
Na temelju članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 4/13., 
23/14. i 1/18.) i Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2018. godinu („Službene 
novine Grada Pazina“ broj 1/18.) Gradonačelnik Grada Pazina 19. veljače 2018. godine objavljuje 
 
 

JAVNI POZIV  
ZA PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA DODJELU SREDSTAVA ZA POTICANJE 

PODUZETNIŠTVA U GRADU PAZINU U 2018. GODINI 
 

  
 (1) Predmet ovog Javnog poziva je dodjela nepovratnih potpora i subvencija za provedbu mjera 
iz „Programa mjera za poticanje poduzetništva u Gradu Pazinu za 2018. godinu. 

 (2) U cilju poticanja poduzetništva u 2018. godini dodijelit će se financijska sredstva za 
realizaciju sljedećih mjera: 

 
1. POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA I OBRTIMA, 
2. POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I KANDIDIRANJE EU 

PROJEKATA, 
3. POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE, 
4. SUBVENCIONIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE, 
5. SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH I MAJSTORSKIH ISPITA, 
6. OSLOBAĐANJA OD OBVEZE PLAĆANJA DIJELA KOMUNALNOG DOPRINOSA, 
7. OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA DIJELA KOMUNALNOG DOPRINOSA PRI 

OZAKONJENJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA, 
8. SUBVENCIONIRANJE DIZAJNA I IZRADE PROMOTIVNIH MATERIJALA, 
9. UMANJENJE ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA 

PAZINA. 
 

(3) Korisnici mjera iz ovog Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni 
Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine broj 29/02., 63/07., 53/12., 56/13. i 
121/16.) koji posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Pazina izuzev trgovačkih društava 
kojima je Grad Pazin osnivač ili ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu. 
 

(4) Potpore iz ovog Javnog poziva smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se 
odnose sva pravila sadržana u Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni 
članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije – „de minimis“ potpore (''SL EU L352, 
24.12.2013., str.1.'').  

 
UVJETI DODJELE NEPOVRATNIH POTPORA I SUBVENCIJA 

 
(1) Zahtjevi za dodjelu nepovratne potpore podnose se Gradu Pazinu, Upravnom odjelu za 

gospodarstvo, financije i proračun na propisanom Obrascu naznačenom u ovom Javnom pozivu sa 
traženom i potpunom dokumentacijom. 
 

(2) Zahtjev se može predati poštom ili neposredno u pisarnicu Grada Pazina, na adresu: Družbe 
Sv. Ćirila i Metoda 10, 52000 Pazin, s naznakom „Zahtjev za dodjelu sredstava iz Programa 
mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2018. godinu“. 
 

(3) Sve obrasce za prijavu na Javni poziv te obrazac Izjave o korištenim potporama male 
vrijednosti, podnositelji zahtjeva mogu podići u Gradu Pazinu, Upravnom odjelu za gospodarstvo, 
financije i proračun ili na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr.  
 

(4) Javni poziv otvoren je do iskorištenja sredstava koja su planirana u Proračunu Grada Pazina 
za 2018. godinu, a najdulje do 31. prosinca 2018. godine.  
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(5) Zahtjevi  se rješavaju redom zaprimanja potpunog zahtjeva prema uvjetima iz ovog Javnog 
poziva. U slučaju nepotpunog zahtjeva, Upravni odjel upućuje podnositelju zahtjev za dopunu istog. 
Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva za dopunu.  
 

(6) Pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini. 
 

(7) Na osnovu prijedloga Upravnog odjela koji provjera dostavljenu dokumentaciju, 
Gradonačelnik svojim zaključkom dodjeljuje potporu male vrijednosti. Po donošenju Zaključka, 
Upravni odjel obavještava korisnika o iznosu odobrenog sufinanciranja i načinu ostvarenja novčanih 
sredstava.  
 

(8) Pravo na potporu ne može ostvariti pravna ili fizička osoba za koju Upravni odjel u 
postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Gradu Pazinu duguje dospjelu obvezu na ime javnih 
i/ili nejavnih davanja te privredni subjekti nad kojima je otvoren stečajni postupak ili predstečajna 
nagodba te koji se nalaze u postupku likvidacije. 
 

