
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

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, 123/17); članaka 65. 
i 85. Statuta Istarske županije („Službene novine Istarske županije“ br. 10/09, 04/13,16/16, 
1/17, 2/17, 2/18 i 30/18-pročišćeni tekst), Zamjenik župana koji obnaša dužnost Župana 
Istarske županije dana 21. siječnja 2020. godine donosi 

 
 

ZAKLJUČAK 
o odobrenju potpora temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u 

svrhu samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiran 
sredstvima Europske unije kroz projekt REI II ( UP.01.3.1.01.0021) 

 

 
Članak 1. 

Istarska županija, Upravni odjel za gospodarstvo dodjeljuje potpore poduzetnicima s  
prebivalištem na području Istarske koje su odlučile pokrenuti vlastiti posao i samozaposliti 
se. 

 
Članak 2. 

Sredstva za provedbu Javnog poziva u ukupnom iznosu od 552.532,10 kn 
(petsopedesetdvijetisućepetstotridesetidvijekunaidessetlipa) predviđena su u Proračunu 
Istarske županije za 2020. godinu, na poziciji 205956 razdjela 014 – Upravnog odjela za 
gospodarstvo. 

 
Članak 3. 
 

Temeljem raspisanog Javnog pziva za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu 
samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiran sredstvima 
Europske unije kroz projekt REI II ( UP.01.3.1.01.0021), KLASA:910-04/18-02/21, 
URBROJ: 2163-1-22/1-19-16, od 31.listopada 2019., donesenog na temelju Zaključka o 
prihvaćanju Programa za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja 
nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiranog sredstvima Europske unije kroz 
projekt REI II i objavi Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu 
samozapošljavanja nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiran sredstvima 
Europske unije kroz projekt REI II, KLASA: 910-04/19-01/23, URBROJ: 2163/1-01/8-19-
02 od 23. listopada 2019. godine, odobravaju se potpore na osnovu podnesenih i 
vrednovanih zahtjeva od strane povjerenstva. 

 

Potpore se odobravaju  kako slijedi: 
 
1. DPOSLOVI, obrt za poslovno savjetovanje i usluge u zapošljavanju, Stiglicheva 

ulica 26/I, 52100 Pula, OIB 38604864359  – dodjeljuje se potpora u iznosu od 

27.199,01 kn. 

 
2. LIBROS, obrt za računovodstveno – knjigovodstvene usluge, Trviž 2D, 52000 

Pazin, OIB 95889513072 - dodjeljuje se potpora u iznosu od 27.626,60 kn. 

 

3. PERSONAL DJ'S, obrt za usluge u izvođačkoj umjetnosti, Ulica Marsovog polja 

15, 52100 Pula, OIB 54938025932 – dodjeljuje se potpora u iznosu od 27.626,60 

kn. 

 

  



 

4. SEA STAR, obrt za tehničko savjetovanje u brodogradnji, Ulica Monte Magno 

25, 52 100 Pula, OIB 17791579692 - dodjeljuje se potpora u iznosu od 27.626,60 

kn. 

 

5. ALPHA PRODUCTION, obrt za videosnimanje važnih događaja, Ulica Bože 

Gumpca 69, 52 100 Pula, OIB 74889079723 – dodjeljuje se potpora u iznosu od  

26.993,23 kn. 

 

6. Odvjetnik Željko Pavletić, Divkovićeva 2 C, 52 100 Pula, OIB 53341834058 - dodjeljuje 
se potpora u iznosu od 26.732,75 kn. 

 
7. DREAM BIG, obrt za promidžbu i oglašavanje, Da Vincijeva ulica 7, 52 100 Pula, OIB 

31624659336 - dodjeljuje se potpora u iznosu od 26.850,00 kn. 
 
8. Odvjetnica Aleksandra Simić, Dobrilina 12, 52 100 Pula, OIB 15617248473 – dodjeljuje 

se potpora u iznosu od  27.599,31 kn.   
 

Članak 4. 
Naznačeni iznosi mogu se koristiti samo za namjenu koju je odobrilo povjerenstvo za 
provedbu Javnog poziva za dodjelu potpora male vrijednosti u svrhu samozapošljavanja 
nezaposlenih osoba u Istarskoj županiji financiran sredstvima Europske unije kroz projekt REI 
II ( UP.01.3.1.01.0021). 
 

Članak 5. 
Na osnovu ovog Zaključka, poduzetnicima kojima su odobreni zahtjevi za dodjelu potpore biti 
će dostavljena obavijest o odobrenju potpore. Potpore će biti isplaćene 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: 910-04/20-01/01 
URBROJ: 2163/1-01/8-20-02 
Pula, 21. siječnja 2020. 
  

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

 
 

             Zamjenik župana koji  
         obnaša dužnost Župana 

Fabrizio Radin 
 
Dostaviti: 

1. Upravni odjel za gospodarstvo IŽ, 

2. Pismohrana, ovdje 
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