
 

  Na temelju članka  11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva («Narodne 

novine», broj 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), članka 4. Zakona o drţavnim potporama 

(«Narodne novine», broj 47/14), Razvojne strategije Sisačko-moslavačke ţupanije 2011 – 

2016. («Sluţbeni glasnik Sisačko-moslavačke ţupanije", broj 3/11, 22/14 i 34/15), Strategije 

razvoja turizma Sisačko-moslavačke ţupanije za razdoblje 2014. – 2020. („Sluţbeni glasnik 

Sisačko-moslavačke ţupanije“, broj 4/14),  Strategije razvoja ljudskih potencijala Sisačko-

moslavačke ţupanije za razdoblje 2014.-2020. godine i članka 28. Statuta Sisačko-

moslavačke ţupanije ("Sluţbeni glasnik Sisačko-moslavačke ţupanije», broj 11/09, 5/10, 

2/11 i 3/13), Ţupanijska skupština Sisačko-moslavačke ţupanije na  20.  sjednici odrţanoj 

23. studenog 2016. godine, donijela je 

 

O P E R A T I V N I   P L A N 
 

poticanja malog gospodarstva i turizma   

  u Sisaĉko-moslavaĉkoj ţupaniji tijekom 2017. godine 

UVOD 

Usprkos odreĎenim pozitivnim pomacima, gospodarstvo Sisačko-moslavačke ţupanije, 

iscrpljeno mnogim negativnostima iz prethodnog razdoblja (nepostojanje jasne drţavne 

gospodarske strategije, mnogobrojni primjeri loših privatizacijsko-pretvorbenih procesa, 

utjecaj dugotrajne gospodarske krize iz proteklih godina i dr.) i dalje ne pokazuje znakove 

značajnijeg gospodarskog oporavka, a posebnu prijetnju predstavlja neizvjesna sudbina 

nekih od nositelja gospodarstva na ovom području (Rafinerija Sisak, Petrokemija Kutina i 

dr.). 

Pozitivni pomaci očituju se u podacima o financijskim rezultatima poslovanja poduzetnika u 

2015. godini (Tablica 1) iz kojih je vidljivo da je ukupno gospodarstvo u protekloj godini 

ostvarilo pozitivan konsolidirani financijski rezultat od 20 mln kuna, za razliku od 2014. 

godine kada je taj rezultat bio negativan i iznosio je -421 mln kuna. 

Tablica br. 1: Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika RH i Sisaĉko-

moslavaĉke ţupanije u 2015. godini   

Naziv 

RH 

2015. 

SMŢ 

2015. 

UDIO 

SMŢ u 

RH 

Indeks SMŢ 

2015/14 

Broj poduzetnika 106.569 1.819 1,7  

Broj zaposlenih 838.584 16.147 1,9  97,9 

Ukupni prihodi (mln kn) 634.648 9.298 1,4  100,7 

Dobit razdoblja (mln kn) 35.926 270 0,8 83,4 

Gubitak razdoblja (mln kn) 18.786 250 2,55 112,9 

Konsolidirani financijski rezultat (mln Kn) 17.140 20 0,1 - 

Izvor: FINA, Obrada HGK ŽK Sisak 

 



Pozitivnom poslovnom rezultatu gospodarstva Sisačko-moslavačke ţupanije u protekloj 

godini i dalje je najviše doprinosila već tradicionalno proizvodno-izvozna orijentacija 

ovdašnjih gospodarstvenika, po čemu je Sisačko-moslavačke ţupanija u samom vrhu u 

odnosu na sve druge ţupanije u Republici Hrvatskoj, a taj pozitivan trend viška izvoza nad 

uvozom nastavljen je i u 2016. godini. 

 
Tablica br. 2. Robna razmjena u RH i Sisaĉko-moslavaĉkoj ţupaniji I-II 2015. i I-III 2016. 

 
Naziv 
 

 
RH 
I-III 2015. 

 
RH 
I-III 2016. 

 
Indeks 

 
SMŢ 
I-III 2015. 

 
SMŢ 
I-III 2016. 

 
Indeks 

Izvoz (mln €) 2.573 2.690 104,5 126 102 81,0 

Uvoz (mln €) 4.262 4.461 104,7 66 58 87,9 

-deficit/+suficit 
 (mln €) 

 
-1.689 

 
-1.771 

  
+60 

 
+44 

 

Izvor: DZS, Obrada HGK-ŢK Sisak 

 

Graf br: 1: Robna razmjena RH i Sisaĉko-moslavaĉke ţupanije 2013.- 2015.  