(9) Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu iz 
drugih izvora. 
 

(10) Svaki poduzetnik kojemu se isplati potpora sukladno ovom Javnom pozivu postaje 
primatelj potpore male vrijednosti, te je u obvezi prilikom predaje zahtjeva predati ispunjen, potpisan i 
ovjeren obrazac pod nazivom Izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (Obrazac IZJ). 
 

(11) Korisnik potpore je dužan omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška 
dobivene potpore. Ukoliko poduzetnik u skladu s Javnim pozivom ostvari pravo na potporu na temelju 
dostavljene neistinite dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, 
dobivena sredstva uvećana za zakonsku zateznu kamatu koja se obračunava od dana primitka iznosa, 
mora vratiti u Proračun Grada Pazina, te se u sljedećih pet (5) godina isključuje iz svih programa 
sufinanciranja i subvencioniranja Grada Pazina 
 

(12) Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i 
85/15.), Grad Pazin kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja javnosti omogućiti pristup 
informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim stranicama ili u javnom glasilu. 
Slijedom navedenog, smatrati će se da je poduzetnik podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži 
njegove osobne podatke dao privolu za njihovu obradu i korištenje za  javnu objavu, a u svrhu zbog 
koje su zatraženi. 
 

(13) Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu sredstava za poticanje poduzetništva u 
Gradu Pazinu u 2018. godini objaviti će se na web stranici Grada Pazina www.pazin.hr, a obavijest o 
objavljenom javnom pozivu u dnevnom tisku. 
 

(14) Informacije o uvjetima i postupku dodjele nepovratnih potpora mogu se dobiti u Upravnom 
odjelu za gospodarstvo, financije i proračun Grada Pazina, na telefon 052/635 108 i 052/635 107. 
 

(15) Nepovratne potpore i subvencije dodjeljuju se prema uvjetima utvrđenim za provedbu 
određene mjere iz „Programa mjera poticanja poduzetništva u Gradu Pazinu za 2018. godinu“: 

 

 

MJERA 1. 

POTPORE NOVOOSNOVANIM TVRTKAMA 
 
 

(1) Grad Pazin dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima - početnicima koji su upisani u 
odgovarajući registar u razdoblju ne dužem od 2 godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu, a koji 
posluju i imaju registrirano sjedište na području Grada Pazina, za sljedeće namjene:  

1. izrada poslovnih planova/investicijskih programa,  
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2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,  

3. bankarske usluge za obradu kredita, 

4. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta ili trgovačkog društva te podnošenje 
zahtjeva za kredit (troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski 
vještaci, projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.), 

5. uređenje poslovnog prostora za osnovnu djelatnost obrta ili trgovačkog društva (građevinski, 
instalacijski i radovi unutrašnjeg uređenja),  

6. nabava opreme, strojeva te alata za rad. 

(2) Pravo na potporu imaju i trgovačka društva te obrti koji su prethodnih godina upisani u 
sudski ili obrtni registar, a sada prvi put zapošljavaju osobu uključujući vlasnika/cu. 

(3) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše ukupno 
15.000,00 kuna, od čega za namjene pod brojem 1.,2.,3. i 4. najviše do 5.000,00 kuna ukupno, a za 
namjene pod brojem 5. i 6. najviše do 10.000,00 kuna ukupno.  

(4) Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom. Pravo prvenstva imaju 
poduzetnici kojima je osnovna djelatnost proizvodnja (područje C – prerađivačka industrija, prema 
nacionalnoj  klasifikaciji djelatnosti).   

(5) Zahtjev se podnosi na Obrascu 1, kojem se prilaže: 
1. izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, 

2. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (za trgovačka društva), 

3. preslika Tiskanice M-1P (Prijava o početku osiguranja) Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje, 

4. preslika Tiskanice M-11P (Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa) Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje, 

5. preslika računa za nabavku opreme, alata ili troškova otvaranja obrta odnosno trgovačkog 
društva, izrade dokumentacije, planova ili studija, te ostale dokumentacije, 

6. preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, 

7. izjava  o korištenim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ). 

