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HRVATSKA 
OBRTNIČKA 
KOMORA 2008.

Zagreb, 10. lipnja 2008.  
 Predmet : TRADICIJSKI I UMJETNIČKI OBRTI  

 
ZAHTJEV ZA DODJELU UVJERENJA O STJECANJU STATUSA TRADICIJSKOG, 
ODNOSNO UMJETNIČKOG OBRTA 

   - Pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima, NN 112/2007 
 

- Naknada za troškove obrade zahtjeva (4000 kn) uplaćuje se na račun 2340009-1100174539, 
poziv na broj 4013-JMBG s opisom plaćanja "Uvjerenje trad. i umj.obrti". Primjer uplatnica 
u prilogu. 

 
- Pravilnik i obrazac zahtjeva, dostupni u NN 112/2007. Bolje je uzeti sa web-a HOK-a, 

www.hok.hr, dalje ići na područje "cehovi", onda na područje "tradicijski obrti", jer je 
obrazac dovoljno velik za upis rukom. 

 
- Potrebno je priložiti sve navedene privitke prema zahtjevu Pravilnika. 
 
- Zahtjev se predaje/ šalje na  
   Hrvatska obrtnička komora 
   pp166 
   Ilica 49  
   10 000 Zagreb 
 

POTICAJNI PROGRAMI MINISTARSTVA GOSPODARSTVA, RADA I 
PODUZETNIŠTVA (http://www.mingorp.hr/) :  

  - Razvoj obrtništva, objavljen 15. svibnja 2008. 
  - Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva, objavljen 13. svibnja 2008. 

 
Obzirom na rokove natječaja ministarstva, te raznorodnost do sada primljenih zahtjeva, u 
dogovoru sa ministarstvom i HAMAG-om koji obrađuje zahtjev, za aktualne natječaje potpora 
(rok predaje do kraja lipnja 2008.) neće se uzimati u obzir Uvjerenje o trad.obrtu, jer ga nije 
moguće ishodovati do kraja lipnja 2008. Tako niti jedan obrt neće biti u povlaštenom ili 
podređenom položaju za potpore. 
    
Refundiranje troškova za obradu Zahtjeva za dodjelu uvjerenja o stjecanju statusa 
tradicijskog odnosno umjetničkog obrta 
 
Troškovi se mogu refundirati na projektima  : 
- Razvoj obrtništva, tradicijski i umjetnički obrti 
  - Sredstva se po ovom programu mogu tražiti i bez Uvjerenja trad. ili umj.obrti.  

 
- Jačanje konkurentnosti malog gospodarstva također predviđa refundiranje troškova u dijelu : 
      Projektna aktivnost C – tehničko usklađivanje,  
      između ostalog i za  
       - troškove stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i  
         Hrvatski otočni proizvod (i za Uvjerenje Trad.obrti - iako u projektu nije 
         decidirano navedeno. 

http://www.hok.hr/
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