 

Izvor: DZS, Obrada HGK-ŢK Sisak 

 

Tijekom 2015. godine nastavljen je trend smanjenja nepodmirenih obveza pravnih osoba, ali 

u prvom redu zbog odlaska nekih poduzeća u stečaj. 
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Tablica br. 3:  Ukupno nepodmirene obveze pravnih osoba SMŢ 2006. – I-V 2016. 

godina iznos u 000 kn 

2006. 159.852 

2007. 236.247 

2008. 252.491 

2009. 414.518 

2010. 476.363 

2011. 471.976 

2012. 294.841 

2013. 252.730 

2014. 230.021 

2015. 184.039 

31. svibnja 2016.  151.060 

Izvor: FINA; Obrada: HGK-ŢK Sisak 

 

Prema podacima FINA-e, na području Ţupanije blokirano je 312 pravnih osoba u kojima je 

uposleno 213 radnika. Uz to na dan 1. srpnja 2016. godine 205 poduzetnika s područja 

Sisačko-moslavačke ţupanije prijavili su ili su već u postupku predstečajne nagodbe. Te 

tvrtke imaju preko 697 mln kn prijavljenih obaveza, a u njima su zaposlene 1.784 osobe.   

Iz predočenih pokazatelja vidljivo je da je problem nelikvidnosti i dalje  velik. S jedne strane 

to se potvrĎuje brojem pravnih osoba s blokiranim računima, nemogućnošću podmirenja 

poreza i doprinosa kao i vremensko trajanje blokade (posebno tzv. loših dugova). Visoki 

iznosi nepodmirenih naloga utječu na pad gospodarske aktivnosti, povećanje gubitka u 

poslovanju, razmjenu roba-kompenzacije, a kroz to se povećava nezaposlenost, 

nemogućnost vraćanja i uzimanja kredita, isplata plaća, mirovina, funkcioniranje zdravstva, 

ubiranje poreza, odnosno financiranje drţave, čime se krug zatvara. 

Uz nedostatak novih značajnijih investicija (pogotovo u proizvodnom sektoru) koje bi bile 

zamašnjak novog gospodarskog rasta, na ovom području i dalje postoji izrazito velik problem 

nezaposlenosti (po stopi nezaposlenosti Sisačko-moslavačka ţupanija je meĎu 3 

najugroţenije ţupanije u Republici Hrvatskoj) 

Tablica br. 4: Nezaposlene osobe u SMŢ 2014.,2015. i I - IX 2016. 

Mj. 
 
God. 

 
I 

 
II 

 
III 

 
IV 

 
V 

 
VI 

 
VII 

 
VIII 

 
IX 

 
X 

 
XI 

 
XII 

 
2014. 

 
21.626 

 
21.914 

 
21.836 

   
21.240 

 
20.343 

 
19.383 

 
19.122 

 
19.320 

 
19.292 

 
19.667 
 

 
19.596 

 
19.640 

 
2015. 
 

 
19.938 

 
20.071 

 
19.676 

 
18.867 

 
18.064 

 
17.626 

 
17.428 

 
17.264 

 
17.229 

 
17.625 

 
17.742 

 
17.599 

 
2016. 
 

 
17.970 

 
18.028 

 
17.579 

 
16.684 

 
15.874 

 
15.423 

 
15.423 

 
14.991 

 
14.791 

   

Izvor: HZZ – Područna ured Sisak 

 



Doduše, iz prethodnih podataka primjetan je trend značajnog smanjenja broja nezaposlenih 

osoba na ovom području, ali naţalost ne kao posljedica povećane gospodarske aktivnosti, 

već velikim dijelom kao posljedica negativnih demografskih procesa (prirodno odumiranje 

stanovništva, te iseljavanje u druga područja Republike Hrvatske i u inozemstvo). 

O svojevrsnoj stagnaciji ţupanijskog gospodarstva govori i podatak FINA-e da je broj 

zaposlenih osoba (37.497) u 2016. godini, ostao otprilike na istom nivou iz 2015.. godine 

(37.742). 

Spomenuti problemi nositelja gospodarstva na ovom području (velika trgovačka društva), te 

dugotrajnost prethodne gospodarske krize, direktno utječu na najranjiviji dio gospodarstva 

(obrtništvo), pa i dalje svjedočimo nastavku negativnog trenda iz prethodnog razdoblja. 

