
 

 

 

GRAD VELIKA GORICA 

GRADONAČELNIK 
 

 
 

temeljem članka 13. Pravilnika za dodjelu potpora obrtnicima 
(Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 1/2010., 2/2013., 3/2014 ) 

 
 

raspisuje 

 

NATJEČAJ 
za dodjelu potpora obrtnicima za 2014. godinu 

 

 

1. Korisnici potpora  

Korisnici potpora su obrti (subjekti malog gospodarstva prema Zakonu o poticanju razvoja 

malog gospodarstva NN br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13) koji obavljaju tradicijske, proizvodne 

i deficitarne obrte,  a sjedište obrta i prebivalište obrtnika je na području Grada Velike Gorice. 

 

 

Tradicijski obrti su: 

1. bravarski                                                      13. restauracija zgrada i namještaja 

2. dimnjačarski                                                14. kovanje-ograde, namještaja i ost.proizvoda 

3. fotografski                                                   15. stolarski 

4. izrada i popravak glazbenih instrumenata   16. strojobravarski 

5. izrada i restauracija narodnih nošnji            17. staklarski 

6. kovinotokarski                                             18. svjećarski i medičarski 

7. krojački-šivanje po mjeri i popravci            19. tapetarski 

8. krznarski                                                      20. tkalački 

9. limarski                                                        21. tokarski 

10. puškarski                                                    22. urarski 

11. postolarski                                                 23. zlatarski-izrada i popravak nakita od pl.metela “.  

12. klesarski 
 

Proizvodni obrti su: 
1. Izrada alata, kalupa, steznih naprava,                                                                                                          

 vodilica stroja i sl. 

2. izrada čamaca i dijel. za brodove i čamaca 

3. izrada igračaka od drva 

4. izrada ispušnih cijevi za osobna vozila  

5. izrada proizvoda od metala,(okovi ,brave,  

 

ključeva,vijčana roba,zakovice, opruge, 

metalna galanterija isl.) 

6. izrada zupčanika, osovina i strojnih dijelova 

7. izrada dijelova za motorna vozila 

8. izrada -suvenira od keramike, stakla, 

  

9.     izrada imitacije nakita 

10. šivanje radne odjeće  

11. šivanje trikotaže i ostalih tekstilnih  

 proizvoda  

12. izrada stilskog namještaja 

13.     izrada različitih proizvoda od drva     

 (drvnagalanterija) 

14.    izrada reklama i natpisa

         porculana ,drva, etno  i sl. 

 

 

 



 

Deficitarni obrti su: 
      1.   tesarski 

2. armirački 

3. krovopokrivački 

4. vodoinstalaterski 

5. montaža i popravak roleta 

 

2. Namjena korištenja potpora 

Potpore se odobravaju za razvoj obrtničke djelatnosti: 

- nabavu opreme i alata 

- uređivanje poslovnog prostora, 

- edukaciju vlasnika i zaposlenih 

- promotivne aktivnosti (troškovi izrade promidžbenih materijala) 

- certifikate kvalitete i znak  

-     stjecanje statusa  tradicijskog/umjetničkog obrta 

 

Pravo na korištenje potpora ostvaruje se za tekuću godinu. 

 

3. Kriteriji za dodjelu potpora: 

     - poboljšanje uvjeta rada radionice 

     - ulaganje u edukaciju vlasnika i zaposlenih 

     - broj zaposlenih 

     - sudjelovanje na sajmovima, revijama i natjecanjima,  

        certifikati kvalitete i znakovi-status tradicijskog /umjetničkog obrta 

     - dužina obavljanja obrta 

     - obiteljska tradicija 

     - način izrade proizvoda 

 

4. Visina potpore 

Visina potpore ovisna je o ukupno utvrđenom koeficijentu prema kriterijima iz Pravilnika o 

kriterijima i načinu dodjele potpora obrtnicima. 

Visina obračunate potpore obrtniku prema pripadajućem koeficijentu, ne može biti isplaćena 

u višem iznosu  od utvrđenih troškova. 

Najviši pojedinačni iznos potpore obrtnicima može iznositi 20.000,00 kuna 

 

Odobrene i dodijeljene potpore obrtnicima  na temelju ovog natječaja smatraju se državnim 

potporama male vrijednosti. 

 

5. Postupak odobravanja i dodjele potpora 

Zahtjev za dodjelu potpore, s pripadajućom dokumentacijom, podnosi se Povjerenstvu za 

potpore preko Upravnog odjela za poduzetništvo, investicije i fondove EU. 

