GRADONAČELNIK
KLASA: 402-01/20-01/255
URBROJ: 2182/10-02-21-4
U Kninu, 29. ožujka 2021. godine
Na temelju Programa potpora razvoju turističke ponude na području Grada Knina u
2021. godini („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 20/20), gradonačelnik Grada Knina
raspisuje
JAVNI POZIV
ZA DODJELU POTPORA RAZVOJU TURISTIČKE PONUDE
NA PODRUČJU GRADA KNINA U 2021. GODINI
I.
U cilju razvoja i unapređenja turističke ponude Grad Knin dodjeljuje bespovratna sredstva
potpore u 2021. godini za slijedeće mjere:
MJERA 1. – Potpora za izgradnju bazena
MJERA 2. – Potpora za poboljšanje uvjeta postojeće kategorizacije
MJERA 3. – Potpora pokretanju obavljanja ugostiteljske djelatnosti na postojećem
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu
MJERA 4. – Potpora pružanju ugostiteljskih usluga u domaćinstvu
Korisnici potpora za mjeru 1. i 2. mogu biti trgovačka društva izvan javnog sektora,
obrti i zadruge, obiteljska poljoprivredna gospodarstva te fizičke osobe koje pružaju usluge
smještaja u turizmu-privatni iznajmljivači, sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti,
Zakonu o pružanju usluga u turizmu, Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u
kojima se pružaju ugostiteljske usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu i
Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u
domaćinstvu.
Korisnici potpora za mjeru 3. mogu biti Obiteljska poljoprivredna gospodarstva (u
daljnjem tekstu: OPG) upisani u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava koji su ishodili
rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na obiteljskom poljoprivrednom
gospodarstvu, izdano od strane nadležnog tijela.
Iznimno, korisnici potpora mogu biti i OPG-ovi upisani u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava koji nemaju rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga na
obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu uz uvjet da isto ishoduju u roku do godine dana od
dodjele potpore.
Korisnici potpora za mjeru 4. mogu biti fizičke osobe – građani koji su ishodili
rješenje nadležnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
Korisnici potpore moraju zadovoljiti slijedeće uvjete:
- da podnositelji zahtjeva imaju sjedište/prebivalište u Gradu Kninu
- da obavljaju djelatnost na području Grada Knina
- da imaju podmirene obveze poreza, prireza, doprinosa i drugih davanja o kojima
evidenciju vodi Porezna uprava
- da imaju izmirene obveze prema Gradu Kninu.
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MJERA 1. – POTPORA ZA IZGRADNJU BAZENA
Potpora se dodjeljuje za troškove koji se odnose isključivo na izgradnju novih bazena,
vanjskih i unutarnjih (unutar čvrstih objekata), maksimalne vodene tlocrtne površine do 100
m2, uz uvjet da uz bazen podnositelj zahtjeva mora imati registrirane minimalno 3 sobe,
odnosno 6 stalnih kreveta.
MJERA 2. – POTPORA ZA POBOLJŠANJE UVJETA POSTOJEĆE
KATEGORIZACIJE
Potpora podrazumijeva priznavanje troškova koji se odnose na nabavu nove opreme i uređaja,
uređenje prostora (građevinski radovi, instalaterski radovi te radovi unutrašnjeg uređenja) te
za nabavu namještaja za opremanje smještajnih kapaciteta, a predmetna ulaganja moraju biti
vezana isključivo za prostor koji je predmet obavljanja djelatnosti na koju se odnosi Rješenje
o kategorizaciji.
MJERA 3. – POTPORA POKRETANJU UGOSTITELJSKE DJELATNOSTI NA
POSTOJEĆEM OBITELJSKOM POLJOPRIVREDNOM
GOSPODARSTVU
Cilj ove potpore je diverzifkacija turističke ponude na području Grada Knina kojom se želi
potaknuti stvaranje preduvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na postojećem OPG-u.
Potpora podrazumijeva priznavanje ulaganja koja se odnose na građevinske radove vezane za
predradnje neophodne da bi se pokrenula ugostiteljska djelatnosti na OPG-u te nabavu
opreme potrebne za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na OPG-u, a predmetna ulaganja
moraju biti vezana isključivo za prostor koji je predmet obavljanja djelatnosti.
Potporu može ostvariti OPG koji ispunjava sve navedene uvjete propisane Programom pod
uvjetom da ima veličinu poljoprivrednog gospodarstva minimalne vrijednosti od 1.000,00
EURA.
MJERA 4. - POTPORA PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U
DOMAĆINSTVU
Mjera je namijenjena fizičkim osobama koje pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu –
iznajmljivačima. Dodjelom bespovratnih sredstava postojećim iznajmljivačima žele se
potaknuti dodatna ulaganja u postojeće objekte na način da iznajmljivač može u objektu
proširiti smještajni kapacitet te pružiti ugostiteljske usluge doručka gostima kojima pruža
usluge smještaja, a sve sukladno Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti i Pravilniku o
razvrstavanju i kategorizaciji objekta u kojima se pružaju ugostiteljske usluge u domaćinstvu.
