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Je li nacrt bio objavljen na internetskim 
stranicama ili na drugi odgovarajući 
način?  

DA 
www.kazup.hr 

Internetsko savjetovanje sa 
zainteresiranom javnošću trajalo je 
u razdoblju od 7. veljače 2022. do 9. 
ožujka 2022. godine. 

Koji su predstavnici zainteresirane 
javnosti dostavili svoja očitovanja? 

Tijekom internetske javne rasprave pristigla su tri 
očitovanja zainteresirane javnosti. 

Razlozi neprihvaćanja pojedinih 
primjedbi zainteresirane javnosti na 
određene odredbe Nacrta 

UDRUGA INOVATORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
 
Primjedba: 
 
Mjera  B,  Podmjera 6: Predlaže se da se u prihvatljive 
troškove zaštite intelektualnog vlasništva uz zaštitu 
patenta i uporabnog modela, žiga (trademark) uvrsti i 
zaštita industrijskog dizajna. 
 
Primjedba se prihvaća. 
 
 
OBRTNIČKA KOMORA KARLOVAČKE ŽUPANIJE 
 
Primjedba: 
 
Mjera B, podmjera 6.:  sufinanciranje ulaganja u 
standarde kavalitete i zaštitu intelektualnog vlasništva: 
predlažemo da se u prihvatljive aktivnosti, uz navedene 
troškove stjecanja prava na oznake „hrvatska kvaliteta“ i 
„izvorno hrvatsko“ još dodaju i troškovi stjecanja 
uvjerenja o statusu tradicijskog, odnosno umjetničkog 
obrta. Naime hrvatska obrtnička komora, u skladu s  
pravilnikom o tradicijskim i umjetničkim 
proizvodima/uslugama  dodjeljuje poseban status 
tradicijskim i umjetničkim obrtima da pomogne 
očuvanju, njegovanju i prepoznatljivosti obilježja 
tradicijske odnosno umjetničke kulture, te da se ,u tom 
smislu, nositeljima znaka omoguće razne pogodnosti. 



(detaljnije na: https://www.hok.hr/cehovi-i-
sekcije/tradicijski-i-umjetnicki-obrti ). 
Obzirom da troškovi stjecanja ovoga statusa prelaze 
iznos od 4.000 kn, smatramo da bi se ovakvim načinom 
sufinanciranja bitno olakšao postupak zainteresiranim 
obrtnicima. prijašnjih godina stjecanje statusa 
umjetničkih odnosno tradicijskih obrta bilo je 
sufinancirano od strane ministarstva gospodarstva i 
održivog razvoja, istim natječajem kao i troškovi 
stjecanja prava uporabe znaka hrvatska kvaliteta i 
izvorno hrvatsko (nažalost ta vrsta natječaja se ne 
provodi posljednjih godina) te smatramo da bi kroz vaš 
program unapređenja gospodarstva  bilo svrhovito 
uključiti također i ovaj trošak. 
 
Primjedba se prihvaća. 
 
 
UDRUŽENJE OBRTNIKA GRADA KARLOVCA 
 
Primjedba: 
 
Mjera B,  Podmjera 3: Predlažemo da se u podmjeru 3 
uključi i trošak najma softvera kao prihvatljiv trošak, 
obzirom da sve više obrtnika i poduzetnika plaća 
godišnje licence i time ima automatsko ažuriranje 
softvera, dok kod jednokratne nabave softvera, 
poduzetnici imaju i dodatni trošak potrebnih ažuriranja. 
Veliki broj korisnika najma softvera, od Microsoft Office 
365 paketa, do knjigovodstvenih programa i programa u 
IT sektoru. 
Mjera B, podmjera 4: U podmjeri 4 predlažemo da se 
kao prihvatljiv trošak uključi i pretplata na stručne 
časopise koji se koriste kao edukativni materijal, 
obzirom da je česta pojava izmjena zakona u Hrvatskoj 
na godišnjoj razini. Stoga, poduzetnici koriste stručne 
časopise kako bi imali uvid u aktualne izmjene i situacije. 
Troškovi pretplate na stručne časopise, kao i najam 
softvera značajna su stavka u poslovanju obrtnika. 
 
Primjedbe se prihvaćaju. 
 

Troškovi provedenog savjetovanja Provedba javnog savjetovanja nije iziskivala dodatne 
financijske troškove. 

 
 
 
 


