GRADSKO VIJEĆE
KLASA: 402-01/22-01/100
URBROJ: 2182-10-01-22-2
U Kninu, 15. srpnja 2022. godine
Na temelju članka 35. Statuta Grada Knina („Službeno glasilo Grada Knina“, broj 3/21)
i članka 4. Zakona o državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14 i 69/17) Gradsko vijeće
Grada Knina na 16. sjednici, održanoj dana 15. srpnja 2022. godine, donosi

PROGRAM POTPORA RAZVOJU TURISTIČKE PONUDE
NA PODRUČJU GRADA KNINA U 2022. GODINI
Članak 1.
Ovim Programom potpora razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2022.
godini (u daljnjem tekstu: Program) određuju se uvjeti, kriteriji i način dodjele potpora male
vrijednosti koje Grad Knin (u daljnjem tekstu: Grad) dodjeljuje u vidu subvencije troškova u
turizmu i djelatnostima vezanim uz turizam.
Članak 2.
Iznos namijenjen za isplatu potpora po ovom Programu planiran je u Proračunu Grada
Knina za 2022. godinu, Program: 1082 – Razvoj turizma, Aktivnost: A108205 – Potpore
razvoju turizma, pozicija R0837.
Članak 3.
Sredstva potpore dodjeljuju se 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 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
Članak 4.
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
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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 sljedeće 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 i
- da imaju izmirene obveze prema Gradu Kninu.
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.
Zabrana dodjele potpora male vrijednosti i izuzeće od zabrane:
- nije moguća dodjela potpora poduzetnicima koji djeluju u sektorima ribarstva i
akvakulture koje je obuhvaćeno Uredbom (EZ) br. 104/2000, poduzetnicima koji
djeluju u primarnoj proizvodnji poljoprivrednih proizvoda, poduzetnicima koji
djeluju u sektoru prerade i stavljanja na tržište poljoprivrednih proizvoda ako je
iznos potpore fiksno utvrđen na temelju cijene ili količine takvih proizvoda
kupljenih od primarnih proizvođača odnosno koje na tržište stavljaju takvi
poduzetnici te ako su potpore uvjetovane njihovim djelomičnim ili potpunim
prenošenjem na primarne proizvođače;
- zabranjena je dodjela potpora za djelatnosti usmjerene izvozu u treće zemlje ili
države članice EU, odnosno potpora koje su izravno povezane s izvezenim
količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim
tekućim troškovima povezanim s izvoznom djelatnošću;
- dodjelu potpora male vrijednosti nije moguće uvjetovati uporabom domaćih
proizvoda umjesto uvezenih;
- zabranjena je dodjela potpora poduzetnicima za kupovinu vozila za cestovni
prijevoz tereta koji taj prijevoz obavljaju za najamninu ili naknadu.
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Izuzeće od zabrane:
Ako poduzetnik, osim u navedenim sektorima u kojim dodjela potpore male vrijednosti
nije moguća, djeluje u ostalim sektorima i/ili obavlja djelatnosti za koje je moguće dodijeliti
potporu male vrijednosti mora osigurati da sektori u kojima dodjela potpore nije moguća ne
ostvaruju korist od dodijeljene potpore, primjerice razdvajanjem djelatnosti ili troškova.
Takvim poduzetnicima se može dodijeliti potpora, ali poduzetnik mora dokazati da
dobivenu potporu neće koristiti za djelatnost za koju nije moguće dodijeliti potporu male
vrijednosti.
Čanak 5.
Kriteriji za dodjelu potpora
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.
Ulaganje mora biti na području Grada Knina.
Za projekte koji su vezani za izgradnju bazena korisnik potpore mora imati glavni
projekt i/ili uporabnu dozvolu.
Potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz popunjen i potpisan zahtjev:
- dokaz o statusu podnositelja zahtjeva (rješenje trgovačkog, obrtnog ili drugog registra),
- preslika važećeg rješenja o kategoriji objekta za koju se/u kojem se planira investicija za
koju se traži potpora,
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi- ne starija od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
- potvrda Grada Knina da nema dugovanja prema Gradu - ne starija od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
- preslika osobne iskaznice (obje strane),
- preslika ugovora o otvaranju žiro-računa ili kartice žiro računa,
- potvrda Turističke zajednice o ostvarenom broju noćenja i plaćenoj boravišnoj pristojbi i
članarini,
- popunjena i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti,
- popunjena i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
- dokaz o vlasništvu ili drugom stvarno-pravnom statusu objekta/ zemljišta koje je predmet
investicije za koju se traži potpora,
- glavni projekt i /ili uporabnu građevinsku dozvolu,
- preslike računa, predračuna, ponude i/ili troškovnika koji glase na podnositelja zahtjeva,
- foto dokumentacija postojećeg stanja, projektna dokumentacija planiranog zahvata, u roku
koji je definiran Ugovorom između davatelja i korisnika potpora.
