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Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne
novine«, broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13. – pročišćeni
tekst, 137/15, 123/17. i 98/19.) i članka 34. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj
17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradonačelnik Grada Pazina 14. veljače 2020. godine donosi

PROGRAM POTPORA
poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu
(1) Programom potpora poduzetništvu Grada Pazina za 2020. godinu (u daljnjem tekstu:
Program) utvrđuje se cilj Programa, vrste potpora, uvjeti za dodjelu potpora, korisnici i nositelji za
provedbu mjera, te sredstva za realizaciju mjera.
(2) Ciljevi ovog Programa su smanjenje početnih financijskih izdataka poduzetnika kod
pokretanja poslovanja, jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, ostvarivanje praktičnog
obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, poticanje na korištenje sredstava iz EU fondova za
projekte koji promiču gospodarski razvoj, poticanje zapošljavanja i samozapošljavanja, poboljšanje
uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, razvoj poduzetničke infrastrukture i podizanje razine
poduzetničke kulture.
(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.)
uključujući i profitne ustanove, koji posluju odnosno imaju registrirano sjedište na području Grada
Pazina, izuzev trgovačkih društava kojima je Grad Pazin osnivač ili ima vlasnički udio u temeljnom
kapitalu.
(4) Potpore iz ovog programa 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.'').
(5) Korisnik potpore mora imati najmanje jednog (1) zaposlenog na neodređeno vrijeme
(vlasnik/ca ili jedan zaposleni), osim obrtnika koji plaćaju paušalni porez. Korisnik potpore koji je u
sustavu PDV-a ne ostvaruje pravo na PDV kao prihvatljiv trošak za potpore iz ovog Programa.
PODRUČJA PROGRAMA
(1) Ovim Programom obuhvaćena su sljedeća područja poticanja razvoja poduzetništva:
A. nepovratne potpore i subvencije za razvoj poduzetništva,
B. sufinanciranje kamata poduzetničkih kredita odobrenih prethodnih godina.
A. NEPOVRATNE POTPORE I SUBVENCIJE ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA
(1) Grad Pazin će u cilju poticanja poduzetništva, temeljem planiranih sredstava u Proračunu
Grada Pazina za 2020. godinu, odobravati potpore kroz sljedeće mjere i aktivnosti:
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potpore novoosnovanim tvrtkama i obrtima,
potpore poduzetnicima za financiranje pripreme i kandidiranje EU projekata,
potpore za novo zapošljavanje i samozapošljavanje,
subvencioniranje ulaganja u standarde kvalitete,
subvencioniranje troškova polaganja stručnih i majstorskih ispita,
subvencioniranje dizajna i izrade promotivnih materijala,
umanjenje zakupnine poslovnih prostora u vlasništvu Grada Pazina,
potpore djelatnosti dadilja,
subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja za poslove dadilje,
subvencioniranje troškova zakupa ureda Poduzetničkog inkubatora PazinUP.

