
 

 

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj 4/09., 

1/12. , 1/13., 3/13.-pročišćeni tekst i 1/18.) i Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva 

na području Grada Koprivnice,  gradonačelnik Grada Koprivnice dana 27.06.2018. godine 

donio je 

 

 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o odobrenju bespovratnih potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima na 

području Grada Koprivnice 

 

 

I. 

 

Temeljem provedenog Javnog natječaja, objavljenog u Glasu Podravine od 20. travnja 

2018. godine, odobravaju se bespovratne potpore tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima 

na području Grada Koprivnice, u ukupnom iznosu od 100.249,06 kuna,  u cilju očuvanja 

kulturnog nasljeđa te brige o očuvanju zanimanja koja s razvitkom industrijske proizvodnje 

postaju zanemarena ili postupno nestaju. 

    

 

II. 

 

Odobrena sredstva iz točke I. ovog Zaključka teretit će Proračun Grada Koprivnice za 

2018. godinu, poziciju 600, konto 3523 - subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i 

srednjim poduzetnicima, a uplatiti će se temeljem podataka iz Tabele koja se nalazi u prilogu i 

čini sastavni dio ovog Zaključka. 

 

 

 

 

 

KLASA: 301-01/18-01/0006 

URBROJ: 2137/01-05/2-18-8 

Koprivnica, 27.06.2018. 

 

 

 

GRADONAČELNIK: 

                               Mišel Jakšić, dipl. oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

Gradsko vijeće je na  27. sjednici, održanoj 11. srpnja 2016. godine donijelo Program 

mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice. 

Temeljem navedenog Programa gradonačelnik  je 20. travnja 2018. godine raspisao  

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera 

poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice. 

Navedenim Programom utvrđeni su svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za 

provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje 

predstavljaju potporu male vrijednosti. 

U Proračunu Grada  osigurana su sredstva za dodjelu bespovratnih potpora za mjera 

„Sufinanciranje razvoja tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta“, a sve u  cilju poticanja 

razvoja i rasta tradicijskih i umjetničkih obrta,  očuvanju kulturnog nasljeđa te brige o 

očuvanju zanimanja koja s razvitkom industrijske proizvodnje postaju zanemarena ili 

postupno nestaju. 

Bespovratna potpora se dodjeljuje za:  

- poboljšanje uvjeta rada radionice, 

- sufinanciranje troškova početne proizvodnje, 

- izlaganje na specijaliziranim sajmovima, 

- izrada promidžbenog materijala, 

- ishođenje Uvjerenja o statusu tradicijskog ili umjetničkog obrta  

- sufinanciranje 50 % godišnjih troškova poslovanja  

- edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu u svrhu 

unapređenja znanja i vještina o tradicijskim/umjetničkim obrtima 

  Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 10.000,00 kuna. 

Korisnici ove mjere iz Programa su obrtnici sa sjedištem odnosno prebivalištem na 

području Grada. 

Korisnici potpore bili su obvezni podnijeti zahtjev na propisanom obrascu „Prijava za 

dodjelu nepovratnih subvencija Grada Koprivnice (obrazac PNDS-18)“ i priložiti traženu 

dokumentaciju iz Javnog poziva.  

Povjerenstvo je pregledalo pristiglih 12 zahtjeva i predložilo gradonačelniku da se svih 

12 zahtjeva i odobri. Zahtjevi su odobreni u ukupnom iznosu od  100.249,06 kuna. 

Navedeni Program i dodijeljena sredstva omogućiti će obrtnicima koji proizvode 

suvenire na tradicionalni način ili se bave onim obrtima kojima prijeti izumiranje da i u ovoj 

boljoj gospodarskoj situaciji u kojoj se zaustavio dugogodišnji trend kada se više obrta 

zatvaralo nego otvaralo budu konkurentni na tržištu ili ponude neki novi proizvod kojim će 

proširiti svoju ponudu. Također želi se na ovaj način biti i podrška onima koji imaju ideje, ali 

nemaju početnih sredstava, da se počnu baviti nekim tradicijskim odnosno umjetničkim 

obrtom. 

 

  Predlaže se, zbog svega naprijed navedenog, donošenje Zaključka u priloženom tekstu. 

 

       Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

      Upravni odjel za financije, gospodarstvo i europske poslove: 

Pročelnik: 

Zdravko Punčikar, dipl. oec.   

  

Viši savjetnik: 

  Jasmina Stričević 



 

 

 


