 

58% 

Proizvodnja i IT 
djelatnosti 

35% 

Sajmovi, izložbe 
i sl.  
2% 

Subvencija 
kamata 

5% 

Ostale potpore 
0% 

Vrsta potpore Broj Iznos (kn) 

Potpora poduzetnicima početnicima 24 433.138,36 
Potpore proizvodnim i IT djelatnostima 12 260.180,39 

Potpore za sajmove izložbe i predavanja 2 14.181,25 

Subvencije kamata 4 41.533,09 
Ostale potpore  1      769,45 
Ukupno 43 749.802,54 



Korisnici potpora - dobri primjeri iz prakse 

CircuitMess d.o.o., vl. Albert Gajšak – poduzetnik početnik, proizvodnja, sajmovi 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Obrt za modni dizajn Igor Dobranić  
         - Subvencija za proizvodnju i  
            sudjelovanje na sajmovima 
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Korisnici potpora - dobri primjeri iz prakse 

                   
                   
                                                                   Obiteljski dom Lijepi dani, vl. Tanja Ivka  – 
                  poduzetnica početnica 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maslačak obrt za čuvanje djece, vl. Sanja Lesar – poduzetnica početnica 
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Uređenje poduzetničke infrastrukture - PZ GORNJE MEKUŠJE 

• Uređenje poduzetničke zone Gornje Mekušje prošle godine prijavljeno je 
na 1. natječaj za poduzetničku infrastrukturu u ovoj financijskoj 
perspektivi - Natječaj Europskog fonda za regionalni razvoj: Razvoj 
infrastrukture poduzetničkih zona – KK 03.1.2.03.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Uređenjem će se dobiti 10 parcela za nove poduzetnike 
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Program poticanja malog poduzetništva za 2018. godinu 

Gradsko vijeće Grada Karlovca usvojilo je Program razvoja malog i srednjeg 
poduzetništva na području Grada Karlovca za 2018. godinu (Glasnik Grada Karlovca 
20/17) 
Novosti iz Programa odnosu na Proračun 2017: 
• Osiguran veći iznos sredstava za direktne potpore – 1.200.000,00 Kn 
• Poticanje se provodi putem 7 mjera do kojih su 3 nove:  
 Mjera 1 -   Potpora za podmirenje inicijalnih troškova pokretanja gospodarske 

aktivnosti poduzetnika početnika  
 Mjera 2 -  Potpora za proširenje ili unapređenje proizvodnih, građevinskih i IT 

djelatnosti te komercijalizaciju inovativnih proizvoda i/ili proizvodnji    
 Mjera 3 – Potpora poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima, izložbama i 

predavanjima te promociju i brendiranje proizvoda i usluga i organizaciju sajmova 
 Mjera 4 – Potpora za subvenciju kamata poduzetnicima po programu Karlovac 

2011 
 Mjera 5 – Potpora za unapređenje konkurentnosti uslužih djelatnosti u turizmu 
 Mjera 6 – Potpora za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU fondova 
 Mjera 7 – Potpora za edukaciju poduzetnika  
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Sredstva Proračuna Grada Karlovca za 2018. godinu namijenjena 
poduzetništvu 

 
 
 
 
 

• Gradonačelnik je donio novi Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male 
vrijednosti za subjekte malog gospodarstva u 2018. godini koji je prošao 
proceduru javnog savjetovanja i temeljem kojeg će se dodjeljivati potpore 
(Glasnik Grada Karlovca 3/2018) 
 

• Temeljem Pravilnika 1.3.2018.  raspisan je Javni poziv za dodjelu potpora 
male vrijednosti subjektima malog gospodarstva u 2018. godini 
(www.karlovac.hr, Karlovački tjednik) 

 

 
 

www.karlovac.hr 

  AKTIVNOST  IZNOS (KN) 

1. Potpore poduzetništvu 1.200.000,00 

2. Promidžba poduzetništva i obrtništva 110.000,00 

3. Potpore Udruženju obrtnika Grada Karlovca 230.000,00 

  UKUPNO 1.540.000,00 

http://www.karlovac.hr/


Novosti iz Pravilnika o dodjeli potpora za 2018. 

Uvedene su nove potpore: 
 Za građevinske djelatnosti 
 Za promociju i brendiranje proizvoda 
 Za unapređenje uslužnih djelatnosti u turizmu 
 Za izradu projektnih prijedloga za sufinanciranje iz EU fondova 
 Za edukaciju poduzetnika u proizvodnji IT djelatnostima, građevini te turizmu, ugostiteljstvu i 

trgovini 
       
Uvedene su nove prihvatljive aktivnosti (troškovi): 
 Usluge vezane na izradu novih proizvoda - početnici 
 Troškovi oglašavanja i promidžbe - početnici 
 Nabava gospodarskog vozila – početnici 
 Knjigovodstvene usluge – početnici 
 Uvođenje sustava upravljanja kvalitetom – proizvodnja 
 Nabava strojeva, opreme i alata za građevinske djelatnosti 
 Uređenje prostora za proširenje proizvodne djelatnosti 
 Promocija – sve djelatnosti 
 Organizacija sajmova 
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 Javni poziv za podnošenje zahtjeva – 2018. 

JAVNI POZIV za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora  
 
– objava 1. ožujak  2018.  - Karlovački tjednik  
   - www.karlovac.hr   → Gospodarstvo 
 
OBRASCI – www.karlovac.hr → Gospodarstvo 
 
Trajanje Javnog poziva:  
 
 zahtjevi se zaprimaju do 15.11.2018. godine odnosno do utroška sredstava 

predviđenih Proračunom  
 Zahtjevi se rješavaju redoslijedom zaprimanja 
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Organigram – Odsjek za gospodarstvo,  
poljoprivredu i turizam 2018. – kontakt podaci 

GRAD KARLOVAC, Trg bana Josipa Jelačića 1 
Pročelnica: Snježana Turalija, dipl.oec.  
Kontakt:  
Andrea Vrbanek, voditeljica Odsjeka, tel: 628- 120, 
andrea.vrbanek@karlovac.hr  
Vesna Vinovrški ,viša stručna suradnica za poduzetništvo i turizam, 
tel: 628-243 vesna.vinovrski@karlovac.hr   

Radno vrijeme UREDA ZA GOSPODARSTVO SA STRANKAMA: 
08,00 - 13,00 sati  - od utorka do petka 

Mirjana Luić, administrativna tajnica, tel: 628-181, 
mirjana.luic@karlovac.hr  
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HVALA  NA  PAŽNJI!  
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