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MJERA 2. – POTPORA ZA POBOLJŠANJE UVJETA POSTOJEĆE
KATEGORIZACIJE
Cilj potpore je povećanje razine i kvalitete usluga postojećih smještajnih kapaciteta na
području Grada na način da se potpora dodjeljuje za povećanje kvalitete usluga
postojećih/registriranih objekata.
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.
Potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz popunjen i potpisan zahtjev:
- dokaz o statusu podnositelja zahtjeva (rješenje trgovačkog, obrtnog ili drugog registra),
- preslika rješenja o kategoriji objekta koju je podnositelj zahtjeva imao prije izvršene
investicije, a koje je izdalo nadležno tijelo,
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi- ne starija od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
- potvrda Grada Knina da nema dugovanja prema Gradu - ne starija od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
- preslika osobne iskaznice (obje strane),
- preslika ugovora o otvaranju žiro-računa ili kartice žiro računa,
- potvrda Turističke zajednice o ostvarenom broju noćenja i plaćenoj boravišnoj pristojbi i
članarini,
- popunjena i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti,
- popunjena i ovjerena Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
- dokaz o vlasništvu ili drugom stvarno-pravnom statusu objekta/ zemljišta koje je predmet
investicije za koju se traži potpora,
- preslike računa, predračuna, ponude i/ili troškovnika koji glase na podnositelja zahtjeva,
- foto dokumentacija prije i poslije predmetne investicije.
MJERA 3. – POTPORA POKRETANJU OBAVLJANJA UGOSTITELJSKE
DJELATNOSTI NA POSTOJEĆEM OBITELJSKOM
POLJOPRIVREDNOM GOSPODARSTVU
Cilj ove potpore je diverzifikacija turističke ponude na području Grada Knina kojom se
želi potaknuti stvaranje preduvjeta za obavljanje ugostiteljske djelatnosti na postojećem OPGu. Dodjelom bespovratnih sredstava postojećem OPG-u želi se pomoći da se pored primarne
poljoprivredne proizvodnje mogu pružati i ugostiteljske usluge pripremanja i usluživanja jela,
pića i napitaka uobičajenih za područje Grada Knina iz poljoprivrednih proizvoda pretežno
vlastite proizvodnje, usluge smještaja te ostale usluge u funkciji turističke potrošnje, a sve
sukladno Pravilniku o razvrstavanju i kategorizaciji objekata u kojima se pružaju ugostiteljske
usluge na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu.
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.
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Potporu može ostvariti OPG koji ispunjava sve navedene uvjete propisane ovim
Programom pod uvjetom da ima veličinu poljoprivrednog gospodarstva minimalne vrijednosti
od 1.000,00 EURA.
Potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz popunjen i potpisan zahtjev:
- dokaz o statusu podnositelja zahtjeva (rješenje o upisu u Upisnik poljoprivrednih
gospodarstava sa sjedištem u Gradu Kninu),
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi- ne starija od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
- potvrda Grada Knina da nema dugovanja prema Gradu - ne starija od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
- preslika osobne iskaznice (obje strane),
- preslika ugovora o otvaranju žiro-računa ili kartice žiro računa,
- dokaz o vlasništvu ili drugom stvarno-pravnom statusu objekta/zemljišta koje je predmet
investicije za koju se traži potpora,
- popunjena i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti,
- potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
- potvrda o ekonomskoj veličini gospodarstva,
- preslike računa, predračuna, ponude i/ili troškovnika koji glase na podnositelja zahtjeva,
- foto dokumentacija prije i poslije predmetne investicije te obvezna dostava registracije po
završetku projekta, u roku koji je definiran ugovorom između davatelja i korisnika potpora.
MJERA 4. - POTPORA PRUŽANJU UGOSTITELJSKIH USLUGA U
DOMAĆINSTVU
Cilj ove potpore je proširenje turističke ponude na području Grada Knina kojom se želi
potaknuti stvaranje boljih uvjeta za pružanje 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.