 
MJERA 2.   

POTPORE PODUZETNICIMA ZA FINANCIRANJE PRIPREME I 
KANDIDIRANJE EU PROJEKATA 

 

(1) Grad Pazin sufinancirati će troškove izrade pripremne dokumentacije za prijavu na natječaj 
fondova Europske unije, a koji nisu prihvatljivi za sufinanciranje od strane fondova EU: 

a) troškove izrade poslovnog plana/investicijske studije,  

b) troškove izrade elaborata zaštite okoliša, 

c) troškove  izrade  projektno-tehničke  dokumentacije  (arhitektonskih elaborata, tehnoloških 

      projekata, geodetskih elaborata, procjene opasnosti i sl.), 

d) troškove konzultantskih usluga za pripremu natječajne dokumentacije. 

(2) Korisnici potpore mogu biti fizičke i pravne osobe s prebivalištem, odnosno sjedištem na 
području Grada Pazina, a projekt (investicija) mora se provoditi na području Grada Pazina. Korisnik 
može ostvariti potporu samo za jedan projekt koji mora biti kandidiran u 2018. godini. Račun za 
izvršene usluge mora biti izdan u 2017. ili 2018. godini. Pravo prvenstva imaju podnositelji kojima je 
osnovna djelatnost proizvodnja (područje C – prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji 
djelatnosti).     

(3) Naknada troškova isplaćuje se po odobrenom zahtjevu, jednokratno u visini do 50% 
prihvatljivih troškova, maksimalno 10.000,00 kuna po poduzetniku. 
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(4) Zahtjev se podnosi na Obrascu 2, kojem se prilaže: 
  

1.  izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, 

2. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (za trgovačka društva), 

3. preslika računa, 

4. preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje,  

5. potvrda prijave projekta na natječaj za korištenje sredstava iz fondova Europske unije, 

6. izjava o korištenim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ). 

 
MJERA 3. 

  POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE I SAMOZAPOŠLJAVANJE 
 

(1) Potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje dodjeljuju se poduzetnicima kojima je 
osnovna djelatnost proizvodnja (područje C–prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji 
djelatnosti).  

(2) Pravo na potporu imaju poslodavci, odnosno pravne i fizičke osobe koje samostalno i trajno 
obavljaju djelatnost s namjerom ostvarivanja prihoda (trgovačka društva, obrti i slobodna zanimanja), 
koji se sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva svrstavaju u mikro i male subjekte 
malog gospodarstva, te osobe sa stalnim prebivalištem na području Grada Pazina koje se 
samozapošljavaju registracijom obrta ili trgovačkog društva. 

(3) Pravo na potporu može se ostvariti samo za zapošljavanje radnika koji su prijavljeni na 
Hrvatskom zavodu za zapošljavanje, Područna služba Pula, Ispostava Pazin (dalje u tekstu: HZZ Pazin) 
kao nezaposlene osobe neprekidno najmanje 60 dana prije zapošljavanja te imaju stalno prebivalište na 
području Grada Pazina. Iznimno, pravo na potporu ostvaruje se za zapošljavanje osoba kojima je to 
prvo zaposlenje u roku od 6 mjeseci od završetka školovanja neovisno o prijavi u HZZ Pazin. 

(4) Na dan podnošenja zahtjeva za potporu, svaki novozaposleni radnik za kojeg se traži 
potpora, mora biti u radnom odnosu neprekidno, najmanje šest (6) mjeseci i s prebivalištem u Gradu 
Pazinu, te s datumom zapošljavanja ne ranijem od 01. lipnja 2017. godine. Isto se odnosi i na osobe koje 
se samozapošljavaju. 

(5) Poslodavac ima pravo zatražiti bespovratna sredstva za najviše dvije (2) novozaposlene 
osobe. Za istu osobu poslodavac ne može ostvariti potporu u više navrata. Tražitelj potpore mora 
dostaviti potvrdu HZZ Pazin da ne ostvaruje potporu za zapošljavanje temeljem Mjera za poticanje 
zapošljavanje koje provodi  HZZ. 