Prihvatljivi troškovi su: troškovi izvođenja građevinskih radova vezanih za ulaganje u
prostorije namijenjene pružanju ugostiteljskih usluga te nabava uređaja i opreme potrebne za
obavljanje ugostiteljske djelatnosti, a predmetna ulaganja su vezana isključivo za prostor koji
je predmet pružanja ugostiteljskih usluga u domaćinstvu.
II.
Grad za svaku od mjera odobrava bespovratna sredstva od 70% prihvatljivih i
dokumentiranih troškova, a maksimalan iznos potpore po zahtjevu je do 25.000,00
kuna.
Potpore se dodjeljuju po priloženoj preslici računa, dokazu o plaćanju istog – za troškove koji
su nastali od 1. siječnja 2021. godine do dana podnošenja zahtjeva, za koje se vrši refundacija
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nastalog troška – priznaje se isključivo preslika izvoda prometa žiro računa. Iznimno za
plaćanje čiji je iznos s PDV-om do 1.000,00 kuna priznaje se gotovinski račun.
Ukoliko trošak nije nastao do dana podnošenja zahtjeva dozvoljava se dostava predračuna,
ponude i/ili troškovnika za koji se traži potpora, pod uvjetom da se predmet predračuna,
ponude i/ili troškovnika po kojem se odobrava potpora ne može mijenjati nakon odobrene
potpore, odnosno nakon potpisivanja ugovora. Korisnik je, u ovom slučaju, obvezan prije
potpisa ugovora dostaviti, kao instrument osiguranja provedbe ugovora bjanko zadužnicu na
propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava potpore, a ista se ovjerava kod javnog
bilježnika.
Posebni uvjeti za dodjelu potpore
Ulaganje mora biti na području Grada Knina.
Podnositelj zahtjeva mora biti vlasnik nekretnine ili da po drugom osnovu ima pravo
dugoročnog raspolaganja ili upravljanja predmetnom nekretninom s rokom od najmanje 5
godina od dana podnošenja zahtjeva. Dokaz o pravu raspolaganja ili upravljanja predmetnom
nekretninom mora biti ovjeren od strane javnog bilježnika.
Ukoliko se podnosi zahtjev za gradnju, uređenje i adaptaciju podnositelj zahtjeva
obvezno prilaže račun o nabavi, ugradnji, izvršenim radovima i sl. izdan od strane za to
registriranog pravnog subjekta, kao i dokaz o plaćanju istog.
Važne napomene za podnositelje zahtjeva za dodjelu potpora
Svi korisnici potpore obvezni su obavljati djelatnost za koju je dodijeljena potpora
najmanje 3 godine od dodjele iste te u navedenom roku ne smije prodati, dati u najam ili na
bilo koji drugi način otuđiti sredstvo koje je predmet 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.
U okviru Javnog poziva, temeljem ovog Programa, svakom pojedinačnom
podnositelju zahtjeva može se dodijeliti samo jedna potpora. Ukoliko je korisnik ostvario
potporu temeljem Javnog poziva za dodjelu potpora razvoju turističke ponude na području
Grada Knina dvije godine uzastopno (2019. i 2020. godine) ne može ostvariti potporu
temeljem ovog Programa.
III.
Poziv je otvoren do utroška sredstava, odnosno do 1. studenog 2021. godine.
U okviru Javnog poziva, temeljem Programa, svakom pojedinačnom podnositelju zahtjeva
može se dodijeliti samo jedna potpora.
Potpore se dodjeljuju na temelju zaprimljenih Zahtjeva, dostavljene dokumentacije i kriterija
propisanih Programom.
Zahtjevi za potpore podnose se na propisanim obrascima Zahtjeva za dodjelu potpora
za propisanu mjeru. Zahtjevi se mogu preuzeti sa službene web stranice Grada Knina ili
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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 agencija Matica.
NAPOMENA:
Javna ustanova Lokalna razvojna agencija će savjete, pomoć u pripremi dokumentacije
i popunjavanju obrazaca zahtjeva vršiti u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta
Knin, na adresi 4. gardijske brigade 11, Knin (radi poštivanja epidemioloških mjera
i drugih propisa u uvjetima epidemije koronavirusa).
Kontakt telefon: 022/664-417.
Preglednik svih dodijeljenih potpora, sukladno Zakonu o pravo na pristup informacija
(„Narodne novine“, broj 25/13 i 85/15) objavljuje se na službenoj stranici Grada Knina.
Prijavom na Javni poziv korisnik potpore daje suglasnost Gradu Kninu za objavu.
Zahtjev za dodjelu potpora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u zatvorenoj kuverti na
slijedeću adresu:
Grad Knin
dr. Franje Tuđmana broj 2
22 300 Knin
POTPORE RAZVOJU TURIZMA U 2021. GODINI
NE OTVARAJ
ili se predaje direktno u pisarnici Grada Knina.

GRADONAČELNIK
dr.sc.Marko Jelić
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