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Na temelju članka 11. stavka 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva (“Narodne 
navine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ RH br. 33/01 i 60/01 - vjerodostojno tumačenje, 
129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak, 
123/17 i 98/19) i članka 25. Statuta Grada Ogulina Statuta Grada Ogulina (Glasnik Karlovačke 
županije br. 10/18, 22/19, 28/19 – pročišćeni tekst i 30/20), Gradsko vijeće Grada Ogulina, 
na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2020. godine donijelo je 

PROGRAM POTPORA U MALOM I SREDNJEM PODUZETNIŠTVU 
NA PODRUČJU GRADA OGULINA U 2021. GODINI 

Članak 1. 

Ovim Programom potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 
2021. godini (u daljem tekstu: Program) uređuju se svrha i ciljevi Programa, sustav mjera, 
korisnici i nositelji za provedbu mjera, uvjeti dodjele potpora male vrijednosti te sredstva za 
realizaciju mjera. 

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Grada 
Ogulina. Korisnici potpora iz Proračuna Grada Ogulina mogu biti obrti, samostalne 
profesionalne djelatnosti i trgovačka društva (koja su u privatnom vlasništvu) koja posluju i 
imaju registrirano sjedište ili podružnicu na području Grada Ogulina, a obrtnici i fizičke osobe 
i prebivalište, a čija je lokacija ulaganja na području grada Ogulina. 

Članak 2. 

Svrha ovog Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje 
poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih 
sposobnosti na području Grada Ogulina. 

Članak 3. 

Ciljevi ovog Programa su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, rast 
zaposlenosti, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, 
poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, bolje korištenje poduzetničke 
infrastrukture i prirodnih resursa za realizaciju poduzetničkih pothvata, podizanje razine 
poduzetničke kulture te rast i razvoj malog i srednjeg poduzetništva temeljenog na znanju, 
inovacijama i novim tehnologijama. 

Članak 4. 

POTPORE MALOM I SREDNJEM GOSPODARSTVU 

1. Potpore kamata na poduzetničke kredite 

Poticanje poduzetništva u 2021. godini ostvarivat će se i nadalje putem kreditiranja 
projekata iz malog i srednjeg gospodarstva uz subvenciju kamata na poduzetničke kredite 
osiguranih od poslovnih banaka.  
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Iznos potpore kamate na poduzetničke kredite je najviše 2,00 postotna poena.  

2. Potpore za projekte poduzetništva žena 

Cilj dodjele potpora za projekte poduzetništva žena je očuvanje radnih mjesta, poticanje 
zapošljavanja, rast i razvoj gospodarskih subjekata putem jačanja poduzetničkog potencijala 
žena.  

Korisnici potpore po ovom Programu su obrti, samostalne profesionalne djelatnosti i 
trgovačka društva u vlasništvu žena koji: 

- imaju sjedište i ulažu u projekt na području Grada Ogulina, 
- imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, 
- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima, 
- imaju podmirene obveze prema Gradu Ogulinu i tvrtkama u vlasništvu Grada Ogulina, 
- imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće. 

Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti: 

- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti,  
te programske opreme (računalni i drugi programi), 

- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti, 
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje. 

Projekti moraju biti jasno obrazloženi, s navedenim nazivom projekta, opisom, aktivnostima, 
ciljevima te očekivanim rezultatima. 

Maksimalni iznos potpore Grada Ogulina je 30% prihvatljivih troškova projekta, a najviše 
20.000,00 kuna po korisniku. 

3. Potpore za projekte mladih poduzetnika 

Cilj dodjele potpora za projekte mladih poduzetnika je motiviranje ciljne skupine mladih 
poduzetnika za uključivanje u poduzetništvo radi stvaranja novih poduzetničkih generacija te 
poticanje poduzetničkih aktivnosti i ulazak u svijet poduzetništva u cilju samozapošljavanja te 
rasta i razvoja.  

Prihvatljivi korisnici su mladi poduzetnici od 18 do 40 godina (dan prije navršavanja 41 
godine starosti) na dan podnošenja zahtjeva za potporu. 