Potrebna dokumentacija koja se dostavlja uz popunjen i potpisan zahtjev:
- preslika rješenja nadležnog ureda o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u
domaćinstvu,
- potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi- ne starija od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
- potvrda Grada Knina da nema dugovanja prema Gradu - ne starija od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore,
- preslika osobne iskaznice (obje strane),
- preslika ugovora o otvaranju žiro-računa ili kartice žiro računa,
- potvrda Turističke zajednice o ostvarenom broju noćenja i plaćenoj boravišnoj pristojbi i
članarini,
- popunjena i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti,
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- potpisana Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja,
- dokaz o vlasništvu ili drugom stvarno-pravnom statusu objekta/ zemljišta koje je predmet
investicije za koju se traži potpora,
- preslike računa, predračuna, ponude i/ili troškovnika koji glase na podnositelja zahtjeva,
- foto dokumentacija prije i poslije predmetne investicije.
Članak 6.
Grad za svaku od mjera odobrava bespovratna sredstva (subvenciju) od 70%
prihvatljivih i dokumentiranih troškova, a maksimalan iznos potpore po zahtjevu je
25.000,00 kuna. Korisnik potpore je dužan osigurati preostala sredstva, odnosno razliku do
100% vrijednosti investicije i dobivenih sredstava potpore Grada Knina.
Potpore se dodjeljuju po priloženoj preslici računa, priloženom predračunu, ponudi i/ili
troškovniku koji glasi na podnositelja zahtjeva.
S korisnikom potpore se sačinjava Ugovor o dodjeli subvencije.
Ugovor o dodjeli subvencije s korisnikom sklapa gradonačelnik.
Grad Knin će najkasnije u roku od 15 dana od dana potpisivanja Ugovora izvršiti uplatu
potpore na žiro račun korisnika potpore.
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpora uz zahtjev prilaže preslike računa i dokaz o
njihovom plaćanju za troškove koji su nastali od 1. siječnja 2022. godine do dana podnošenja
zahtjeva, za koje se vrši refundacija nastalog troška – priznaje se isključivo preslika izvoda
prometa žiro računa (nalog za plaćanje se neće priznavati kao prihvatljiv dokaz o izvršenom
plaćanju). Iznimno za plaćanje računa čiji je iznos s PDV-om do 1.000,00 kuna priznaje se
gotovinsko plaćanje.
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.
U roku od 60 (šezdeset) dana od dana potpisivanja Ugovora, korisnik je dužan dostaviti
dokaz o namjenskom utrošku sredstava za ukupan iznos investicije, uključujući i vlastita
uložena sredstva za predmetnu investiciju. Kao dokaz o namjenskom utrošku sredstava
dostavlja se preslika računa koji glase na podnositelja zahtjeva, dokaz da su isti plaćeni s žiroračuna korisnika sredstava (nalog za plaćanje nije prihvatljiv dokaz već se priznaje isključivo
preslika izvoda prometa žiro računa podnositelja zahtjeva).
Posebni uvjeti za dodjelu potpore
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.
Za korisnika koji je u sustavu Poreza na dodanu vrijednost (PDV-a) te ima pravo
ostvariti odbitak (povrat PDV-a), PDV nije prihvatljiv trošak.
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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 (2020. i 2021. godine) ne može ostvariti potporu
temeljem ovog Programa.
POSTUPAK DODJELE POTPORE
Članak 7.
Temeljem ovog Programa gradonačelnik Grada Knina raspisat će Javni poziv za dodjelu
potpora razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2022. godini, a isti će se zajedno
s obrascima zahtjeva i svim potrebnim privitcima objaviti na službenoj internet stranici i na
oglasnoj ploči Grada Knina.
Za stručne i administrativne poslove pripreme i objave Javnog poziva zadužuje se
Upravni odjel za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj,
financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja.
Javni poziv mora najmanje sadržavati:
- naziv tijela koje objavljuje javni poziv,
- predmet javnog poziva,
- uvijete za podnošenje prijave na javni poziv,
- potrebnu dokumentaciju,
- način, mjesto i rok podnošenja prijava i
- način objave odluke o dodjeli potpore.
Potpore se dodjeljuju na temelju zaprimljenih zahtjeva, dostavljene dokumentacije i
kriterija propisanih ovim 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 osobno u
Javnoj ustanovi Lokalna razvojna agencija „Matica“, zgrada Gradske uprave Grada Knina.
Za postupak dodjele potpora gradonačelnik imenuje Povjerenstvo za provedbu
Programa potpora razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2022. godini.
