
  

 
OBRAZAC 

IZVJEŠĆA O PROVEDENOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANOM  
 

JAVNOŠĆU 

 

 
Naslov dokumenta 

Izvješće o provedenom savjetovanju o nacrtu prijedloga 
Pravilnika o dodjeli bespovratnih potpora 
male vrijednosti za subjekte malog 
gospodarstva na području Grada Karlovca  

Stvaratelj dokumenta, tijelo koje 
provodi savjetovanje 

Tijelo koje je nadležno za izradu nacrta i provodi 
savjetovanje: Upravni odjel za gospodarstvo, 
poljoprivredu i turizam  

 
 

Svrha dokumenta 
Izvješćivanje o provedenom savjetovanju sa zainteresiranom 
javnošću o mogućostima potpora koje će Grad Karlovac u 
2019. godini dodjeljivati poduzetnicima s područja Grada 

   

Datum dokumenta 
 

08.02.2019. 

 

Verzija dokumenta  

 

Vrsta dokumenta 
 

Pravilnik 

Naziv nacrta zakona, drugog propisa ili 
akta 

Pravilnik o dodjeli bespovratnih potpora male vrijednosti za 
subjekte malog gospodarstva na području Grada Karlovca  

Jedinstvena oznaka iz Plana 
donošenja zakona, drugih propisa i 
akata objavljenog na internetskim 
stranicama Grada 

Klasa: 302-01/19-01/01 

Ur. broj: 2133/01-09/07-19-1 

 

Naziv tijela nadležnog za izradu nacrta Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam  

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti bili uključeni u postupak 
izrade odnosno/ili u rad stručne 
radne skupine za izradu nacrta? 

/ 

Je li nacrt bio objavljen na 
internetskim stranicama ili 
na drugi odgovarajući način? 
Ako jest, kada je nacrt objavljen, na 
kojoj internetskoj stranici i koliko je 
vremena ostavljeno za savjetovanje? 
Ako nije,zašto? 

  

Internetska stranice Grada Karlovca 
www.karlovac.hr 

 Internetske stranice tijela nadležnog 
za izradu nacrta stranice, 
www.karlovac.hr 

  

Neke druge internetske stranice / 

  

 

 

 

 

 

 



  

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

1. Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i turizam 
  

1.  Članak 4. Mjera 5. dodaje se na kraju stavka 1.:  
Prihvatljivi su troškovi nabave dugotrajne imovine i 
opreme, a tekuće održavanje i nabava sitnog inventara i 
potrošnog materijala nije prihvatljiv trošak. 

- primjedba se prihvaća 
2. U članku 7. stavak 3. mijenja se i glasi: 

Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za 
odobrene aktivnosti, a maksimalni iznos pojedinačne 
potpore može iznositi do 30.000,00 Kn godišnje po 
poduzetniku za sve vrste troškova osim za nabavu 
informatičke (računalne) opreme gdje maksimalni iznos 
pojedinačne potpore može iznositi do 10.000,00 kn 
godišnje po poduzetniku.  

- primjedba se prihvaća 
3. U članku 8. stavak 3. mijenja se i glasi: Potpora može 

iznositi do 50% prihvatljivih troškova, a maksimalni 
iznos pojedinačne potpore može iznositi do 10.000,00 
kn godišnje po poduzetniku odnosno fizičkoj osobi 
iznajmljivaču.   
- primjedba se prihvaća 

4. U članku 10. stavak 2. mijenja se i glasi: 
Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih troškova za 
odobrene aktivnosti. Maksimalni iznos pojedinačne 
potpore može iznositi do 25.000,00 Kn za objekte i 
uređenje terasa u Zvijezdi, a na bilo kojem drugom 
području  Grada Karlovca maksimalni iznos pojedinačne 
potpore može iznositi do 20.000,00 Kn.  
U članku 10. dodaje se stavak 4. i glasi: 
Troškovi za uređenje terasa ugostiteljskih objekata u 
Zvijezdi moraju biti u skladu s odredbama Odluke o 
komunalnom redu Grada Karlovca koje se odnose na 
izgled terasa.  

- primjedbe se prihvaćaju  
5. U članku 12. stavak 3. mijenja se i glasi:  

Za potporu se mogu kandidirati i fizičke osobe koje se 
školuju za turističke vodiče za područje Grada Karlovca 
odnosno Karlovačke županije te iznajmljivači fizičke 
osobe.  
- primjedba se prihvaća 

6. U sve obrasce dodati kolonu: Ulaganje sufinancirano iz                                           
drugih izvora/ Izvor /Iznos 

- primjedba se prihvaća 

 

 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti 
na određene odredbe nacrta 

 

 

Troškovi provedenog savjetovanja Nema 

 

Klasa: 302-01/19-01/01                                                                                                                        v.d. Pročelnice:                                          

Ur. broj: 2133/01-09/07-19-4                                                                                   Andrea Vrbanek, univ.spec.oec. 

U Karlovcu, 08.veljače 2019.                              
      