Korisnici potpore po ovom Programu su obrti, samostalne profesionalne djelatnosti i 
trgovačka društva u vlasništvu mladih poduzetnika koji:  

- imaju sjedište i ulažu u projekt na području Grada Ogulina, 
- imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, 
- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima, 
- imaju podmirene obveze prema Gradu Ogulinu i tvrtkama u vlasništvu Grada Ogulina, 
- imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće. 
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Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti: 

- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti  
te programske opreme (računalni i drugi programi), 

- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti, 
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje. 

Projekti moraju biti jasno obrazloženi s navedenim nazivom projekta, opisom, aktivnostima i 
ciljevima te očekivanim rezultatima.  

Maksimalni iznos potpore Grada Ogulina je 50% prihvatljivih troškova projekta, a najviše 
20.000,00 kuna po korisniku. 

4. Potpore za projekte poduzetnika početnika 

Cilj dodjele potpora za projekte poduzetnika početnika je otvaranje novih radnih mjesta, 
poticanje zapošljavanja, rast i razvoj gospodarskih subjekata putem jačanja poduzetničkog 
potencijala poduzetnika početnika. 

Korisnici potpore po ovom Programu su obrti, samostalne profesionalne djelatnosti i 
trgovačka društva koji: 

- otvaraju gospodarsku djelatnost u 2021. godini, 
- imaju sjedište i ulažu u projekt na području Grada Ogulina, 
- imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, 
- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima, 
- imaju podmirene obveze prema Gradu Ogulinu i tvrtkama u vlasništvu Grada Ogulina, 
- imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće. 

Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti: 

- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti  
te programske opreme (računalni i drugi programi), 

- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti, 
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje. 

Projekti moraju biti jasno obrazloženi s navedenim nazivom projekta, opisom, aktivnostima i 
ciljevima te očekivanim rezultatima.  

Maksimalni iznos potpore Grada Ogulina je 70% prihvatljivih troškova projekta, a iznosi 
najviše 30.000,00 kuna po korisniku. 

5. Potpore za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja 

Cilj dodjele potpore za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja je otvaranje novih radnih 
mjesta, poticanje zapošljavanja, rast i razvoj gospodarskih subjekata putem jačanja 
poduzetničkog potencijala poduzetnika koji se bave tradicijskim zanimanjima. 
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Korisnici potpore po ovoj Odluci su obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja, osobe koje imaju 
registriranu kućnu radinost ili sporedno zanimanje, koji: 

- se bave očuvanjem i razvojem tradicijskih djelatnosti (Pravilnik o tradicijskim,  
odnosno umjetničkim obrtima („Narodne novine“ 112/07 i 143/13), 

- obavljaju djelatnost duže od 12 mjeseci, 
- imaju sjedište i ulažu u projekt na području Grada Ogulina, 
- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima, 
- imaju podmirene obveze prema Gradu Ogulinu i tvrtkama u vlasništvu Grada Ogulina, 
- imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće. 

Sredstvima potpore financirat će se sljedeće aktivnosti: 

- nabava strojeva, alata, opreme i uređaja za obavljanje djelatnosti,  
te programske opreme (računalni i drugi programi), 

- prilagodba poslovnog prostora i nabava inventara u svrhu obavljanja djelatnosti, 
- stručno osposobljavanje i poduzetničko obrazovanje. 

Projekti moraju biti jasno obrazloženi, s navedenim nazivom projekta, opisom, aktivnostima, 
ciljevima te očekivanim rezultatima.  

Maksimalni iznos potpore Grada Ogulina je 50% prihvatljivih troškova projekta, a iznosi 
najviše 5.000,00 kuna po korisniku. 

6. Potpore troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita 

Cilj dodjele potpora troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita je sufinanciranje 
troškova polaganja majstorskog ispita ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije polaganje je 
propisano odredbama Zakona o obrtu („Narodne novine“ broj 143/13, 127/19 i 41/20) pred 
komisijom Hrvatske obrtniče komore, za zanimanja propisana Pravilnikom o vezanim i 
povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 42/08, 114/11 i 
143/13) u svrhu pomoći potencijalnim obrtnicima prilikom otvaranja obrta. 

