
 

 

 
 
 
 
          

   REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
 Upravni odjel za gospodarstvo 
 
Riva 8, 52100 Pula  
Tel. (0)52 352-173 
 
Klasa: 402-01/17-01/01 
Ur.broj: 2163-1-22/6-17-15 
Pula, 05. lipnja 2017. 
 

           ŽUPANU ISTARSKE ŽUPANIJE 
       putem 

      STRUČNE SLUŽBE SKUPŠTINE 
 

      Dršćevka 3, Pazin 
 
 
PREDMET: Prijedlog Zaključka o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog 
poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 
2017. godinu  
-  dostavlja se  
 

 
 

Poštovani,  
 

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

 
                 v.d. pročelnice  
                                 mr.sc. Lorena Brgić   
               
 

 

 

 

Prilog: 

1. Zaključak s obrazloženjem 

 

 

 

 

 



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, 137/15); članaka 65. i 85. 
Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13,16/16, 1/17, 
2/17), Župan Istarske županije 06. lipnja 2017. godine donosi 
 

 
Z A K L J U Č A K  

o odobrenju nepovratnih potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora za 
poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. 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 nabavu nove opreme. 

 
 

Članak 2. 
Sredstva za provedbu Javnog poziva u ukupnom iznosu od 1.175.000,00 kn  
(milionstosedamdesetipettisućakuna) predviđena su u Proračunu Istarske županije za 2017. 
godinu, na pozicijama 174872 i 174881 razdjela 014 – Upravni odjel za gospodarstvo. 
 

 
Članak 3. 

Temeljem raspisanog Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u 
Istarskoj županiji za 2017. godinu KLASA: 402-01/17-01/01, URBROJ: 2163-1-22/1-17-10, 
donesenog na osnovu Zaključka o izmjeni Zaključka o prihvaćanju Programa poticanja 
razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu i teksta Javnog poziva za dodjelu 
potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2017. godinu Klasa: 402-01/17-01/12; Urbroj: 
2163/1-01/8-17-5 od 02. svibnja 2017. 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. PIJER BARBIER j.d.o.o., Pristava 10, 52000 Pazin, OIB: 18475827056 - dodjeljuje se 

nepovratna potpora u iznosu od 10.000,00 kn. 
2. KAMALIĆ, obrt za prijevoz i zemljane radove vl. Obrovac Nenad, Bokordići 8, 

Svetvinčenat, OIB:07549863366 - dodjeljuje se nepovratna potpora u iznosu od 8.050,00 
kn. 

Nepovratne potpore temeljem mjere 2. Potpore za nabavu nove opreme odobravaju se kako 
slijedi: 
 
1. KEY CONSULTING d.o.o., Ladrovići 20, 52440 Poreč, OIB: 61051026417 - dodjeljuje se 

nepovratna potpora u iznosu od 5.755,86 kn. 
2. LICUL d.o.o., Saše Šantela 52, 52000 Pazin, OIB: 33947767632 - dodjeljuje se 

nepovratna potpora u iznosu od 10.000,00 kn. 
3. SKLAD  obrt, vl. Davor Krizmanić, Veli Ježenj 41, 52000 Pazin, OIB: 75688025985 - 

dodjeljuje se nepovratna potpora u iznosu od 25.000,00 kn. 



4. FLAVIANI d.o.o., Videlanka 11, 52100 Pula, OIB: 44316233823 - dodjeljuje se 
nepovratna potpora u iznosu od 6.500,00 kn. 

5. BEAUTY CENTAR KALLOS, obrt, vl. Petra Brajković, Zagrebačka 5, 52440 Poreč, OIB: 
21179561085 - dodjeljuje se nepovratna potpora u iznosu od 8.287,50 kn. 

6. LM SERVIS, obrt za popravke, proizvodnju i trgovinu, vl. Mitija Soldatić, Poslovna zona 
Labinci 1, 52464 Kaštelir, OIB: 91315015450 - dodjeljuje se nepovratna potpora u iznosu 
od 10.000,00 kn. 

7. OBRT VR CHOCO ART, vl. Vili Radonić, Tartinijeva 2, 52100 Pula, OIB: 98304164056- 
dodjeljuje se nepovratna potpora u iznosu od 15.228,00 kn. 

8. HIDROFOR d.o.o., Ulica Pužar 27, Štinjan, Pula, OIB: 43641532865 - dodjeljuje se 
nepovratna potpora u iznosu od 10.000,00kn. 

 
 

Članak 4. 
Naznačeni iznosi mogu se koristiti samo za namjenu koju je odobrilo povjerenstvo za 
provedbu Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj 
županiji za 2017. godinu. 
 
 

Članak 5. 
Na osnovu ovog Zaključka, poduzetnicima kojima su odobreni zahtjevi za dodjelu nepovratne 
potpore temeljem mjere 1 Potpore za početak poslovanja – samozapošljavanje biti će 
dostavljena odluka o odobrenju nepovratne potpore. Potpore će biti isplaćene nakon potpisa 
Ugovora. 
 
Poduzetnicima kojima su odobreni zahtjevi za dodjelu nepovratne potpore temeljem mjere 2. 
Subvencioniranje nabave nove opreme, a na osnovu dostavljenih računa i potvrda o uplati, 
biti će dostavljena odluka o odobrenju nepovratne potpore. Potpore će biti isplaćene nakon 
potpisa Ugovora. 
Poduzetnicima kojima su zahtjevi odobreni na osnovu predračuna ili ponuda, dostaviti će se 
prethodna suglasnost o odobrenju zahtjeva za financiranje. Nepovratna potpora biti će im 
isplaćena nakon dostave računa i potvrda da su isti plaćeni te nakon potpisa Ugovora. 

 
 

Članak 6. 
Zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo Istarske županije za provedbu ovog akta i 
praćenje namjenskog utroška sredstava. 
 
 

Članak 7. 
Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.  
 
 
KLASA: 402-01/17-01/12 
URBROJ: 2163/1-01/8-17-10 
Pula, 06. lipnja 2017. 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 
 
          ŽUPAN  
         mr.sc. Valter Flego   
Dostaviti: 

1. Upravni odjel za gospodarstvo 

2. 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, 137/15) i člancima 65. i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske 
županije“ br. 10/09, 04/13,16/16, 1/17, 2/17). 
 
 

2. OSNOVNA PITANJA KOJA SE RJEŠAVAJU OVIM AKTOM I POSLJEDICE 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 nabavu nove opreme. 
 
Nepovratne financijske potpore dodjeljuju se putem Javnog poziva za dodjelu potpora za 
poticanje razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu KLASA: 402-01/17-
01/01, URBROJ: 2163-1-22/1-17-10, donesenog na osnovu Zaključka o izmjeni Zaključka o 
prihvaćanju Programa poticanja razvoja poduzetništva u Istarskoj županiji za 2017. godinu i 
teksta Javnog poziva za dodjelu potpora za poticanje razvoja poduzetništva za 2017. godinu 
Klasa: 402-01/17-01/12; Urbroj: 2163/1-01/8-17-5 od 02. svibnja 2017.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 2017. godinu na pozicijama 174872 i 174881. 
 
 

4. TEKST NACRTA AKTA 

Prijedlog Zaključka s obrazloženjem sastavni je dio ovog Akta.  
 
 