 

Uz Zahtjev za dodjelu potpora obrtnik prilaže sljedeću dokumentaciju: 

1. Izvadak iz obrtnog registra 

2. Potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi  

   (original ne stariji od 30 dana); 

3. Obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti 

4.Obrazac Izjava radi utvrđivanju statusa subjekta malog gospodarstva  

5. program razvoja djelatnosti s prikazom poboljšavanja odnosno uvjeta rada radionice  

   (nabava opreme i alata ili/i uređivanje prostora),  



 

6. a) račun za nabavu opreme odnosno uređivanje poslovnog prostora iz tekuće 

        kalendarske godine s dokazima o namjenskom korištenju (izvodi sa žiro-računa kojima  

        se dokazuje da je obavljeno plaćanje) 

    b) predračun za nabavu opreme odnosno za uređivanje prostora, uz obvezu 

        naknadnog dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju (računi s izvodima sa žiro- 

        računa, kojima se dokazuje da je obavljeno plaćanje); 

7. a) račune o educiranju zaposlenika iz tekuće kalendarske godine s dokazima o namjenskom 

        korištenju (izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje da je obavljeno plaćanje) 

    b) predračun o edukaciji zaposlenika, uz obvezu naknadnog dostavljanja dokaza o 

        namjenskom korištenju (računi s izvodima sa žiro-računa, kojima se dokazuje da je  

       obavljeno plaćanje); 

8.a) račun za promotivne aktivnosti iz tekuće kalendarske godine s dokazima o namjenskom 

       korištenju (izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje da je obavljeno plaćanje) 

   b) predračun za promotivne aktivnosti, uz obvezu naknadnog dostavljanja dokaza o 

       namjenskom korištenju (računi s izvodima sa žiro-računa, kojima se dokazuje da je 

      obavljeno plaćanje) 

9. a) račune za dobivanje certifikata kvalitete ili znaku, Uvjerenje o statusu tradicijskog/ 

       umjetničkog obrta iz tekuće kalendarske godine, s dokazima o namjenskom korištenju  

      (izvodi sa žiro-računa kojima se dokazuje da je obavljeno plaćanje) 

    b) predračun za dobivanje certifikata kvalitete ili znaku, Uvjerenje o statusu 

       tradicijskog/ umjetničkog obrta, uz obvezu naknadnog dostavljanja dokaza o namjenskom 

       korištenju (računi s izvodima sa žiro-računa, kojima se dokazuje da je obavljeno 

       plaćanje) 

 

10. a) dokaza o sudjelovanju na sajmovima i izložbama iz prethodne godine-  

          (Udruženje obrtnika) 

      b) ili dokaz o posjedovanju certifikata kvalitete i znaka  

      c) ili dokaz o posjedovanju Uvjerenje statusu tradicijskog/umjetničkog obrta 

11. potvrda o obiteljskoj tradiciji obrta- (Udruženja obrtnika) –samo tradicijski obrti 

12. dokaz o broju zaposlenih –ID obrazac  

13. taksa 20 kuna 

 

Obrasce: Zahtjeva za dodjelu potpora, Izjava radi utvrđivanju statusa subjekta malog 

gospodarstva, Izjava radi utvrđivanju statusa subjekta malog gospodarstva mogu se dobiti u 

Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Trg kraja Tomislava 34/IV kat, 

soba 409, ili na web.stranici: www.gorica.hr 

 

Zahtjev za dodjelu potpora potrebno je dostaviti osobno, nepotpuni zahtjevi neće se 

razmatrati. 

 

Konačnu Listu obrtnika za dodjelu potpora utvrđuje Gradonačelnik,  a odobrena se sredstva 

isplaćuju na žiro-račun obrtnika.  

 

6. Kontrola namjenskog korištenja sredstava 

Odobrena sredstva obrtnici su dužni utrošiti namjenski, te dostaviti Izvješće o namjenskom 

utrošku dodijeljenih sredstava s dokazima, najkasnije do 31.10.2014. 

 

 

 

http://www.gorica.hr/


 

Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju:  

- biti iz godine na koju se odnosi natječaj 

- odnositi se na ulaganja - troškove iste vrte i namjene kako je navedeno u predračunima 

dostavljenim uz Zahtjev 

- biti od istog dobavljača čiji je predračun priložen uz Zahtjev 

 

Iznimno, u obzir se mogu uzeti i računi od  dobavljača čije predračuni nisu priložene uz 

zahtjev. O prihvaćanju takvih računa odlučuje Upravni odjel temeljem pisane molbe 

korisnika. Korisnik se o istom obavještava pismenim putem. 

 

Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore ne smiju se koristiti za pravdanje 

drugih potpora kod ostalih davatelja državnih potpora. 

 

Ako se utvrdi da je obrtnik dodijeljena sredstva iskoristio nenamjenski, dužan je vratiti 

dodijeljena sredstva te gubi pravo na potporu u sljedeće dvije (2) kalendarske godine.  

 

 

7. Trajanje natječaja 

 

Natječaj je otvoren do 30.05.2014. 

 

Sve informacije možete dobiti na telefon: 6269-949 