Korisnici potpore po ovom Programu su podnositelji zahtjeva koji majstorski ispit polažu prije 
otvaranja obrta, a najranije od 01. siječnja 2021. godine, imaju sjedište na području Grada 
Ogulina te u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju troškova imaju otvoren obrt. 

Zahtjev se podnosi na obrascu Zahtjeva, kojem se uz propisanu dokumentaciju prilaže i 
uvjerenje o položenom ispitu Hrvatske obrtničke komore, 

Maksimalni iznos potpore Grada Ogulina je 50% prihvatljivih troškova obračunatih od 
Hrvatske obrtničke komore, maksimalno do 1.000,00 kuna po korisniku. 

7. Potpore sudjelovanja na sajmovima i prezentacije projekata 

Cilj dodjele potpore za sudjelovanje na sajmovima i prezentacije projekata je sufinanciranje 
troškova sudjelovanja, a u svrhu promidžbe poduzetnika s područja Grada Ogulina. Zahtjev 
se podnosi na obrascu Zahtjeva, kojem se uz propisanu dokumentaciju prilaže i računi kojima 
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se dokazuju troškovi izlaganja na sajmovima i troškovi izrade promidžbenih materijala te 
dokaz sudjelovanja (priznanje, certifikat, uvjerenje, fotografije). 

Maksimalni iznos potpore Grada Ogulina je 50% dokumentiranih troškova, a najviše do 
2.000,00 kuna po poduzetniku godišnje. 

8. Potpore obrazovanja i osposobljavanja 

Korisnici potpore su privatne tvrtke, obrti, djelatnosti slobodnih zanimanja, osobe koje imaju 
registriranu kućnu radinost ili sporedno zanimanje. Cilj dodjele potpore za obrazovanje i 
osposobljavanje je sufinanciranje troškova obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika i 
njegovih zaposlenika za aktivnosti u poduzetništvu te osposobljavanje za korištenje fondova 
EU, a u svrhu postizanja konkurentne prednosti i razvoja te usavršavanja stručne 
osposobljenosti poduzetnika i njihovih zaposlenika. Zahtjev se podnosi na obrascu Zahtjeva, 
kojem se uz propisanu dokumentaciju prilaže i dokaz o završenoj edukaciji. 

Maksimalni iznos potpore Grada Ogulina je 50% dokumentiranih troškova, a najviše do 
7.000,00 kuna po poduzetniku godišnje. 

9. Potpora za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize koronavirusom 

(COVID – 19) 

Cilj dodjele potpora za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize koronavirusom 
COVID-19) je suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica krize kako bi se održala likvidnost i 
zadržala postojeća radna mjesta. 

Korisnici ove potpore su mikro, mala i srednja trgovačka društva, obrti, slobodna zanimanja 
koji su u cijelosti u privatnom vlasništvu koji su prijavitelji na mjeru Hrvatskog zavoda za 
zapošljavanje – „Potpore za očuvanje radnih mjesta u djelatnostima pogođenima 
koronavirusom (COVID – 19)“ i kojima je Hrvatski zavoda za zapošljavanje odobrio i uplatio 
sredstva. Ukoliko je Hrvatski zavoda za zapošljavanje odobrio i uplatio sredstva za navedenu 
potporu znači da je njegovo poslovanje pogođeno Korona virusom i da je zadovoljio sljedeće 
kriterije: imaju pad prometa veći od 20 posto; otkazivanje rezervacija, eventa, kongresa, 
seminara i slično; otkazivanje ugovornih poslova i narudžbi; nemogućnost isporuke gotovih 
proizvoda ili ugovorenih i plaćenih sirovina, repromaterijala, strojeva, alata i slično, te 
nemogućnost novih narudžbi sirovina, repromaterijala, alata i strojeva neophodnih za rad te 
koji :  

- imaju sjedište i prebivalište na području Grada Ogulina, 
- imaju najmanje jednog zaposlenog na neodređeno vrijeme, 
- imaju podmirene obveze prema zaposlenicima, 
- imaju podmirene obveze prema Gradu Ogulinu i tvrtkama u vlasništvu Grada Ogulina, 
- imaju podmirene obveze poreza, prireza i doprinosa na i iz plaće., 
- dokaz od strane Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. 