KRITERIJI DODJELE POTPORA
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,
2. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
3. bankarske usluge za obradu kredita,
4. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta 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).
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 razdoblju ne dužem od 2
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godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu, dok račun za izvršene usluge mora biti izdan u
razdoblju ne dužem od 3 godine do dana podnošenja zahtjeva za potporu. 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.
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 na području
Grada Pazina, te s datumom zapošljavanja ne ranijem od 01. lipnja 2019. 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.
MJERA 4.
SUBVENCIONIRANJE 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.
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MJERA 5.
SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA POLAGANJA STRUČNIH
I MAJSTORSKIH ISPITA
(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 2019.
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.
MJERA 6.
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).
MJERA 7.
UMANJENJE ZAKUPNINE POSLOVNIH PROSTORA U VLASNIŠTVU GRADA PAZINA
(1) Zakupac poslovnog prostora u vlasništvu Grada Pazina koji do dana dospijeća računa za
zakup za studeni 2020. godine podmiri sve dospjele obveze prema Gradu Pazinu i eventualne kamate,
može se osloboditi obveze plaćanja 75% zakupnine za mjesec prosinac 2020.
(2) Ova mjera ne primjenjuje se na poslovne prostore u Poduzetničkom inkubatoru PazinUP.
MJERA 8.
POTPORE DJELATNOSTI DADILJA
(1) Grad Pazin dodjeljuje nepovratne potpore poduzetnicima u djelatnosti dadilja 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. nabava informatičke opreme i programskih aplikacija za početak poslovanja,
2. bankarske usluge za obradu kredita,
3. ishođenje dokumentacije potrebne za otvaranje obrta te podnošenje zahtjeva za kredit
(troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnina, obrasci boniteta, sudski vještaci,
projektno-tehnološka dokumentacija, studija utjecaja na okoliš, razne dozvole, itd.),
4. uređenje poslovnog prostora za osnovnu djelatnost obrta (građevinski, instalacijski i radovi
unutrašnjeg uređenja),
5. nabava opreme i didaktičkog materijala.
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(2) Potpora može iznositi do 50% prihvatljivih dokumentiranih troškova, a najviše ukupno
15.000,00 kuna, od čega za namjene pod brojem 1.,2., i 3. najviše do 5.000,00 kuna ukupno, a za
namjene pod brojem 4. i 5. najviše do 10.000,00 kuna ukupno.
(3) Pojedinom korisniku potpora se može dodijeliti samo jednom.
MJERA 9.
SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA STRUČNOG OSPOSOBLJAVANJA ZA POSLOVE
DADILJE
(1) Grad Pazin dodjeljuje nepovratne potpore za subvencioniranje troškova stručnog
osposobljavanja za poslove dadilje, sukladno odredbama Zakona o dadiljama (Narodne novine, broj
37/13.), te drugih stručnih ispita koji su zakonski neophodni za obavljanje djelatnosti dadilje, a odnose
se na vlasnika obrta i/ili zaposlenika obrta.
(2) Subvencija se odobrava u 100% iznosu, najviše do 5.000,00 kn po osobi koja je stekla
stručnu osposobljenost.
MJERA 10.
SUBVENCIONIRANJE TROŠKOVA ZAKUPA UREDA PODUZETNIČKOG INKUBATORA
PAZINUP
(1) Zakupac ureda u Poduzetničkom inkubatoru PazinUP može ostvariti subvencioniranu cijenu
zakupa ovisno o vremenu osnivanja odnosno početku aktivnosti:
- u prvoj godini poslovanja ostvaruje pravo na 100% subvenciju troškova zakupa,
- u drugoj godini poslovanja ostvaruje pravo na 50% subvenciju troškova zakupa,
- u trećoj godini poslovanja ostvaruje pravo na 25% subvenciju troškova zakupa.
(2) Subvencija se odobrava kao odobrenje mjesečnih računa za zakup.
B. SUFINANCIRANJE KAMATA PODUZETNIČKIH KREDITA ODOBRENIH
PRETHODNIH GODINA
Grad Pazin sufinancira kamatu na poduzetničke kredite u visini 2% i to za one kredite koji su
odobreni prethodnih godina, sukladno sklopljenim sporazumima o poslovnoj suradnji sa Erste&
Steiermarkische bank d.d. Rijeka, Istarskom kreditnom bankom Umag d.d., OTP Bankom Hrvatska d.d.
i Privrednom bankom Zagreb d.d.
PROVEDBA MJERA IZ PROGRAMA KOJE PREDSTAVLJAJU
POTPORU MALE VRIJEDNOSTI
(1) Nepovratne novčane potpore iz ovog Programa dodjeljuju se na temelju provedenog
postupka i kriterija propisanih ovim Programom.
(2) Zahtjevi za potpore dostavljaju se na posebnom obrascu uz pripadajuću dokumentaciju, a
rješavaju se redom zaprimanja i do iskorištenja planiranih sredstava u Proračunu Grada Pazina,
neovisno o broju i visini zahtjeva po pojedinoj mjeri potpore, a najdulje do 31. prosinca 2020. godine.
(3) Pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini.
(4) Nepovratne potpore i subvencije za razvoj poduzetništva dodjeljuju se na temelju javnog
poziva koji raspisuje Gradonačelnik. Javni poziv se objavljuje se na web stranici Grada Pazina
www.pazin.hr, a obavijest o objavljenom pozivu u dnevnom tisku.
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(5) Potpore iz ovog Programa smatraju se državnim potporama male vrijednosti i na njih se
odnose 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.'').
(6) Upravni odjel za gospodarstvo, financije i proračun (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) vodi
evidenciju dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama potpora i namjenama za koje su odobrene
potpore. O dodijeljenim potporama male vrijednosti izvješćuje se Ministarstvo financija sukladno
Zakonu o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14. i 69/17.) i Pravilniku o dostavi prijedloga
državnih potpora, podataka o državnim potporama i potporama male vrijednosti te registru državnih
potpora i potpora male vrijednosti („Narodne novine“ broj 125/17.).
(7) Na osnovu prijedloga Upravnog odjela koji provjerava dostavljenu dokumentaciju i provodi
postupak dodjele potpora, Gradonačelnik svojim zaključkom dodjeljuje potpore 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 kojem se odobri potpora u skladu s Javnim pozivom 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 te obrazac pod nazivom
Skupna izjava kojom se regulira zaštita osobnih podataka.
(11) Korisnik potpore dužan je 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 slijedećih pet (5) godina isključuje iz svih programa
sufinanciranja i subvencioniranja Grada Pazina.
ZAVRŠNE ODREDBE
Ovaj Program primjenjuje se za 2020. godinu i objaviti će u Službenim novinama Grada Pazina
i Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav i Sv. Petar u Šumi.

KLASA: 302-01/20-01/03
URBROJ: 2163/01-01-01-20-2
Pazin, 14. veljače 2020.
GRADONAČELNIK GRADA PAZINA
Gradonačelnik
Renato Krulčić, v.r.

