
 

 

Na temelju članka 55. Statuta Grada Koprivnice ("Glasnik Grada Koprivnice" broj  4/09.,  

1/12., 1/13. i 3/13. - pročišćeni tekst) i Programa mjera poticanja razvoja poduzetništva na 

području Grada Koprivnice, gradonačelnik Grada Koprivnice  dana       godine donio je 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o odobrenju bespovratnih potpora 

na području Grada Koprivnice 

 

 

I. 

 

Temeljem provedenog  Javnog natječaja, objavljenog u Glasu Podravine od 20. travnja 

2018. godine, odobrava se bespovratna potpora Udruženju obrtnika Koprivnica, Koprivnica, 

Taraščice 19, u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna, platit će se na IBAN: 

HR2123860021100504274 otvoren kod Podravske banke d.d., Koprivnica. 

 

II. 

 

 Odobrena sredstva iz točke I. ovog Zaključka teretit će Proračun Grada Koprivnice za 

2018. godinu, poziciju 600, konto 3523 - subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima. 

 

 

 

KLASA: 301-01/18-01/0006 

URBROJ: 2137/01-05/2-18-4 

Koprivnica, 02.05.2018. 

 

 

 

 

                   GRADONAČELNIK: 

                         Mišel Jakšić, dipl. oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OBRAZLOŽENJE 

 

 Gradsko vijeće je na svojoj 27. sjednici održanoj 11. srpnja 2016. godine donijelo 

Program mjera poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice. 

Temeljem navedenog Programa gradonačelnik 18. travnja 2018. godine raspisao je 

Javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu nepovratnih subvencija iz Programa mjera 

poticanja razvoja poduzetništva na području Grada Koprivnice. 

Navedenim Programom utvrđeni su svrha i ciljevi Programa, korisnici i nositelji za 

provedbu mjera, područja iz Programa, sredstva za realizaciju mjera te provedba mjera koje 

predstavljaju potporu male vrijednosti. 

Svrha Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje 

poduzetnika, razvijanje poduzetničke klime i osiguranje preduvjeta za razvoj poduzetničkih 

sposobnosti na području Grada Koprivnice. 

Ciljevi Programa su: 

1. jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, 

2. bolje informiranje u poduzetništvu, 

3. poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa i korištenje EU 

sredstava, 

4. korištenje poduzetničke prostorne i informativne infrastrukture za 

realizaciju  poduzetničkih poduhvata, 

5. podizanje razine poduzetničke kulture, te rješavanje društvenih problema 

primjenom poduzetničkih načela. 

Korisnici mjera iz Programa mogu biti subjekti malog gospodarstva utvrđeni 

zakonom kojim se uređuje poticanje razvoja malog gospodarstva, a koji su u cijelosti u 

privatnom vlasništvu sa sjedištem odnosno prebivalištem na području Grada. 

Poduzetnicima se smatraju sljedeći oblici registracije: pravne osobe registrirane kao  

d.o.o. i j.d.o.o., te obrti.      

 

Korisnici potpore bili su obvezni podnijeti zahtjev na propisanom obrascu „Prijava za 

dodjelu nepovratnih subvencija Grada Koprivnice (obrazac PNDS-18)“ i priložiti traženu 

dokumentaciju iz Javnog poziva koji je objavljen u Glasu Podravine od 20. travnja 2018. 

godine. Povjerenstvo je pregledalo pristigli zahtjev Udruženja obrtnika Koprivnica, utvrdilo 

da udovoljava uvjetima Javnog poziva i predložilo  gradonačelniku da se zaprimljeni zahtjev 

odobri. Zahtjev je odobren u ukupnom iznosu od 15.000,00 kuna. 

 

 Predlaže se, zbog svega naprijed navedenog, donošenje Zaključka u priloženom tekstu. 

 

 

            Nositelj izrade i predlagatelj akta: 

 

       Upravni odjel za financije, gospodarstvo            

        i europske poslove 

      Pročelnik: 

      Zdravko Punčikar, dipl.oec. 

 

 


