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GRADONAČELNIK 

KLASA: 402-01/20-01/104 

URBROJ: 2182/10-02-20-4 

U Kninu, 01. lipnja 2020. godine 

 

 

Na temelju članka 7. Programa potpora gospodarstvu Grada Knina u 2020. godini („Službeno 

glasilo Grada Knina“, broj 10/20), gradonačelnik Grada Knina raspisuje 

 

 

JAVNI POZIV  

ZA DODJELU POTPORA GOSPODARSTVU 

GRADA KNINA U 2020. GODINI 

 

 

I. 

U cilju razvoja malog gospodarstva Grad Knin dodjeljuje bespovratna sredstva potpore u 

2020. godini  koje se dodjeljuju sukladno pravilima sadržanim u Uredbi Komisije (EU) br. 

1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju 

Europske unije na de minimis potpore („Službeni list Europske unije“ L 352/1) za sljedeće 

mjere: 

 

MJERA 1. – Potpora novoosnovanim gospodarskim subjektima; 

MJERA 2. – Potpora za podmirenje troška stručnog osposobljavanja, polaganja stručnog i  

                      majstorskog ispita te prekvalifikacija i dokvalifikacija zaposlenih; 

MJERA 3. – Potpora poduzetnicima za sudjelovanje na sajmovima i izložbama; 

MJERA 4. – Potpora za nabavu nove opreme te za uređenje i adaptaciju prostora u kojem se  

                      obavlja djelatnost; 

MJERA 5. – Potpora za izradu prijavne dokumentacije za projekte koji će se financirati iz  

                      EU i nacionalnih sredstava. 

 

Korisnici potpora ne mogu biti trgovačka društva i ustanove u kojima Grad Knin, druga 

jedinica lokalne, regionalne (područne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički 

udjel u temeljnom kapitalu. 

Podnositelj zahtjeva ne smije imati drugu tvrtku ili obrt koji je u postupku predstečajne 

nagodbe, stečaja ili likvidacije. 

 

Korisnici potpora po ovom Programu mogu biti postojeći i novi mikro i mali poduzetnici 

sa sjedištem ili poslovnom jedinicom u Gradu Kninu (registrirana poslovnica, trgovačka 
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radnja, ugostiteljski objekt i sl.) te obrtnici i slobodna zanimanja, koji zadovoljavaju sljedeće 

uvjete: 

- da obavljaju gospodarsku djelatnost na području Grada Knina; 

- da imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih davanja o kojima 

evidenciju vodi Porezna uprava; 

- da imaju najmanje jednog zaposlenog; 

- da imaju izmirene obveze prema Gradu Kninu. 

 

MJERA 1. – POTPORA NOVOOSNOVANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA 

Potpora se može dodijeliti za troškove: 

- refundaciju troškova izrade poslovnih planova, investicijskih programa, marketinških 

planova te troškova konzultacija, 

- refundaciju troškova bankarskih usluga za obradu kredita – uz uvjet da je kredit i 

realiziran (priznaju se troškovi javnog bilježnika, procjena nekretnine, obrasci 

boniteta, troškovi sudskog vještaka, projektno tehnička dokumentacija), 

- refundaciju troškova registracije – upisa (priznaju se troškovi ishođenja potrebne 

dokumentacije), 

- refundaciju troška polaganja stručnog ili majstorskog ispita, 

- nabavu informatičke opreme i informatičkog programa potrebnog za obavljanje 

djelatnosti, 

- izrade web stranice te tiskanje promotivnih materijala, 

- nabavu opreme, alata, uređenje poslovnog prostora (građevinski radovi, instalacijski 

radovi i radovi unutarnjeg uređenja) te nabava namještaja potrebnog za obavljanje 

registrirane djelatnosti. 

 

Po ovoj mjeri sufinancira se 85% prihvatljivih i dokumentiranih troškova, a maksimalan iznos 

potpore je 15.000,00 kn. 

Iznimno, troškovi izrade poslovnog plana sufinanciraju se do 50% dokumentiranog troška, a 

maksimalan iznos potpore je 2.000,00 kuna, dok potpora za refundaciju troška polaganja 

stručnog ili majstorskog ispita iznosi najviše 2.500,00 kuna po osobi (85% nastalih troškova).  

 

MJERA 2. – POTPORA ZA PODMIRENJE TROŠKA STRUČNOG 

                      OSPOSOBLJAVANJA, POLAGANJA STRUČNOG I MAJSTORSKOG    

                      ISPITA TE PREKVALIFIKACIJA I DOKVALIFIKACIJA  

                      ZAPOSLENIH  

Iznos potpore iznosi najviše 2.500,00 kuna po osobi koja se usavršava, maksimalno za dvije 

osobe po poslodavcu. Maksimalni iznos potpore iznosi 85% nastalih troškova.  

