
                         
 

             REPUBLIKA HRVATSKA 
KOPRIVNIČKO-KRIŽEVAČKA ŽUPANIJA 
        OPĆINA FERDINANDOVAC 
             OPĆINSKI NAČELNIK 
           KLASA: 334-02/22-01/1 
           URBROJ: 2137-15-22-2 
           Ferdinandovac, 8. ožujka 2022. 
 

 Na temelju članka 11. Programa potpora za razvoj turizma na području Opdine Ferdinandovac 

u 2022. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 31/21) i članka 46. Statuta 

Opdine Ferdinandovac („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13, 1/18, 5/20. i 

4/21), opdinski načelnik Opdine Ferdinandovac dana 8. ožujka 2022. raspisuje 

JAVNI POZIV 
za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma 

na području Opdine Ferdinandovac u 2022. godini 
 
 

OPĆE ODREDBE 
I. 

 Javni poziv za dodjelu potpora male vrijednosti za razvoj turizma na području Opdine 
Ferdinandovac u 2022. godini (u daljnjem tekstu: Javni poziv) raspisuje se sukladno Programu 
potpora za razvoj turizma na području Opdine Ferdinandovac u 2022. godini („Službeni glasnik 
Koprivničko-križevačke županije“ broj 31/21) (u daljnjem tekstu: Program). 
 

II. 
Ovim Javnim pozivom propisuju se mjere, kriteriji te postupak podnošenja prijava i dodjele 

potpora male vrijednosti za poticanje razvoja turizma na području Opdine Ferdinandovac u 2022. 
godini (u daljnjem tekstu: potpore).  

Potpore podrazumijevaju dodjelu bespovratnih novčanih sredstava iz Proračuna Opdine 
Ferdinandovac za 2022. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun). 

 
 

PRAVNI OKVIR ZA DODJELU POTPORA 
III. 

Potpore se temeljem ovog Javnog poziva 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) (u 
daljnjem tekstu: Uredba). 

Na zabranu dodijele potpora, izuzede od zabrane dodijele potpora, ograničenja u dodijeli 
potpora kao i definiranje pojma „jednog poduzetnika“ te druga pitanja u svezi s dodjelom potpora 
primjenjuju se odredbe Uredbe i Programa. 
 
 
 
 



MJERE ZA KOJE SE DODIJELJUJU POTPORE 
 

IV. 
 Potpore iz ovog Javnog poziva  dodjeljuju se za sljedede mjere: 

MJERA 1. – Potpora za otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povedanje kapaciteta 
postojedih smještajnih objekata (u daljnjem tekstu: Mjera 1.), 
MJERA 2. –   Potpora za povedanje broja nodenja (u daljnjem tekstu: Mjera 2.). 
 

 
                 MJERA 1. 
 

V. 
U sklopu Mjere 1. potpora se dodjeljuje za otvaranje novih smještajnih objekata i/ili 

povedanje kapaciteta postojedih smještajnih objekata na području Opdine Ferdinandovac u 
2021. i 2022. godini. 

 
Iznos potpore za Mjeru 1. je 6.000,00 kuna za svaki novoregistrirani turistički ležaj na 

području Opdine u 2021. i 2022. godini, a najviše 12.000,00 kuna po korisniku potpore. 
  
Potrebna dokumentacija koja se dostavlja prilikom podnošenja zahtjeva za 

sufinanciranje u sklopu Mjere 1.: 
- popunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu potpore, 
- potvrda Porezne uprave da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih dospjelih poreznih  

           obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi     
            Porezna uprava (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu     
            potpore), 

- potvrda Opdine da podnositelj zahtjeva nema dospjelih nepodmirenih obveza prema 
            Opdini  (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore), 

- potvrda nadležne Turističke zajednice o nepostojanju dospjelih dugovanja s osnove 
           turističke članarine ili boravišnih pristojba za područje Opdine Ferdinandovac, 

- potvrda nadležne Turističke zajednice da podnositelj zahtjeva obavlja turističku  
           djelatnost na području Opdine Ferdinandovac (ne  starija od 30 dana od dana     
           podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore), 

- izvadak iz sudskog registra za pravne osobe / izvadak iz obrtnog registra za fizičke osobe 
            obrtnike/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,  

- Rješenje nadležnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih/ smještajnih usluga sa  
             navedenim brojem novih smještajnih kapaciteta (jedinica i turističkih ležaja) izdano u 
            2021. i/ili 2022. godini, 

 - popunjena i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti, 
- dokaz podnositelja zahtjeva da dobivenu potporu nede koristiti za djelatnost za koju nije 

           mogude dodijeliti potporu male vrijednosti (ako je primjenjivo - čl. 9. i 10. Programa), 
- izjavu o obvezi obavljanja djelatnosti za koju je primljena potpora najmanje (2) godine 

           od isplate potpore. 
 

 Korisnik potpore za Mjeru 1. obvezuje se djelatnost za koju je primio potporu obavljati 
najmanje 2 (dvije) godine od isplate potpore što dokazuje potvrdom nadležne Turističke zajednice 
koju je dužan dostaviti najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu. 
 
  



              MJERA 2. 
 

VI. 
U sklopu Mjere 2. potpore se dodjeljuju za broj ostvarenih nodenja na području Opdine 

u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022., sukladno prijavljenom broju nodenja u 
sustavu e-visitor. 

 
Iznos potpore iznosi 10,00 kuna po ostvarenom nodenju, a najviše 6.000,00 kuna po 

korisniku potpore. 
 
