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 Na temelju 44. i članka 98. Statuta Grada Karlovca (GGK br. 01/2015 – Potpuni tekst) i 
članka 6. Programa poticanja poljoprivrede i ruralnog razvoja na području Grada Karlovca za 
razdoblje 2016.-2020. God. (GGK br. 15/15 i 19/16) Gradonačelnik Grada Karlovca donio je dana 24. 
siječnja 2017.god. 
 
  
PRVU IZMJENU I DOPUNU PRAVILNIKA O DODJELI POTPORA MALE VRIJEDNOSTI 

PODUZETNICIMA NA RURALNOM PODRUČJU GRADA KARLOVCA 
ZA RAZDOBLJE 2016.-2020.GOD. 

 
 

Članak 1. 
U Pravilniku o dodjeli potpora male vrijednosti poduzetnicima na ruralnom području Grada Karlovca 
za razdoblje 2016.-2020. (GGK br. 16/15), (u daljnjem tekstu: Pravilnik) u članku 14., stavak 3. 
mijenja se i glasi: 
„Tekst Javnog poziva sadrži prihvatljive korisnike, mjere i aktivnosti za ostvarivanje potpora, rokove i 
način podnošenja zahtjeva i podatke o informacijama.“ 
 

Članak 2. 
U članku 15., stavku 2. iza točke 9. dodaje se nova točka koja glasi: 
„10. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne starija od 30 dana od dana 
podnošenja zahtjeva.“ 
 

Članak 3. 
U članku 16. riječi „naredbe računovodstvo od strane Upravnog odjela“ zamjenjuju se riječima 
„rješenja Gradonačelnika o dodjeli potpore“. 
Iza stavka 2. dodaje se novi stavak koji glasi: 
„Podnositelji zahtjeva za dodjelu potpora male vrijednosti mogu podnijeti prigovor na Rješenje o 
dodjeli potpore Gradonačelniku Grada Karlovca u roku 8 (osam) dana od dana primitka Rješenja. O 
prigovoru odlučuje Gradonačelnik.“ 

 
Članak 4. 

U članku 20. dodaje se novi stavak koji glasi: 
„Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (NN br. 23/15 i 85/15) Grad Karlovac kao tijelo 
javne vlasti obavezan je javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu. Korisnik potpore 
podnošenjem zahtjeva koji sadrži njegove osobne podatke daje pisanu suglasnost za njihovu javnu 
objavu.  
Korisnik potpore potpisuje suglasnost kojom se obvezuju: 

- davati izjave za medije i sudjelovati u svim aktivnostima koje promiču projekt za koji je dobio 
potporu ukoliko to od njega zatraži Grad Karlovac, omogućiti prezentaciju projekta na mjestu 
provođenja i/ili na press konferencijama koje organizira Grada Karlovac, a sve u cilju 
promocije financijskih potpora Grada Karlovca, 
 



- odobriti javnu objavu osobnih podataka (ime/naziv i adresu), iznosa i namjene dobivene 
potpore.“ 

 
Članak 5. 

Ostale odredbe ovog Pravilnika ostaju nepromijenjene. 
 

Članak 6. 
Ova Prva izmjena i dopuna Pravilnika stupa na snagu osam dana od dana objave u službenom glasilu 
Grada Karlovca. 
 
 
          GRADONAČELNIK 
 
                Damir Jelić, prof. 
 
 
 
 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za poduzetništvo,  poljoprivredu i turizam 
2. Upravni odjel za proračun i financije 
3. Upravni odjel za opće poslove  
4. Pismohrana gradonačelnika 
5. GGK 
6. Dokumentacija 
7. Pismohrana 
 
 
  


