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PREDMET: Prijedlog Zaklju č
poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za pot
Istarskoj županiji za 2016. godinu
-  dostavlja se  
 

 
 

Poštovani,  
 

 
u prilogu Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i odlu
 
  
S poštovanjem, 

 
     
     
      
 

Prilog: 
1. Zaključak s obrazloženjem

 

REPUBLIKA HRVATSKA  
ISTARSKA ŽUPANIJA  
Upravni odjel za gospodarstvo  

ka 29, 52100 Pula, p.p. 198 
2-172 

        ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE
      

    STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE

      

Zaklju čka o odobrenju nepovratnih potpora temeljem
prijavu projekata za dodjelu potpora za pot icanje razvoja poduzetništva u 

starskoj županiji za 2016. godinu   

Vam dostavljamo predmetni akt na nadležno postupanje i odlučivanje.

             v.d.pročelnice
                             mr.sc. Lorena Brgi
           

 
 
 

ak s obrazloženjem 
 
 

 

ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE  
  putem 

ČNE SLUŽBE SKUPŠTINE  
 

Dršćevka 3, Pazin 

potpora temeljem  Javnog 
icanje razvoja poduzetništva u 

čivanje. 

čelnice  
mr.sc. Lorena Brgić   



Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 
60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst); članaka 65. i 
85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13), Župan 
Istarske županije 01. srpnja 2016. godine donosi 
 
 

Z A K L J U Č A K  
o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poz iva za prijavu projekata za 

dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva  
u Istarskoj županiji za 2016. godinu 

 
 

Članak 1. 
Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo dodjeljuje potpore poduzetnicima u svrhu 
poticanja njihovog razvoja.  
 
Financijska sredstva dodjeljuju se za realizaciju sljedećih mjera: 
 
1. Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje, 
2. Potpore za ulaganje u standarde kvalitete, 
3. Potpore za nabavu nove opreme, 
4. Sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja  zgrada i građevina u 
    vlasništvu malih i srednjih poduzeća te obrta. 
 

Članak 2. 
Sredstva za provedbu Javnog poziva u ukupnom iznosu od 500.000,00 kn (petsto tisuća 
kuna) predviđena su u Proračunu Istarske županije za 2016. godinu, razdjel 014 – Upravni 
odjel za gospodarstvo. 
 

Članak 3. 
Temeljem raspisanog Javnog poziva za prijavu projekata za dodjelu potpora za poticanje 
razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu Klasa: 402-01/16-01/02; Urbroj: 
2163-1-22/6-16-03, donesenog na osnovu Zaključka Klasa: 402-01/16-01/07; Urbroj: 2163/1-
01/8-16-2 od 01. ožujka 2016. godine odobravaju se nepovratne potpore poduzetnicima na 
osnovu podnesenih zahtjeva. 
 
Nepovratne potpore temeljem mjere 1. Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje 
odobravaju se kako slijedi: 
 
1. STUDIO CORPORE SANO, obrt, Šandaljska 11, 52100 Pula, OIB: 70553168421 

dodjeljuje se nepovratna potpora u iznosu od 5.000,00 kn. 
 

2. FLAVIANI d.o.o., Videlanka 11, Pula, OIB: 44316233823 dodjeljuje se nepovratna 
potpora u iznosu od 5.000,00 kn. 
 

3. DECIMO MERIDIANO d.o.o., trg J.B.Tita 9, Buje, OIB: 23484940648 dodjeljuje se 
nepovratna potpora u iznosu od 1.117,50 kn. 

 

  



Nepovratna potpora temeljem mjere 2. Potpore za ulaganje u standarde kvalitete odobrava 
se kako slijedi: 
 
1. ABACUS d.o.o., Dukićeva 40, Pula, OIB: 58647311879 dodjeljuje se nepovratna potpora 

u iznosu od 4.257,18 kn. 
 

Članak 4. 
Na osnovu ovog Zaključka odobrenim zahtjevima za dodjelu nepovratne potpore dostaviti će 
se obavijest o odobrenoj potpori. Nepovratne potpore poduzetnicima će se isplatiti nakon 
potpisivanja Ugovora. 

 
Članak 5. 

Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije za provedbu ovog akta i 
praćenje namjenskog utroška sredstava. 
 

Članak 6. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  

 
KLASA: 402-01/16-01/07 
URBROJ: 2163/1-01/8-16-6 
Pula, 01. srpnja 2016. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

            
          ŽUPAN  
               mr.sc. Valter Flego
  
 
 
Dostaviti: 
1. Upravni odjel za proračun i financije IŽ, 
2. Upravni odjel za gospodarstvo IŽ, 
3. Pismohrana, ovdje     

 



 

OBRAZLOŽENJE 
 

1.   PRAVNI TEMELJ  
 
Pravni temelj za donošenje ovog akta sadržan je u članku 48. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13 – pročišćeni tekst); članku 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine 
Istarske županije“ br. 10/09, 04/13. 
 
 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM I P OSLJEDICE KOJE 
ĆE NASTUPITI NJEGOVIM DONOŠENJEM 

 
Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo dodjeljuje nepovratne financijske potpore 
poduzetnicima za realizaciju sljedećih mjera: 
 
1. Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje, 
2. Potpore za ulaganje u standarde kvalitete, 
3. Potpore za nabavu nove opreme, 
4. Sufinanciranje energetskih pregleda i energetskog certificiranja  zgrada i građevina u 
    vlasništvu malih i srednjih poduzeća te obrta. 
 
Nepovratne financijske potpore dodjeljuju se putem Javnog poziva za prijavu projekata za 
dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2016. godinu 
Klasa: 402-01/16-01/02; Urbroj: 2163-1-22/6-16-03, donesenog na osnovu Zaključka Klasa: 
402-01/16-01/07; Urbroj: 2163/1-01/8-16-2 od 01. ožujka 2016. godine. Dodjelom potpora 
potaknuti će se razvoj poduzetništva na području Istarske županije. 
 
 

3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Sredstva za provedbu ovog Zaključka su osigurana u razdjelu 14 Proračuna Istarske 
županije za 2016. godinu. 
 
 

4. TEKST NACRTA AKTA 

Prijedlog Zaključka s obrazloženjem sastavni je dio ovog Akta.  
 
 