(6) Iznos potpore za svaku novozaposlenu osobu i za samozapošljavanje iznosi 4.000,00 kuna i 
dodjeljuje se do iskorištenja raspoloživih sredstava. 

(7) Zahtjevi za potporu za novo zapošljavanje podnose na Obrascu 3a uz koji je potrebno 
priložiti: 

1.  izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, 

2. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (za trgovačka društva), 

3. preslika ugovora o radu za novozaposlenu osobu, 

4. preslika prijave M-1 P radnika i tiskanica 2, 

5. potvrda HZZ Pazin da je osoba bila prijavljena kao nezaposlena osoba najmanje 60 dana prije     
zapošljavanja, osim za osobu kojoj je to prvo zaposlenje, 

6. dokument iz kojeg je vidljiv datum završetka obrazovanja i potvrda (ili elektronički zapis) iz 
koje je vidljivo da je osoba prvi puta zaposlena  (za osobu koja se prvi put zapošljava), 

7. potvrda  HZZ  Pazin  da  ne  ostvaruje  potporu  za  zapošljavanjem  temeljem  Mjera  za  
poticanje zapošljavanja HZZ-a, 

8. potvrđeni JOPPD obrazac  (stranica A i stranica B) – za posljednjih 6 mjeseci zaposlenja (ne 
ranije od  01.06.2016.), 
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9. potvrda o prebivalištu za novozaposlenu osobu ili preslika osobne iskaznice, 

10. izjava o korištenim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ). 

(8) Zahtjevi za potporu za samozapošljavanje  podnose  se  na  Obrascu 3b, kojem se prilaže: 

1. izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, 

2. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (za trgovačka društva), 

3. potvrda HZZ Pazin da je osoba bila prijavljena kao nezaposlena osoba najmanje 60 dana prije    
zapošljavanja, osim za osobu kojoj je to prvo zaposlenje, 

4. dokument iz kojeg je vidljiv datum završetka obrazovanja i potvrda (ili elektronički zapis) iz 
koje je vidljivo da je osoba prvi puta zaposlena  (za osobu koja se prvi put zapošljava), 

5. dokument iz kojeg je vidljiv datum završetka obrazovanja i potvrda (ili elektronički zapis) iz 
koje je vidljivo da je osoba prvi puta zaposlena  (za osobu koja se prvi put zapošljava), 

6. preslika Tiskanice M-1P (Prijava o početku osiguranja) Hrvatskog zavoda za mirovinsko 
osiguranje, 

7. preslika Tiskanice M-11P (Prijava o početku poslovanja obveznika doprinosa) Hrvatskog 
zavoda za mirovinsko osiguranje, 

8. potvrda  HZZ  Pazin  da  ne  ostvaruje  potporu  za  zapošljavanje  temeljem  Mjera  za  
poticanje, zapošljavanja HZZ-a, 

9. JOPPD (stranica A i stranica B) i dokaz o uplati obveznih doprinosa – za posljednjih 6 mjeseci 
zaposlenja (ne ranije od  01.06.2017.), 

10. potvrda o prebivalištu za samozaposlenu osobu ili preslika osobne iskaznice, 

11. izjava o korištenim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ). 

 
MJERA 4. 

SUFINANCIRANJE ULAGANJA U STANDARDE KVALITETE 
 

(1) Grad Pazin dodjeljuje nepovratne potpore za troškove uvođenja i implementacije sustava 
upravljanja kvalitetom i okolišem, certificiranje sukladnosti vlastitih proizvoda prema hrvatskim i 
europskim normama i smjernicama, za troškove stjecanja prava uporabe znaka „Hrvatska kvaliteta“, 
„Izvorno hrvatsko“ i drugih znakova kvalitete.  

(2) Najviši iznos nepovratne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 5.000,00 
kuna po korisniku i vrsti certifikata koji se prvi put uvodi. Potpore se ne odobravaju za produljenje 
certifikacije (recertifikaciju).  