Tablica br. 5: Broj aktivnih obrta u Sisaĉko-moslavaĉkoj ţupaniji 2011.-6. mj.2016. 

 
Godina 
 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 6. mjesec 
2016. 

Broj 
aktivnih 
obrta 

 
2332 

 
2278 

 
2140 

 
2074 

 
1996 

 
1987 

Izvor: Obrtnička komora Sisačko-moslavačke ţupanije 

U turizmu kao jednoj od strateških gospodarskih grana u Sisačko-moslavačkoj ţupaniji 

tijekom prvih 9. mjeseci 2016. godine zabiljeţeni su pozitivni trendovi (7,9% više turista i 

7,7% više noćenja nego u prethodnoj godini) djelomično kao posljedica sustavnog poticanja 

ove gospodarske grane i kroz ţupanijski sustav poticajnih mjera. 

 

Tablica br. 6: Turistiĉki promet u Sisaĉko-moslavaĉkoj ţupaniji 2014. i I-IX mj. 2016.   

 
  

 
TURISTI 

 
NOĆENJA 

 
SISAČKO-

MOSLAVAČKA 
ŢUPANIJA 

 
2014. 

 
2015. 

 
9. mj.2016. 

 
2014. 

 
2015. 

 
9. mj.2016. 

 
18.032  

 
19.219  

 
24.322 

 
48.997 

 
52.915 

  

 
68.672  

Izvor:DZS, Obrada: Ministarstvo turizma 

 

I.  POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA U 2017. GODINI 

 

Uz pozitivne opće uvjete koji se očekuju u narednom razdoblju (oporavak svjetskog i 

nacionalnog gospodarstva, nastavak pozitivnih efekata sve veće uključenosti Republike 

Hrvatske u meĎunarodne integracije, očekivani novi nacionalni zakonodavno-porezni okvir 

koji bi trebao stimulativno djelovati na povećanu poduzetničku aktivnost), Sisačko-

moslavačka ţupanija će svoju razvojnu perspektivu temeljiti na već postojećim 

komparativnim prednostima (povoljni geostrateški poloţaj, tradicionalno proizvodno-izvozna 

orijentiranost cjelokupnog gospodarstva i dr.), ali i na dodatnom osnaţivanju pozitivnog 

poduzetničkog ozračja, posebno u cilju privlačenja novih investitora na ovo područje. 

 



Uz daljnje jačanje poduzetničke infrastrukture (u Sisačko-moslavačkoj ţupaniji su funkciji  23 

poduzetničke zone a još 24 su u pripremi), tome svakako pridonose i sve kvalitetnije 

potporne institucije (Razvojna agencija SIMORA d.o.o. i dr.), ali i financijski oblici potpora 

poduzetništvu. 

 

U narednom razdoblju poduzetnicima (pa i u Sisačko-moslavačkoj ţupaniji) stoje na 

raspolaganju mnogobrojne mogućnosti korištenja EU fondova, a sinergijski učinci očekuju se 

i kroz korištenje poticajnih mjera davatelja drţavnih potpora iz nacionalnih izvora sredstava, 

kao i iz dijela proračunskih sredstava jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

 

Daljnji doprinos gospodarskom razvoju Sisačko-moslavačke ţupanije očekuje se i kroz 

strateško opredjeljenje  sadrţano u novoj Razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke ţupanije 

čija izrada je upravo u tijeku. 

 

Uzimajući u obzir postojeće stanje i probleme gospodarstva, Sisačko-moslavačka ţupanija 

će i tijekom 2017. godine kroz vlastita proračunska sredstva i poticajne mjere nastojati 

pridonositi što povoljnijem okruţenju za razvoj gospodarstva na ovom području. 

 

Obzirom na stratešku opredijeljenost (utvrĎenu postojećom Razvojnom strategijom Sisačko-

moslavačke ţupanije), te posebno na raspoloţiva proračunska sredstva, poticajne mjere 

Sisačko-moslavačke ţupanije biti će usmjerena na malo gospodarstvo (obrtništvo, mala i 

srednja trgovačka društva i dr.) koje se sa svojim poslovanjem nadovezuju na poslovanje 

velikih trgovačkih društava. 

