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1. Mjera 3.1. Da li je u sklopu "Mjere 3.1. Potpora korisnicima ta razvoj 

turističkih proizvoda" prihvatljivo ulaganje u nabavu novih 

stolica za opremanje prostora u svrhu obavljanja djelatnosti 

u turizmu, odnosno ugostiteljskoj djelatnosti?"

Kroz Mjeru 3.1. vršit će se dodjela potpora za troškove kupnje, uređenja ili proširenja objekata, 

troškove informatizacije i modernizacije poslovanja i troškove opremanja prostora u svrhu 

obavljanja djelatnosti u turizmu. Da bi zahtjev bio prihvatljiv, podnositelj zatjeva mora biti 

vlasnik nekretnine u koju ulaže ili mora dugoročno (min. 10. godina od dana podnošenja 

zahtjeva) raspolagati nekretninom koja je predmet ulaganja. Napominjemo da se zahtjevom ne 

može tražiti potpora za ulaganje koje je prihvatljivo za financiranje kroz NATJEČAJ za dodjelu 

potpora za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje  turizma na području Grada Lipika u 2019. godini 

(dostupan na linku: https://www.lipik.hr/?vrsta=2&id=1312).

Kroz mjeru 3.1. dodjeljuje se potora za korisnike koji će razviti novi turistički proizvod. Ukoliko će 

se u prostoru u kojem će biti smještene novonabavljene stolice razviti novi turistički proizvod, 

nabava novih stolica predstavlja prihvatljiv trošak za mjeru 3.1.
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2. Mjera 2.2. Da li se potpora za novo zapošljavanje može ostvariti i za 

djelatnike koji su već bili zaposleni (prije nekoliko mjeseci ili 

godina)  u obrtu koji je prijavitelj?"
Novim zapošljavanjem smatrat će se zapošljavanje za koje je sklopljen ugovor o radu najranije 1. 

siječnja 2019. godine. Novo zapošaljavanje će se utvrditi temeljem dokumentacije koju 

podnositelj zahtjeva dostavi, točnije putem Izjave podnositelja zahtjeva o broju zaposlenih 

unatrag 12 mjeseci (Obrazac IZ.3.) te JOPPD obrazaca (zadnji i prvi za 12-mjesečno razdoblje koje 

prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za čije novo zapošljavanje se traži potpora). Bez 

obzira je li novozaposlenom u nekom prethodnom razdoblju započeo i prestao radni odnos u 

obrtu, njegovo novo zapošljavanje će se utvrditi povećanjem broja zaposlenih u odnosu na 

razdoblje koje prethodi podnošenju zahtjeva.

3. Mjera 2.1. Da li su prihvatljivi prijavitelji subjekti koji imaju pravni oblik 

samostalna profesionalna djelatnost, tocnije ordinacija 

dentalne medicine?

Samostalna profesionalna djelatnost je prihvatljiva kao podnositelj zahtjeva ukoliko ima sjedište 

odnosno prebivalište na području grada Lipika te ima minimalno jednog zaposlenika s područja 

grada Lipika na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme, a koji je kod korisnika zaposlen 

minimalno šest mjeseci neprekidno. 

Datum odgovora: 19.03.2019.

4. Mjera 3.1. Poštovani, s obzirom da pušenje nije dozvoljeno u prostoru 

gdje se poslužuje hrana, odnosno u restoranu, moram urediti 

prostor za pušače. U tu svrhu bih nabavio šatore, stolove, 

stolice te grijalice s kojima bih upotpunio i zaokružio uslugu 

restorana što uključuje i razne prezentacije i degustacije. Je li 

nabava prethodno navedenog prihvatljivo kroz mjeru 3.1.?

Kroz Mjeru 3.1. vršit će se dodjela potpora za troškove kupnje, uređenja ili proširenja objekata, 

troškove informatizacije i modernizacije poslovanja i troškove opremanja prostora u svrhu 

obavljanja djelatnosti u turizmu. Da bi zahtjev bio prihvatljiv, podnositelj zatjeva mora biti 

vlasnik nekretnine u koju ulaže ili mora dugoročno (min. 10. godina od dana podnošenja 

zahtjeva) raspolagati nekretninom koja je predmet ulaganja. Ukoliko je podnositelj zahtjeva 

suvlasnik nekretnine koja je predmet ulaganja, isti mora dokazati da su suvlasnici suglasni sa 

ulaganjem koje je predmet zahtjeva.Napominjemo da se zahtjevom ne može tražiti potpora za 

ulaganje koje je prihvatljivo za financiranje kroz NATJEČAJ za dodjelu potpora za ulaganja u 

razvoj i unaprjeđenje  turizma na području Grada Lipika u 2019. godini (dostupan na linku: 

https://www.lipik.hr/?vrsta=2&id=1312).

Kroz mjeru 3.1. dodjeljuje se potora za korisnike koji će razviti novi turistički proizvod. Ukoliko će 

se korištenjem navedene opreme razviti novi turistički proizvod, nabava nove opreme 

predstavlja prihvatljiv trošak za mjeru 3.1.

5. Mjera 3.1. Da li je prihvatljivo plaćanje opreme preko poslovne kreditne 

kartice obrta na više rata?

Oprema bi  u 2019. godini bila u cijelosti plaćena prema 

dobavljaču a obveza će ostati prema banci.

Potpora kroz mjeru 3.1. će se isplatiti po dostavi vjerodostojne dokumentacije o izvedenim i 

plaćenim troškovima, odnosno po dostavi računa dobavljača i dokaza da je račun dobavljača u 

cijelosti plaćen. 

Datum zaprimanja pitanja: 15.03.2019.


