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REPUBLIKA HRVATSKA 

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA 
GRAD KRAPINA 

GRADONAČELNIK 
 
KLASA: 334-01/17-01/0001 
URBROJ: 2140/01-03-0306 -17-6 
Krapina, 30.8.2017. 

 
 

Na temelju točke VIII. Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na 
području Grada Krapine u 2017. godini (Službeni glasnik Grada Krapine broj 6/17) gradonačelnik 
Grada Krapine objavljuje 

 
JAVNI POZIV  

za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora sukladno 
„Programu poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta  

na području Grada Krapine u 2017. godini“ 
 
UVODNE ODREDBE 
 

I. 
 
 Svrha Programa poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada 
Krapine u 2017. godini je poticanje na bavljenje turističkom djelatnošću u cilju povećanja broja 
smještajnih kapaciteta radi stvaranja preduvjeta za kontinuirani razvoj turizma na području Grada 
Krapine. 
 

II. 
 

 Ovim Javnim  pozivom utvrđuju se rokovi i postupak podnošenja zahtjeva za dodjelu potpora 
za ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Krapine u 2017. godini s 
pripadajućom dokumentacijom. 
 
NAMJENA POTPORA 
 

III. 
  

 Grad Krapina će u 2017. godini dodjeljivati potpore male vrijednosti za slijedeće aktivnosti: 
-izgradnju, rekonstrukciju, obnovu ili preuređenje smještajnih objekata te  
-opremanje smještajnih objekata 
u cilju privođenja namjeni sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja. 
 Prilikom dodjele potpora uzimaju se u obzir samo prihvatljivi troškovi nastali u 2017. godini 
zaključno do kraja provedbe projekta, koji su nužni za provedbu projekta odnosno koji su nužni da se 
objekt privede namjeni sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga smještaja.  
 Sredstva potpore neće se dodjeljivati za aktivnosti pripreme projektne dokumentacije i 
troškovnika.  

Za korisnike potpora koji su u sustavu PDV-a, sredstva potpore neće se dodjeljivati za 
troškove PDV-a. 
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PODNOSITELJI ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORA 
 

IV. 
 
 Podnositelji zahtjeva mogu biti pravne ili fizičke osobe koje pružaju ili namjeravaju pružati 
uslugu smještaja na području Grada Krapine sukladno zakonskim propisima o pružanju usluga 
smještaja. 
 
VISINA POTPORE  
 

V. 
 

Maksimalan iznos potpore po korisniku je 50% prihvatljivih troškova projekta, ali najviše 
30.000,00 kn.  

Korisnik potpore dužan je iz vlastitih izvora ili sredstvima iz drugih izvora financirati 
najmanje 50% prihvatljivih troškova projekta, a što je dužan dokazati u izvješću o realizaciji projekta.  

 Podnositelju zahtjeva neće se dodijeliti potpora za koju je podnio zahtjev ukoliko ukupne 
potpore dodijeljene podnositelju zahtjeva tijekom razdoblje od tri fiskalne godine (2015.g., 2016.g. i 
2017.g.) prelaze iznos od 200.000,00 EUR, bez obzira na izvor javnih sredstava i program po kojem 
je potpora dodijeljena, 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.  
 
POSTUPAK I ROK PODNOŠENJA ZAHTJEVA 
 

VI. 
 

 Zahtjev za dodjelu potpore za ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta podnosi se na 
slijedećim obrascima koji su sastavni dio ovog Javnog poziva: 

-obrazac zahtjeva za dodjelu potpore za ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta na 
području Grada Krapine u 2017. godini 

-obrazac proračuna projekta (prilog br.1. Zahtjeva)  
-obrazac izjave o dodjeli potpora tijekom razdoblja od prethodne tri fiskalne godine (prilog br. 