(3) Pravo prvenstva imaju poduzetnici kojima je osnovna djelatnost proizvodnja (područje C – 
prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti). 

(4) Potpore se dodjeljuju do iskorištenja raspoloživih sredstava. 
 

(5) Zahtjev se podnosi na Obrascu 4, kojem se prilaže: 
1.  izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, 

2. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (za trgovačka društva), 

3. ugovor konzultantske kuće za uvođenje sustava ili troškova edukacije, 

4. ugovor certifikacijske kuće za certificiranje sustava, 

5. preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, 

6. izjava o korištenim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ).   

 
MJERA 5.   

SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH  
I MAJSTORSKIH ISPITA 
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(1) Grad Pazin dodjeljuje nepovratne potpore za sufinanciranje troškova polaganja majstorskog 
ispita  ili ispita o stručnoj osposobljenosti čije polaganje je propisano odredbama Zakona o obrtu 
(„Narodne novine“ broj 143/13.) pred komisijom Hrvatske obrtniče komore, za zanimanja propisana 
Pravilnikom o vezanim i povlaštenim obrtima i načinu izdavanja povlastica („Narodne novine“ broj 
42/08.), te drugih stručnih ispita koji su zakonski neophodni za obavljanje djelatnosti tražitelja potpore. 

(2) Pravo na potporu imaju i podnositelji zahtjeva koji su majstorski ispit, ispit o stručnoj 
osposobljenosti ili drugi stručni ispit polagali prije otvaranja obrta, a najranije od 01. siječnja 2017. 
godine, te u trenutku podnošenja zahtjeva za subvenciju troškova imaju otvoren obrt. 

(3) Sufinanciranje se odobrava u iznosu do 50% obračunatih troškova, maksimalno do 1.000,00 
kn po korisniku. 

(4) Zahtjevi se podnose na Obrascu 5, kojem se prilaže: 
1.  izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, 

2. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (za trgovačka društva), 

3. uvjerenje o položenom ispitu, 

4. dokaz o uplaćenim sredstvima za polaganje ispita, 

5. izjava o korištenim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ).   

 
MJERA 6.  

OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA DIJELA KOMUNALNOG DOPRINOSA 
 

(1) Trgovačka društva, obrtnici, vlasnici građevne čestice, odnosno investitori izgradnje 
prerađivačkih, uslužnih i trgovačkih objekata, koji imaju registrirano sjedište i/ili grade gospodarski 
objekt na području Grada Pazina, ostvaruju pravo na oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog 
doprinosa. 

(2) Smanjenje komunalnog doprinosa odobrava se u visini od 30%, iznosa navedenog u 
Rješenju o komunalnom doprinosu. 

(3) Trgovačka društva i obrtnici, koja ostvare pravo na oslobađanje od plaćanja dijela 
komunalnog doprinosa dužna su, u roku od 15 dana po primitku Zaključka o oslobođenju od plaćanja 
dijela komunalnog doprinosa, uplatiti 50% iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog Zaključkom, dok se 
za preostalih 50% obveze može odobriti plaćanje u dva dvomjesečna obroka na koja se obračunava 
kamata u visini eskontne stope HNB-a. U slučaju nepridržavanja navedenih rokova cjelokupni iznos 
komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah. 
 

(4) Zahtjevi se podnose na Obrascu 6, kojem se prilaže: 
1.  rješenje o komunalnom doprinosu Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo, 

2. bjanko zadužnica, 

3. izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, 

4. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (za trgovačka društva), 

5. izjava o korištenim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ).   
  

 

MJERA 7. 

OSLOBAĐANJE OD OBVEZE PLAĆANJA DIJELA KOMUNALNOG DOPRINOSA PRI 
OZAKONJENJU NEZAKONITO IZGRAĐENIH ZGRADA  

 

(1) Trgovačka društva, obrtnici, vlasnici građevne čestice odnosno investitori, koji imaju 
registrirano sjedište i/ili su izgradili gospodarski objekt na području Grada Pazina a kojima je u 
postupku ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, odnosno objekata za prerađivačku i uslužnu 
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djelatnost, izdano Rješenje o  komunalnom doprinosu, ostvaruju pravo na oslobađanje od plaćanja dijela 
komunalnog doprinosa. 