Provedba ovih poticajnih mjera i dalje će biti usmjerena na 2 osnovna cilja: 

- ublaţavanje negativnih posljedica dugotrajne gospodarske krize kroz odreĎene ciljane 

poticajne mjere (refinanciranje poduzetničkih kredita iz prethodnog razdoblja, 

bespovratne potpore za najmanje gospodarske subjekte (obrtnici, mikro trgovačka 

društva) i dr. 

 

- poticanje novih investicija u ključnim sektorima (industrija, energetika, turizam i dr.) kako 

bi se pokrenuo ponovni gospodarski rast cjelokupnog ţupanijskog gospodarstva, s 

posebnim naglaskom na smanjenje velikog broja nezaposlenih osoba. 

Za realizaciju poticajnih mjera i projekata iz ovog Operativnog plana, Sisačko-moslavačka 

ţupanija u svom proračunu za 2017. godinu planira ukupno 5.107.000,00 kn.  

 

 

 

 

 

 



Programska podruĉja 

Razvoj turizma Razvoj malog gospodarstva 

 UnapreĎenje turističke ponude SMŢ 
500.000,00 kn 

 Subvencioniranje organiziranog 
dolaska turista na područje SMŢ 
100.000,00 kn 

 Subvencije kamata na poduzetničke 
kredite  
3.407.000,00 kn 

 Gospodarske i ostale manifestacije i 
sajmovi 
150.000,00 kn 

 Subvencije za uvoĎenje normi i 
sustava upravljanja kvalitetom 
200.000,00 kn 

 Subvencije za poticanje inovacija u 
poduzetništvu 
200.000,00 kn 

 Subvencije tradicijskim i umjetničkim 
obrtima 
350.000,00 kn 

 Kapitalne pomoći za nove investicije 
u proizvodnji 
200.000,00 kn 

 

Provedba poticajnih mjera iz ovog Operativnog plana temelji se na provedbi aktivnosti koje 

su vezane za mjere iz Razvojne strategije Sisačko-moslavačke ţupanije, a čiji je glavni 

strateški cilj C.2  Razvoj konkurentnog i društveno odgovornog gospodarstva kao što su:   

 

 MJERA 2.2.2. RAZVOJ POVOLJNOG FINANCIJSKOG OKRUŢENJA ZA 

PODUZETNIŠTVO 

 

 MJERA 2.2.7.  JAĈANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG 

GOSPODARSTVA 

 

 MJERA 4.4.2. POTICANJE RAZVOJA SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA 

 

 

II.   PROVEDBA AKTIVNOSTI    

 

1. SUBVENCIJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE 

Ukupan iznos sredstava za subvenciju kamata na poduzetničke kredite u iznosu od 

3.407.000,00 kn odnosi se na obveze iz realiziranih kreditnih linija tijekom prethodnih godina: 

Lokalni projekti razvoja – Poduzetnik 2004., Poduzetnički krediti - 2007., Poduzetnički krediti 

-  2008., Poduzetnički krediti - 2009., Poduzetnički krediti - 2010., Poduzetnički krediti - 

2011., Poduzetnički krediti - 2012., Poduzetnički krediti – 2014., Poduzetnički krediti - 2016   

te za subvenciju kamata na preostali kreditni fond koji će biti planiran za provedbu nastavka 

kreditne linije Poduzetnički krediti – 2016. i u 2017. godini. 

Mjera 2.2.2. – Razvoj povoljnog financijskog okruţenja za poduzetništvo – Poduzetnički 

krediti 2016. nastavit će se provoditi u 2017. godini uz sudjelovanje Sisačko-moslavačke 

ţupanije Gradova/Općina s područja Ţupanije i poslovnih banaka, a subvencionirat će se 



kamata na odobrene poduzetničke kredite kojima su financirani projekti u proizvodnim 

djelatnostima te usluţnim djelatnostima.   

 

Kamatu na poduzetničke kredite subvencionira Sisačko-moslavačka ţupanija i to: 2%   za 

proizvodnu i 1%   za usluţnu djelatnost, a Grad/Općina prema potpisanom Ugovoru. 

 

Cilj provedbe Mjere 2.2.2. je omogućiti gospodarskim subjektima  jednostavniji, brţi i 

kvalitetniji pristup financijskim sredstvima čime se olakšava opstojnost i širenje poslovanja 

postojećih, otvaranje novih  gospodarskih subjekata, te poticanje novog zapošljavanja.   