Maksimalni iznos potpore Grada Ogulina iznosi najviše 3.000,00 kuna po poduzetniku. 
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Rekapitulacija planiranih izdataka iz Proračuna Grada Ogulina za potpore 
u malom i srednjem poduzetništvu na području Grada Ogulina u 2021. godini 

 

R.br. Vrsta potpore 
Iznos sredstava 

(kn) 

1. Potpore kamata na poduzetničke kredite 50.000,00 

2. Potpore za projekte poduzetništva žena 100.000,00 

3. Potpore za projekte mladih poduzetnika 150.000,00 

4. Potpore za projekte poduzetnika početnika  150.000,00 

5. Potpore za projekte očuvanja tradicijskih zanimanja 5.000,00 

6. Potpore troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita  5.000,00 

7. Potpore sudjelovanja na sajmovima i prezentacije projekata 15.000,00 

8. Potpore obrazovanja i osposobljavanja poduzetnika 10.000,00 

9. Potpore za suzbijanje negativnih ekonomskih posljedica  
krize koronavirusom (COVID – 19) 

365.000,00 

 Ukupno 850.000,00 

Članak 5. 

Prioritet u korištenju sredstava Programa imat će razvojni programi kojima se povećava broj 
zaposlenih radnika, potpunije koriste lokalni sirovinski resursi i razvijaju deficitarne 
djelatnosti. 

Članak 6. 

Sredstva za provedbu Program potpora u malom i srednjem poduzetništvu na području 
Grada Ogulina u 2021. godini osiguravaju se u Proračunu Grada Ogulina za 2021. godinu. 

Za provedbu mjera iz ovog Programa koje sukladno Zakonu o državnim potporama 
(„Narodne novine“ RH br. 47/14 i 69/17) predstavljaju potporu male vrijednosti Grad 
raspisuje Javni poziv. 

Javni poziv raspisuje Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i prostorno uređenje, 
a objavljuje se na službenim Internet stranicama www.ogulin.hr i na oglasnoj ploči Grada. 

http://www.ogulin.hr/
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Prijava na Javni poziv podnosi se Gradu Ogulinu, Upravnom odjelu za gospodarstvo, 
komunalni sustav i prostorno uređenje u pisanom obliku, na obrascu prijave kojeg izrađuje 
Odjel tijekom cijele godine, najkasnije do 15. prosinca 2021. godine. 

Uz prijavu podnositelj prijave prilaže odgovarajuću dokumentaciju. Zahtjevi se rješavaju 
redoslijedom prispijeća, a odobravaju se do navedenog roka odnosno do utroška sredstava 
predviđenih Proračunom Grada Ogulina za tekuću godinu 

Gradonačelnik će osnovati Povjerenstvo za ocjenu prispjelih prijava. 

Članak 7. 

Bespovratna novčana sredstva koja se temeljem ovog Programa dodjeljuju subjektima malog 
gospodarstva smatraju se državnim potporama male vrijednosti (de minimis potpore), 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. godine (Službeni list Europske unije, serija L, broj 352/1, 24. prosinca 2013.).  

Osnovne odredbe iz ove Uredbe su: 

- 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 Ogulinu) 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 Ogulin će podatke o dodijeljenim potporama male vrijednosti, sukladno Pravilniku o 
dostavi prijedloga državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male 
vrijednosti te registru državnih potpora i potpora male vrijednosti („Narodne novine“ RH br. 
125/17), dostaviti Ministarstvu financija RH na način propisan rečenim Pravilnikom. 
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Članak 8. 

