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18. 
Na temelju članka 81. Statuta Grada Novigrada («Službene novine Grada Novigrada» broj 11/01., 2/02., 5/03., 

7/03. i 7/04.), Gradsko poglavarstvo Grada Novigrada, na sjednici održanoj dana   21.  travnja 2009. godine donosi 
slijedeću 
 

ODLUKU 
Izmjenama i dopunama Odluke o utvrñivanju uvjeta i načina  

 subvencioniranja kamata poduzetnika  
na području Grada Novigrada 

 
 

Članak 1 
 

U Odluci o utvrñivanju uvjeta i načina subvencioniranja kamata poduzetnika na području Grada Novigrada (u 
daljnjem tekstu; Odluka)  objavljenoj u „Službenim novinama Grada Novigrada“ br.  2/06.,  članak 5. mijenja se i glasi: 

Sredstva su namijenjena za subvenciju kamata po poduzetničkim kreditima za proizvodnju i uslužne djelatnosti 
tj. novo zapošljavanje na području Grada Novigrada. Kreditna sredstva poduzetnicima plasiraju se putem poslovnih 
banaka i mogu se koristiti za:  

• kupnju grañevinskog i pripadajućeg zemljišta, te ureñenje infrastrukture, 
• kupnju, izgradnju, ureñenje ili proširenje objekata, 
• nabavu opreme ili pojedinih dijelova opreme, 
• nabavu prijevoznih sredstava ili plovila u funkciji poduzetništva, 
• obrtna sredstva u funkciji investicije ili za unapreñenje poslovanja.  

 
 

Članak 2. 
 

          Članak 6. Odluke  mijenja se i glasi  
Grad Novigrad će subvencionirati kamatu po poduzetničkim kreditima za razvoj sljedećih djelatnosti:  

• Proizvodne djelatnosti     
• Turizam: 

o obiteljski hoteli, pansioni i sl.  (kategorizacija po Pravilniku)  
o prijevozna sredstva ili plovila u funkciji turizma  

• Poljoprivreda 
• Veletrgovina 
• Poduzetnicima koji svoju djelatnost obavljaju na području koji je prostorno planskom dokumentacijom 

predviñeno za proizvodne i poslovne namjene: 
o izdvojeno grañevinsko područje gospodarske pretežito proizvodne namjene – Sv. Vidal 
o izdvojeno grañevinsko područje gospodarske pretežito poslovne namjene - St. Vinjeri 
o izdvojeno grañevinsko područje gospodarske pretežito poslovne namjene – Bužinija 

u iznosu od 2 postotna poena kamata. 
• Poduzetnicima koji svoju djelatnost obavljaju na području starogradske jezgre Grada 

Novigrada punih 12 mjeseci u godini te ispunjavaju sve obveze i davanja prema lokalnoj i područnoj 
samoupravi i državi. 

 
Članak 3. 

 
Grad Novigrad sklopit će Anekse  Sporazuma s poslovnim bankama o poslovnoj suradnji za subvencioniranje 

kamate poduzetnika. 
 

Članak 4. 
 

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave se u «Službenim novinama Grada Novigrada»  
 
KLASA: 421-03/06-01/1 
URBROJ: 2105/03-03-8 
Novigrad, 21. travnja  2009. godine 
 
 

GRADSKO POGLAVARSTVO GRADA NOVIGRADA 
PREDSJEDNIK GRADSKOG POGLAVARSTVA 

 
     Anteo Milos, v.r.  

 
 

 


