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       GRADONAČELNIK 
 KLASA: 311-01/20-01/3 

 URBROJ: 2186/01-07/7-20-2 

 Varaždin, 27. svibnja 2020.  

 

Na temelju članka 9. Pravilnika o provedbi mjere poticaja „Poduzetnički fond Grada 

Varaždina 2020.“ i članka 69. Statuta Grada Varaždina („Službeni vjesnik Grada Varaždina", 

broj 3/18 i 2/20), gradonačelnik Grada Varaždina, na dan 27. svibnja 2020. godine, donosi 

 

Z A K LJ U Č A K 

o dodjeli potpora poduzetnicima i obrtnicima kroz 

Mjeru poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina 2020.“ 

 

I. 

U cilju poboljšanja gospodarskog stanja i poticanja poduzetništva i obrtništva, očuvanja 

radnih mjesta, povećanja broja zaposlenih te stvaranja uvjeta za redovno i normalno odvijanje 

gospodarskih aktivnosti na području Grada Varaždina, utvrđuje se provedba Mjere poticaja kroz 

„Poduzetnički fond Grada Varaždina 2020.“ (u daljnjem tekstu: Mjera poticaja). 

 

II. 

 

 Grad Varaždin će osigurati sredstva za potpore poduzetnicima i obrtnicima (u daljnjem 

tekstu: gospodarski subjekti) koji imaju sjedište na području Grada Varaždina. 

Sredstva za potpore iz točke I. ovo Zaključka osigurana su u Proračunu Grada Varaždina 

za 2020. godinu, u Razdjelu 27, Program 20: Poticanje gospodarstva, Aktivnost 200029 – 

Poduzetnički fond, 352 – Subvencije trgovačkim društvima, obrtnicima, malim i srednjim 

poduzetnicima izvan javnog sektora. 

Za dodjelu potpora iz točke I. ovoga Zaključka raspisat će se Javni poziv. 

 

 

III.  

Postupak i kriteriji za dodjelu potpora iz točke I. ovog Zaključka propisani su Pravilnikom 

o provedbi Mjere poticaja „Poduzetnički fond Grada Varaždina 2020.“ (KLASA: 311-01/20-

01/3, URBROJ: 2186/01-07/7-20-1) (u daljnjem tekstu: Pravilnik).  



IV. 

Ukupan iznos potpora planiran u proračunu Grada Varaždina za 2020. godinu, raspodijelit 

će se korisnicima koji su ostvarili pravo na potpore proporcionalno, prema ukupnom broju 

ostvarenih bodova pristiglih prijava i raspoloživim sredstvima, pri čemu iznos potpore ne može 

biti niži od 5.000 kuna niti viši od 15.000 kuna.  

 

 

V. 

 Bespovratne potpore se dodjeljuju za sljedeće aktivnosti: 

 ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva  

 uređenje poslovnog prostora  

 nabavku opreme za osnovnu djelatnost  

 izradu poslovnog plana 

 bankarske usluge za obradu kredita 

 troškove uvođenja sustava upravljanja kvalitetom, normi i znakova kvalitete 

 izradu web stranice te tiskanje promotivnih materijala 

 dopunsku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost te informatičko obrazovanje 

 sudjelovanje na domaćim i inozemnim sajmovima 

 sudjelovanje na radionicama i seminarima o edukaciji za pripremu projekata. 

 

 

VI. 

 Javni poziv za ovu Mjeru poticaja bit će objavljen na službenim internetskim stranicama 

Grada Varaždina, o čemu će biti objavljena obavijest u lokalnom tjedniku.   

Javni poziv bit će otvoren od 15. do 30 lipnja 2020. godine. 

 

 

VII. 

U Povjerenstvo za provođenje Mjere poticaja kroz „Poduzetnički fond Grada Varaždina 

2020.“ (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 

1. Željka Lukačević Dominko, predsjednica 

2. Tatjana Posavec, član 

3. Mirjana Premuž, član. 

 

 

Povjerenstvo ima slijedeće zadatke:  

 analizirati i bodovati podnesene zahtjeve 

 izraditi prijedlog zaključka za dodjelu potpora. 

 



 

VIII. 

Sa svakim primateljem potpore koji ostvari pravo na dodjelu bespovratnih sredstava 

sklopiti će se poseban ugovor na temelju Zaključka o dodjeli potpora. 

 

 

IX. 

Za provedbu ovoga Zaključka zadužuju se Upravni odjel za EU projekte, upravljanje 

imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina i Upravni odjel za proračun i javnu nabavu Grada 

Varaždina. 

 

 

 

GRADONAČELNIK 

 

dr. sc. Ivan Čehok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSTAVITI: 

1. Upravni odjel za EU projekte, upravljanje imovinom i gospodarstvo Grada Varaždina 

2. Upravni odjel za proračun i javnu nabavu Grada Varaždina 

3. Upravni odjel za poslove gradonačelnika i Gradskog vijeća Grada Varaždina 

4. Članovima Povjerenstva (1 – 3) 

5. Arhiva. 