 

MJERA 3. – POTPORA PODUZETNICIMA ZA SUDJELOVANJE NA SAJMOVIMA  

                      I IZLOŽBAMA 

Priznaju se troškovi nastupa na sajmovima i manifestacijama koji potiču poduzetništvo i 

inovacije, organizirane s namjenom predstavljanja, promocije ili ocjenjivanja proizvoda i 

usluga pojedinog poduzetnika. 

Priznati su troškovi kotizacije, zakupa, uređenja i opremanja izložbenog prostora. 
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Potpora iznosi 85% prihvatljivih troškova, a maksimalan iznos pojedinačne potpore je do 

5.000,00 kuna. 

 

MJERA 4 . – POTPORA ZA NABAVU NOVE OPREME, OBNOVU, UREĐENJE I 

                       ADAPTACIJU PROSTORA 

Potpora se dodjeljuje za troškove nabave uređaja i opreme koja je potrebna za obavljanje 

registrirane djelatnosti pod uvjetom da se ista i obavlja, te za uređenje i adaptaciju poslovnog 

prostora u kojem se obavlja djelatnost (građevinski radovi, instalacijski radovi i radovi 

unutrašnjeg uređenja). 

Potpora iznosi 85% prihvatljivog troška, a najviše do 15.000,00 kuna po podnositelju 

zahtjeva. 

 

MJERA 5. – POTPORA ZA IZRADU PRIJAVNE DOKUMENTACIJE ZA  

                      PROJEKTE KOJI ĆE SE FINANCIRATI IZ EU I NACIONALNIH   

            SREDSTAVA 

Potpora će se odobriti za izvršene konzultantske usluge i izradu prijavne dokumentacije za 

projekte koji će se prijavljivati za sredstva EU fondova i nacionalnih programa. 

Potporom se želi potaknuti razvoj gospodarstva te pomoći u pripremi prijavne dokumentacije 

za projekte koji će se prijavljivati za financiranje iz EU sredstava kao i nacionalnih programa. 

Potpora po jednom korisniku iznosi 85% dokumentiranih troškova, a naviše do 3.000,00 kuna 

po korisniku godišnje. 

 

II. 

Poziv je otvoren od 02. lipnja 2020. godine do utroška sredstava, odnosno do 01. prosinca 

2020. godine. 

 

Potpore se dodjeljuju na temelju zaprimljenih Zahtjeva, dostavljene dokumentacije i kriterija 

propisanih Programom potpora gospodarstvu Grada Knina u 2020. godini. 

Zahtjevi za potpore podnose se na propisanim obrascima Zahtjeva za dodjelu potpora za 

propisanu mjeru.  

Korisnik potpore male vrijednosti mora davatelju državne potpore dati Izjavu o iznosima 

dodijeljenih potpora male vrijednosti sukladno Uredbi Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. 

prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de 

minimis potpore. Obrazac Izjave o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti sastavni je 

dio obrasca Zahtjeva za dodjelu potpore. 

Neće se prihvatiti zahtjevi onih podnositelja koji su za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili 

bespovratna sredstva male vrijednosti iz drugih programa u okviru državnog proračuna i 

drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i izvan Europske unije. 

Zahtjevi se mogu preuzeti sa službene internet stranice Grada Knina ili osobno u Javnoj 

ustanovi Lokalna agencija Matica, zgrada Gradske uprave Grada Knina.  

Savjete, pomoć u pripremi dokumentacije, popunjavanju obrazaca zahtjeva i sl. po 

Javnom pozivu vršit će Javna ustanova Lokalna razvojna agencija Matica, kontakt 

telefon 664-417.  
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Korisnik može ostvariti pravo na potporu samo jednom tijekom 2020. godine. 

 

Preglednik svih dodijeljenih potpora sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama 

(„Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se na službenoj internet stranici Grada 

Knina. Prijavom na Javni poziv korisnik potpore daje suglasnost Gradu Kninu za objavu. 

 

Zahtjev za dodjelu potpore s potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj kuverti na 

slijedeću adresu:  

 

Grad Knin 

dr. Franje Tuđmana broj 2 

22 300 Knin 

POTPORE RAZVOJU GOSPODARSTVA  

NE OTVARAJ 

 

ili se predaje direktno u pisarnici Grada Knina. 

GRADONAČELNIK 

 

dr.sc. Marko Jelić 

 

   

 