Prijave pristigle po objavljenom Javnom pozivu Povjerenstvo obrađuje po redoslijedu
zaprimanja. Prilikom obrade zahtjeva Povjerenstvo je dužno provjeriti je li zahtjev dostavljen
u roku, u skladu s ovim Programom i Javnim pozivom, nadalje provjerava se potpunost
priložene dokumentacije te se određuje iznos prihvatljivih troškova.
Zaprimljeni zahtjevi za dodjelu potpora rješavaju se isključivo prema redoslijedu
zaprimanja, do utroška sredstava. Povjerenstvo ima pravo zatražiti i dodatnu dokumentaciju
ukoliko ocjeni da je to potrebno. Ukoliko se zaprimi nepotpuna prijava Povjerenstvo
podnositelju zahtjeva dostavlja pisani poziv za dopunu dokumentacije koju je isti dužan
Program potpora razvoju turističke ponude na području Grada Knina u 2022. godini
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dostaviti u roku od 8 dana od dana zaprimanja poziva. Ukoliko u navedenom roku ne dostavi
dopunu zahtjev će se smatrati nepotpun i neće se razmatrati.
O obavljenom radu Povjerenstvo sačinjava zapisnik te dostavlja gradonačelniku
prijedlog Odluke o sačinjavanju ugovora o dodjeli subvencije/prijedlog Odluke o odbijanju
zahtjeva za dodjelu potpore, na temelju koje gradonačelnik donosi Odluku o sačinjavanju
ugovora o dodjeli subvencije/Odluku o odbijanju zahtjeva za dodjelu potpore.
Sredstva potpore isplaćuju se isključivo na žiro račun korisnika potpore.
Nadležni Upravni odjel, temeljem članka 6. Uredbe Komisije (EU) br. 1407/2013 od
18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske
unije na potpore de minimis, obvezan je, pisanim putem obavijestiti korisnika potpore o iznosu
potpore izraženom u obliku bruto novčane protuvrijednosti potpore, kao i o tome da je riječ o
potpori de minimis, izričito se pozivajući na Uredbu i navodeći njezin naziv i podatke o objavi
u Službenom listu Europske unije.
Preglednik svih dodijeljenih potpora, sukladno Zakonu o pravu na pristup
informacijama („Narodne novine“, broj 25/13, 85/15 i 69/22) objavljuje se na službenoj Internet
stranici Grada Knina. Prijavom na Javni poziv korisnik potpore daje suglasnost Gradu Kninu
za objavu.
Grad Knin zadržava pravo naknadne kontrole (administrativne i terenske)
namjenskog utroška sredstava.
Ukoliko je korisnik potpore odnosno podnositelj zahtjeva priložio neistinitu
dokumentaciju, sredstva subvencije utroši nenamjenski ili postupi suprotno Važnim
napomenama za podnositelje zahtjeva za dodjelu potpora definiranih u članku 6. ovog
Programa, od korisnika će se zatražiti povrat sredstava u proračun Grada Knina u roku od
15 dana od dana zaprimanja pisanog zahtjeva za povrat sredstava.
Ako korisnik ne izvrši povrat sredstava u zadanom roku, pokrenut će se postupak
prisilne naplate i bit će isključen iz svih potpora Grada Knina u narednih pet (5) godina.
Članak 8.
Administrativno-tehničke poslove potrebne za provođenje ovog Programa obavlja
Upravni odjel za programe Europske unije, gospodarstvo, strateško planiranje i razvoj,
financije, javnu nabavu i naplatu potraživanja.
Nadležni upravni odjel iz stavka 1. ovog članka:
- obavještava Ministarstvo financija o dodjeli potpora male vrijednosti u roku od pet dana
od dodjele potpore,
- vodi evidenciju odobrenih sredstava potpora temeljem ovog Programa,
- vodi bazu podataka i vrši provjeru (zapisnik) ispunjavanja uvjeta iz ovog Programa.
Članak 9.
Savjete, pomoć u pripremi dokumentacije, popunjavanju obrazaca zahtjeva i sl. po
Javnom pozivu vršit će Javna ustanova Lokalna razvojna agencija „Matica“.
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Članak 10.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u “Službenom glasilu Grada
Knina”. Nakon stupanja na snagu isti će se objaviti na Oglasnoj ploči i službenoj internet
stranici Grada Knina.

PREDSJEDNIK
Dragan Miličević, mag.catech.
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