Korisnici potpora su uz pravilno i potpuno ispunjen obrazac zahtjeva koji se ispunjavanja 
putem računala dužni priložiti potrebnu dokumentaciju:  

1. Obrazloženje projekta, 

2. Rješenje o upisu u odgovarajući registar upisa, 

3. Presliku ugovora o otvaranju poslovnog računa (IBAN transakcijski račun), 

4. Računi koji glase na prijavitelja za troškove dozvoljene za svaku traženu prihvatljivu 
aktivnost. Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore ne smiju se koristiti 
za pravdanje potpora drugih davatelja. Računi za sve potpore moraju biti iz tekuće 
godine. Izvod žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje troškova. Plaćanje 
gotovinom dozvoljeno je u iznosu do 5.000,00 kuna uz račun na ime tvrtke. Nalog za 
plaćanje, kompenzacije, cesije, leasing nisu prihvatljivi dokazi plaćanja,  

5. Ako je račun plaćen u eurima, iznos u zahtjevu mora biti prikazan u kunama na dan 
plaćanja računa, kojeg mora dati ili ovjeriti poslovna banka koja je plaćanje izvršila, a 
naziv kupljene opreme s opisom mora biti na hrvatskom jeziku, 

6. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi ne starija od 30 dana od 
podnošenja zahtjeva, 

7. Potvrda o podmirenim obvezama prema Gradu Ogulinu i tvrtkama u vlasništvu Grada 
Ogulina ne starija od 30 dana od podnošenja zahtjeva, 

8. Ispunjen obrazac Izjave o nepostojanju duga prema zaposlenicima, 

9. Ispunjen obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti koji obuhvaća sve 
dodijeljene potpore iz javnih izvora, 

10. Ispunjen obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova, 

11. Za opravdavanje troškova za uređenje poslovnog prostora potreban je dokaz o 
vlasništvu (vlasnički list) odnosno ugovor o najmu/zakupu ovjeren kod javnog bilježnika 
te fotografije prostora, 

12. Potvrda o prijavi na mirovinsko osiguranje iz evidencije HZMO-a ne starija od 30 dana od 
podnošenja zahtjeva, 

13. Za nabavu gospodarskog vozila kopija prometne knjižice koja glasi na tvrtku, 

14. Fotodokumentacija svih ulaganja / troškova (strojevi, oprema, uređenje), 

15. Suglasnost o korištenju podataka.  

Dokumentacija mora biti priložena navedenim redoslijedom i uvezana u jedinstvenu cjelinu. 

Neprihvatljivi su računi za robe i usluge dobavljača / izvođača s kojima je podnositelj 
Zahtjeva/korisnik potpore povezan rodbinskim, vlasničkim ili upravljačkim odnosima.  

Po potrebi Povjerenstvo može zatražiti i dodatnu dokumentaciju i obrazloženja o čemu će 
izvijestiti tražitelja potpore. 
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Članak 9. 

Korisnici potpore dužni su dostaviti u Upravni odjel za gospodarstvo, komunalni sustav i 
prostorno uređenje izvješće kojima dokazuju namjensko korištenje potpore.  

Korisnicima potpore može se u jednoj kalendarskoj godini dodijeliti samo jedna potpora.  

Korisnik potpore ne smije otuđiti predmetno ulaganje niti mu promijeniti namjenu, te ga je 
dužan održavati u svrsi i funkciji najmanje 3 godine od datuma isplate potpore.  

Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, dužni su istu vratiti najkasnije 
u roku 15 dana po zaprimljenom zahtjevu za povrat sredstava te će biti isključeni iz dodjele 
potpore za tekuću i sljedeću godinu.  

Korisnici potpore koji svojim postupanjem pokušaju dovesti u zabludu ili pokušaju prikazati 
lažne podatke bit će isključeni iz dodjele potpore za tekuću i sljedećih 5 godina.  

Članak 10. 

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Karlovačke županije“, 
a primjenjuje se od 01. siječnja 2021. godine. 

KLASA: 023-01/20-01/135 
URBROJ: 2133/02-02-20-1 
Ogulin, 17. prosinca 2020. 

 

G R A D  O G U L I N  G R A D S K O  V I J E Ć E  
P R E D S J E D N I K  

 
 

                                               Marinko Herman, struč. spec. krim., v.r.
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