Potrebna dokumentacija koja se dostavlja prilikom podnošenja zahtjeva za 

sufinanciranje u sklopu Mjere 2.: 
- popunjen i potpisan obrazac zahtjeva za dodjelu potpore, 
- potvrda Porezne uprave da podnositelj zahtjeva nema nepodmirenih dospjelih poreznih  

           obveza i obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje o kojima evidenciju vodi     
            Porezna uprava (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu     
            potpore), 

- potvrda Opdine da podnositelj zahtjeva nema dospjelih nepodmirenih obveza prema 
            Opdini  (ne starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore), 

- potvrda nadležne Turističke zajednice o nepostojanju dospjelih dugovanja s osnove 
            turističke članarine ili boravišnih pristojba za područje Opdine Ferdinandovac, 

- potvrda nadležne Turističke zajednice o ostvarenom broju nodenja na području Opdine  
            Ferdinandovac u razdoblju od 1. prosinca 2021. do 30. studenog 2022., 

- izvadak iz sudskog registra za pravne osobe / izvadak iz obrtnog registra za fizičke osobe 
            obrtnike/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,  

- Rješenje nadležnog tijela o odobrenju za pružanje ugostiteljskih/ smještajnih usluga, 
 - popunjena i ovjerena Izjava o korištenim potporama male vrijednosti, 
- dokaz podnositelja zahtjeva da dobivenu potporu nede koristiti za djelatnost za koju nije 

           mogude dodijeliti potporu male vrijednosti (ako je primjenjivo - čl. 9. i 10. Programa), 
- izjavu podnositelja pod kaznenom i materijalom odgovornošdu da de u slučaju dodijele 

           potpore obavljati djelatnost za koju je dodijeljena potpora na području Opdine     
           najmanje 2 (dvije) godine od isplate potpore. 

 

 
KORISNICI MJERA 
 

VII. 
 Korisnici mjera iz ovog Javnog poziva 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 domadinstvu. 

Korisnici mjera iz ovog Javnog poziva ne mogu biti: trgovačka društva i ustanove u kojima 
Opdina Ferdinandovac, druga jedinica lokalne, regionalne (područne) samouprave ili Republika 
Hrvatska ima vlasnički udjel u temeljnom kapitalu.  

 
 



 
Korisnici mjera iz ovog Javnog poziva moraju zadovoljiti sljedede uvjete: 
 
 - da obavljaju djelatnost za koju se dodjeljuje potpora na području Opdine Ferdinandovac, 
 - da nemaju nepodmirenih dospjelih obveza prema Opdini kao i nepodmirenih obveza na ime 
javnih davanja osim ako im je odgođena naplata ili odobrena obročna otplata koja se 
redovito podmiruje, 
- da nemaju nepodmirenih dospjelih obveza s osnove turističke članarine ili boravišnih 
pristojba za područje Opdine Ferdinandovac. 

 
NAČIN PODNOŠENJA ZAHTJEVA ZA DODJELU POTPORE 
 

VIII. 
 Zahtjev za dodjelu potpore (u daljnjem tekstu: Zahtjev) podnosi se sukladno ovom Javnom 
pozivu na adresu Opdine Ferdinandovac, Trg slobode 28, 48356 Ferdinandovac, poštom 
preporučeno ili osobno predajom zahtjeva Jedinstvenom upravnom odjelu Opdine Ferdinandovac 
(u daljnjem tekstu: Jedinstveni upravni odjel). 
 Zahtjevi se predaju u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Javni poziv za dodjelu potpora 
male vrijednosti za razvoj turizma na području Općine Ferdinandovac u 2022. godini“. 
 Zahtjev se podnosi najkasnije do 15. prosinca 2022. godine, odnosno do iskorištenosti 
planiranih sredstava u Proračunu.  
 Jedan podnositelj može podnijeti zahtjeve za više mjera iz ovog Javnog poziva. 
 

PREGLED I ODOBRAVANJE ZAHTJEVA 
 

IX. 
 Pregled zahtjeva za potporu i ispunjavanje uvjeta za dodjelu potpore provjerava Jedinstveni 
upravni odjel. 
 Jedinstveni upravni odjel može prilikom pregleda i ocjene zahtjeva zatražiti od podnositelja 
zahtjeva i dodatne informacije ili dokumentaciju ako je to nužno za utvrđivanje prava na dodjelu 
potpore. 
 Zahtjevi se obrađuju prema redoslijedu zaprimanja. 

Podnositelju zahtjeva odobrit de se potpora ukoliko isti ispunjava sve uvjete iz ovog Javnog 
poziva i Programa. 
 Potpora za Mjeru 1. za otvaranje novih smještajnih objekata i/ili povedanje kapaciteta 
postojedih smještajnih objekata na području Opdine Ferdinandovac u 2021. nede se odobriti 
podnositeljima zahtjeva kojima je potpora ved dodijeljena temeljem Programa potpora za razvoj 
turizma na području Opdine Ferdinandovac u 2021. godini („Službeni glasnik Koprivničko-križevačke 
županije“ broj 18/21). 

Zahtjevi se odobravaju do iskorištenosti planiranih sredstava za potpore u Proračunu. 
 Zaključak o dodjeli potpore donosi opdinski načelnik. 
 O dodjeli potpore podnositelj zahtjeva de biti obaviješten pisanim putem. 
 Potpora de se isplatiti nakon zaključenja ugovora o dodjeli potpore male vrijednosti koji 
sklapaju opdinski načelnik i korisnik potpore. 
 

 
ZAVRŠNE ODREDBE 
 

X. 
 Za provedbu ovog Javnog poziva u Proračunu su osigurana sredstva u iznosu od 40.000,00 
kuna. 



 
 

XI. 
 Ovaj Javni poziv objavit de se na Oglasnoj ploči Opdine Ferdinandovac i službenoj mrežnoj 
stranici Opdine www.ferdinandovac.hr.  
 

OPĆINSKI NAČELNIK: 
 

Vjekoslav Maletid 

http://www.ferdinandovac.hr/