2. Zahtjeva) 
 
Uz navedeni Zahtjev obvezno se dostavlja slijedeća dokumentacija: 
-dokaz da je objekt na kojem se provode aktivnosti na projektu odnosno građevina postojeća u 

smislu odredbi važećeg Zakona o gradnji ili sukladno posebnom zakonu s njom izjednačena, 
-izvadak iz zemljišne knjige izdan od nadležnog tijela koji ne smije biti stariji od 30 dana od 

dana objave ovog Javnog poziva, 
-ugovor o zakupu ili drugi ugovor temeljem kojeg je reguliran način korištenja smještajnog 

objekta (objekta na kojem se provode aktivnosti na projektu) na minimalno četiri godine, ukoliko 
podnositelj zahtjeva nije ujedno i vlasnik smještajnog objekta (objekta na kojem se provode aktivnosti 
na projektu), 

-potvrda Porezne uprave da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih dospjelih poreznih 
obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi Porezna uprava, 
koja ne smije biti starija od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva, 
 -potvrda Upravnog odjela za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo Grada Krapine 
da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih dospjelih obveza prema Gradu Krapini, koja ne smije biti 
starija od 30 dana od dana objave ovog Javnog poziva,  
 -potvrda nadležne Turističke zajednice da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih obveza po 
osnovi plaćanja boravišne pristojbe, ukoliko podnositelj zahtjeva već pruža uslugu smještaja, 
 -ponude / računi za izvođenje radova /  pružanje usluga / kupnju nove opreme koji se odnose 
na  aktivnosti na projektu, ispostavljeni od strane ovlaštenih izvoditelja radova / izvršitelja usluga / 
prodavatelja nove opreme podnositelju zahtjeva, 
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 -izvadak iz sudskog registra za pravne osobe / izvadak iz obrtnog registra za fizičke osobe / 
rješenje o upisu poljoprivrednog gospodarstva u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava za 
poljoprivredna gospodarstva / preslika osobne iskaznice za fizičke osobe (građane) koje nisu 
registrirane kao obrtnici ili trgovci pojedinci, 
 -dokumentacija koju posjeduje podnositelj zahtjeva potrebna za provedbu projekta 
(troškovnik projekta za koji nije potreban akt o gradnji, akt o odobrenju gradnje za projekte za koji je 
isti potreban, ostala dokumentacija koju posjeduje podnositelj zahtjeva potrebna za provedbu projekta 
primjerice rješenje o prenamjeni prostora, rješenje o utvrđenim minimalnim uvjetima za smještajne 
kapacitete i dr.). 

 
Navedena dokumentacija koja se obvezno dostavlja uz Zahtjev može se dostaviti u 

neovjerenoj preslici. 
 

VII. 
 

Propisani obrasci na kojima se podnose zahtjevi mogu se preuzeti u Gradu Krapini, 
Upravnom odjelu za financije, proračun, javnu nabavu i gospodarstvo, Magistratska 30, Krapina ili na 
web stranici Grada Krapine http://www.krapina.hr. 

Zahtjevi se dostavljaju poštom ili osobno na adresu Grad Krapina, Magistratska 30, 49000 
Krapina s naznakom „Zahtjev za dodjelu potpore za ulaganje u povećanje smještajnih kapaciteta na 
području Grada Krapine u 2017. godini, NE OTVARAJ“. 

 
Rok dostave zahtjeva je 14.9.2017. godine do 12:00 sati, bez obzira na način dostave.  
 
Nepravovremeni zahtjevi neće se razmatrati.  

  
POSTUPAK DODJELE POTPORA 
 

VIII. 
 

Potpore po ovom Javnom pozivu dodjeljuju se sukladno kriterijima i postupku propisanom 
Programom poticanja ulaganja u povećanje smještajnih kapaciteta na području Grada Krapine u 2017. 
godini (Službeni glasnik Grada Krapine broj 6/17) te Pravilnikom o načinu bodovanja projekata 
KLASA: 334-01/17-01/0001, URBROJ: 2140/01-03-0306-17-4 od 25.8.2017. 

 
 Podaci o korisnicima potpore, iznosima i namjeni dodijeljenih sredstava po korisniku bit će 
objavljeni i na internetskim stranicama Grada Krapine. 
  

IX. 
 

 Grad Krapina zadržava pravo izmjene i poništenja ovog Javnog poziva te pri tome ne snosi 
nikakvu odgovornost prema podnositeljima zahtjeva glede troškova sudjelovanja. 
  

                           
GRADONAČELNIK  

                   Zoran Gregurović, v.r. 
 