 

                   

   MJERA 2.2.2. RAZVOJ POVOLJNOG FINANCIJSKOG OKRUŢENJA ZA 

PODUZETNIŠTVO  

Subvencija kamata na poduzetniĉke kredite  2016.-2017. 

KORISNICI Subjekti malog gospodarstva koji su definirani Zakonom o poticanju razvoja 

malog gospodarstva, Uredbom Komisije (EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 

2013. godine o promjeni članka 107. I 108. Ugovora o funkcioniranju EU na 

de minimis potpore (SL L 352, 24.12.2013),  (u daljnjem tekstu: Uredba de 

minimis) i Uredbom Komisije (EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014. o 

ocjenjivanju odreĎenih kategorija potpora spojivim s unutarnjim trţištem u 

primjeni članka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Sluţbeni 

list Europske unije L 187, 26.6.2014.) i to kako slijedi: 

  

Kategorija 

poduzetnika 

Broj radnika i Promet/Poslovni 

prihod 

ili Ukupna 

aktiva 

  

Srednji poduzetnici 50-249 < €  50 mil. < €  43 mil. 

Mali poduzetnici 10-49 < €  10 mil. < €  10 mil. 

Mikro poduzetnici 1-9 < €   2 mil. < €   2  mil. 

 

Podnositelji zahtjeva za subvencionirane poduzetničke kredite mogu biti  

obrti, trgovačka društva i zadruge sukladno zakonskoj definiciji                

(osim onih koji obavljaju primarnu proizvodnju poljoprivrednih proizvoda i  

ribarstvo), te profitne ustanove sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke 

ţupanije i ulaganjem na području Sisačko-moslavačke ţupanije. 

 

Prednost imaju projekti koji imaju za posljedicu novo zapošljavanje. 

 

Svi podnositelji zahtjeva za kredit, uz navedeno,  moraju ispunjavati uvjete:    

- najmanje 75% privatnog vlasništva u vlasničkoj strukturi na dan podnošenja 

zahtjeva za kredit i 

 - ostvarena neto dobit za prethodnu godinu poslovanja >=0, odnosno 

ostvareni dohodak >=0 za prethodnu godinu poslovanja 

  - reguliran dug prema drţavi 



NAMJENA Kredit se moţe iskoristiti za slijedeće namjene: 

- kupnja, izgradnja, ureĎenje poslovnog prostora ili proširenje gospodarskih 

objekata (stanovi isključeni), 

- kupnja  opreme ili  dijela opreme (strojevi, ureĎaji, vozila i dr.) 

- kupnju zemljišta u svrhu poduzetničke djelatnosti 

- refinanciranje postojećih nepovoljnih kredita za iste ili slične namjene 

- obrtna sredstva u visini do najviše 30% ukupnog iznosa odobrenog kredita 

- dio kreditnih sredstava (iz dijela obrtnih sredstava) moţe se koristiti i za 

podmirenje obveza prema dobavljačima, drţavi, te drugim vjerovnicima uz 

uvjet da se radi o dospjelim neizmirenim obvezama 

 

 

Neprihvatljivi troškovi: 

- porez na dodanu vrijednost 

Krediti se ne mogu koristiti za: 

- kupnju izgradnju, ureĎenje ili proširenje objekata i nabavu opreme i 

pojedinih dijelova opreme namijenjene daljnjoj prodaji, 

- nabavku nekretnina i pokretnina od povezanih osoba 

- kupnju poslovnih udjela 

KREDITNI 

FOND 

Sredstva poslovnih banaka uključenih u provedbu Projekta Poduzetnički 

krediti – 2016. nastavak provedbe u 2017. godini 

KREDITNI 

UVJETI 

Krediti se odobravaju u kunama ili u kunama uz valutnu klauzulu vezanu za 

EUR po kamatnoj stopi prema pojedinačnim kreditnim uvjetima poslovnih 

banaka uključenih u ovaj Projekt: 

- najniţi iznos je 50.000 kuna, a najviši nije odreĎen i ovisi o kvaliteti 

poduzetničkog projekta i kreditnoj sposobnosti poduzetnika, te  o  odredbama 

zakona i drugih  propisa kojima su regulirane drţavne potpore i intenzitet 

potpora male vrijednosti u Republici Hrvatskoj i EU.   

Rok otplate: do 10 godina koji uključuje poček (do najviše dvije godine)  i 

otplatni rok. 

