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Temeljem članka 23. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 09/09), 

Gradsko vijeće Grada Čakovca je na svojoj 7. sjednici, održanoj 27. svibnja 2010., 
donijelo sljedeću 

O D L U K U 
o dodjeli potpore obrtnicima na području Grada Čakovca  

 
CILJEVI 

Članak 1. 

Gradonačelnik Grada Čakovca dodijelit će jednokratnu potporu obrtnicima sa 
sjedištem obrta na području Grada Čakovca s ciljem očuvanja obrta kojim prijeti 
zatvaranje ili smanjenje broja zaposlenih uslijed gospodarske i financijske krize.  
 

Članak 2. 
 

Djelatnosti u obrtu koje će biti uključene su sve djelatnosti osim tradicijskih i 
umjetničkih obrta, u koje spadaju: bakrokotlar, lončar, umjetnička keramika, remenar, 
postolar, medičar, svjećar, izrada autohtonih suvenira koji održavaju tradiciju grada, 
izrada dječjih igračaka, urar – popravak satova, proizvodnja i popravak nakita, 
dimnjačar, stolar koji se bavi isključivo restauriranjem, tkalac na tkalačkom stanu, krojač 
(šivanje po mjeri i popravci odjeće).  

Potpore obrtnicima tradicijskih, odnosno umjetničkih obrta dodjeljivat će se 
temeljem Pravilnika o kriterijima za dodjelu potpora tradicijskim, odnosno umjetničkim 
obrtima. (Sl gl. Grada Čakovca, Klasa: 300-01/07-01/11, od 08. studeni 2007., 11/08 )   
 
KORISNICI POTPORE 

Članak 3. 
 

Korisnici potpore su obrtnici, hrvatski državljani, a čije prebivalište i sjedište obrta 
iz članka 2. ove Odluke je na području Grada Čakovca. 

 
POVJERENSTVO 

Članak 4. 
 

Povjerenstvo za dodjelu potpora čini pet članova, dvoje predstavnika Grada 
Čakovca i to: 
Nenad Hranilović, predsjednik Povjerenstva i 
Karmen Franin, članica Povjerenstva i 
trojica predstavnika Hrvatske obrtničke komore, Obrtničke komore Međimurja, i to:  
Slavko Faltak, član Povjerenstva 
Anđelko Crnčec, član Povjerenstva i  
Ivan Rešetar, član Povjerenstva. 
 
POSTUPAK DODJELE POTPORE 

Članak 5. 
 

Gradonačelnik raspisuje natječaj za dodjelu potpore po ovoj Odluci. 
Korisnici potpore podnose zahtjeve na obrascu PO koji je sastavni dio ove 

Odluke. Uz obrazac potrebno je priložiti dokumentaciju iz članka 8. ove Od luke. 
Postupak obrade podnesenih zahtjeva za dodjelu potpore provodi Povjerenstvo  
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Stručne i tehničke poslove za potrebe Povjerenstva obavlja Upravni odjel za 
gospodarstvo. 

Članak 6. 
 

Pri odluci o dodjeli sredstava uzimat će se u obzir sljedeći kriteriji:  
1. Godina osnivanja obrta (dužina rada obrta) 
2. Broj zaposlenih 
3. Poslovni rezultati 

Članak 7. 
 

Na temelju dostavljene dokumentacije i vrednovanja prema navedenim 
kriterijima, Povjerenstvo izrađuje prijedlog o korisnicima, iznosu i namjeni pojedine 
potpore. 

Maksimalni iznos potpore po ovoj Odluci može iznositi 20.000,00 kuna. 
Ukupan iznos koji će biti dodijeljen je 300.000 kuna i to 50% bespovratnih 

sredstava, a 50 %  sredstava se vraća u proračun Grada Čakovca s počekom od 
godinu dana od dana potpisivanja Ugovora u dvanaest mjesečnih obroka.  
 
DOKUMENTACIJA ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA 
 

Članak 8. 
 

Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore treba priložiti slijedeću dokumentaciju:  
-popunjen obrazac Zahtjev za dodjelu potpora PO (koji je sastavni dio ove Odluke) 
-presliku obrtnice 
-porezne prijave za 2009., 2008. i 2007. godinu 
-popis dugotrajne imovine za 2009. godinu 
-bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika. 
 
ROKOVI 

Članak 9. 
 

Natječaj za dodjelu potpora obrtnicima objavljuje se u lokalnim novinama, na 
službenoj web stranici Grada Čakovca i na oglasnim pločama u Gradu Čakovcu i HOK 
Obrtničkoj komori Međimurske županije. 
 
ZAVRŠNE ODREDBE 

Članak 10. 
 

Ova Odluka primjenjuje se u 2010. u kojoj su proračunom Grada Čakovca 
planirana sredstva za ovu namjenu. 
 

Članak 11.  
 

         Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku 
Grada Čakovca. 
 
KLASA: 021-05/10-01/103 
URBROJ:2109/2-02-10-06 
Čakovec, 27. svibanj  2010. 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 
Gordan Vrbanec, ing. el. 

 