(2) Za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada za prerađivačku i uslužnu djelatnost odobrava 
se smanjenje komunalnog doprinosa u visini od 30%, iznosa navedenog u Rješenju o  komunalnom 
doprinosu. 

(3) Trgovačka društva, obrtnici, vlasnici građevne čestice, odnosno investitori izgradnje 
proizvodnih, i uslužnih objekata, koji  ostvare  pravo  na oslobađanje od plaćanja dijela komunalnog 
doprinosa, dužna su u roku od 15 dana po primitku Zaključka o oslobođenju od plaćanja dijela 
komunalnog doprinosa, uplatiti 50% iznosa komunalnog doprinosa utvrđenog Zaključkom, dok se za 
preostalih 50% obveze može odobriti plaćanje u dva dvomjesečna obroka na koja se obračunava kamata 
u visini eskontne stope HNB-a. U slučaju nepridržavanja navedenih rokova, cjelokupni iznos 
komunalnog doprinosa dospijeva na naplatu odmah. 

(4) Zahtjevi se podnose na Obrascu 7, kojem se prilaže: 
1.  rješenje o komunalnom doprinosu Upravnog odjela za komunalni sustav, prostorno uređenje i 

graditeljstvo, 

2. bjanko zadužnica, 

3. izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, 

4. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (za trgovačka društva), 

5. izjava o korištenim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ). 

 

MJERA 8. 
SUBVENCIONIRANJE DIZAJNA I IZRADE PROMOTIVNIH MATERIJALA 

 

(1) Grad Pazin dodjeljuje nepovratne potpore za troškove dizajna i izrade promotivnih 
materijala (brošure, letci, katalozi, web stranice, dizajna ambalaže proizvoda, dizajn logotipa proizvoda 
te dizajn tvrtke ili naziva obrta).  

(2) Najviši iznos nepovratne potpore iznosi do 50% prihvatljivih troškova, a najviše 2.000,00 
kuna po korisniku. 

(3) Pravo prvenstva imaju poduzetnici kojima je osnovna djelatnost proizvodnja (područje C – 
prerađivačka industrija, prema nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti). 
 

(4) Zahtjev se podnosi na Obrascu 8, kojem se prilaže: 
1.  izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, 

2. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (za trgovačka društva), 

3. ugovor ili račun za obavljene usluge ili isporučene promo proizvode, 

4. preslika izvoda žiro računa kojom se dokazuje izvršeno plaćanje, 

5. izjava o korištenim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ).   

 

MJERA 9. 

UMANJENJE ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA PAZINA 
 

(1) Zakupac poslovnog prostora sukladno Odluci o upravljanju poslovnim prostorom u 
vlasništvu Grada Pazina „Službene novine Grada Pazina“ broj 16/07., 21/09., 19/10. i 22/12.) koji na 
dan 20. studenoga 2018. godine podmiri zakupninu i komunalnu naknadu za poslovni prostor (i 
eventualne kamate po toj osnovi za razdoblje siječanj-studeni 2018. godine), može se osloboditi obveze 
plaćanja 75% zakupnine za mjesec prosinac 2018.  
 

(2) Zahtjev se podnosi u prosincu 2018. godine na Obrascu 9, kojem se prilaže: 
1.  izvadak iz sudskog ili obrtnog registra, 
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2. kopija računa za zakupninu za mjesec prosinac 2018. godine, 

3. obavijest o razvrstavanju poslovnog subjekta (za trgovačka društva), 

4. izjava o korištenim potporama male vrijednosti (OBRAZAC IZJ).   

 
 
 
KLASA: 302-01/18-01/01 
URBROJ: 2163/01-01-01-18-4 
Pazin, 19. veljača 2018.  
 
 

 
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA 

 
 

  

          Gradonačelnik 
          Renato Krulčić 