Za vrijeme počeka i iskorištenja kredita (najduţe 12 mjeseci) poduzetnik 

snosi troškove kamate 

VRSTA 

POTPORE 

Potpore male vrijednosti 

INTENZITET 

POTPORE 

Sredstva za subvenciju kamata osiguravaju se u omjeru: 

- Sisačko-moslavačka ţupanija;  1-2% subvencije kamata na odobreni iznos  

kredita  

- jedinice lokalne samouprave; 1-2% subvencije kamata na odobreni iznos 

kredita (sukladno potpisanom ugovoru) 



PROVEDBA Ţupan Sisačko-moslavačke ţupanije s jedinicama lokalne samouprave i 

poslovnim bankama sklapa Dodatak Ugovoru o provedbi   Projekta 

Poduzetnički krediti 2016. nastavak provedbe u 2017. godini, raspisuje 

Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita koji se objavljuje na web stranici 

Sisačko-moslavačke ţupanije i po potrebi u dnevnom tisku, imenuje 

Povjerenstvo koje razmatra zahtjeve i donosi odluku o odobravanju 

zaprimljenih zahtjeva koji se prosljeĎuju na daljnju obradu u poslovne banke, 

koje donose konačnu odluku o odobravanju ili neodobravanju poduzetničkog 

kredita. 

 

Nakon odobravanja poduzetničkog kredita u poslovnim bankama, a prije 

početka plaćanja subvencija kamata od strane davatelja (Sisačko-

moslavačke ţupanije) s korisnikom odobrenog kredita Sisačko-moslavačka 

ţupanija potpisat će Ugovor o dodjeli bespovratne potpore – subvencije 

kamata na poduzetničke kredite u skladu s planom otplate kredita za cijelo 

razdoblje otplate kredita. Poslovnim bankama će ţupanija kao davatelj 

subvencija plaćati subvenciju kamata na poduzetničke kredite  u ime i za 

računa poduzetnika, prema mjesečnim ili kvartalnim bankovnim obračunima 

subvencionirane kamate. 

REZULTAT Učinkovitije poslovanje poduzetnika koji su uključeni u projekt 

Očuvana radna mjesta te otvaranje novih radnih mjesta 

INDIKATORI Broj korisnika projekta u odnosu na prethodno razdoblje 

Broj novo zaposlenih u subjektima malog gospodarstva 

 

Praćenje provedbe projekta 

 

Poduzetnik je duţan kredit koristiti namjenski u skladu s odredbama  natječaja za kreditiranje 

poduzetništva, a poslovna banka je duţna pratiti namjensko korištenje kredita od strane 

poduzetnika i urednu otplatu kredita. 

Sisačko-moslavačka ţupanija i jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko-moslavačke 

ţupanije zadrţavaju pravo kontrole namjenskog korištenja kredita   kod poslovnih banaka i 

kod poduzetnika. Poslovne banke su duţne pribaviti i čuvati dokumentaciju te voditi 

evidencije koje omogućavaju brzu i učinkovitu kontrolu namjenskog korištenja kredita. 

Poduzetnici, primatelji subvencija kamata na realizirane poduzetničke kredite, duţni su 

periodično dostavljati davateljima subvencija (jedinicama lokalne samouprave i Ţupaniji) 

propisani obrazac  (JOPPD) u kojem je naveden i podatak o broju zaposlenih,  pa je moguće 

izvršiti uvid u broj zaposlenih odnosno novozaposlene radnike u odreĎenom razdoblju, te 

ostalu dokumentaciju, a  prema zahtjevu davatelja subvencija. 

 

Kada davatelj subvencije utvrdi nepravilnost  korištenja potpore sukladno  Zakonu o 

drţavnim potporama (Narodne novine, broj, 47/14) i Uredbi de minimis, daljnje plaćanje 

subvencije kamata na poduzetnički kredit u cijelosti snosi korisnik poduzetničkog kredita.  

Intenzitet potpore:    

- ukupni iznos de minimis dodijeljene potpore jednom poduzetniku ne smije prelaziti 200 000 

EUR tijekom bilo kojeg razdoblja od tri fiskalne godine, 



- ukupni iznos de minims potpore dodijeljene jednom poduzetniku koji obavlja cestovni 

prijevoz tereta za najamninu ili naknadu ne smije premašiti 100 000 EUR tijekom bilo kojeg 

razdoblja od tri fiskalne godine. Ta de minims potpora ne smije se koristiti za kupovinu vozila 

za cestovni prijevoz vozila, 

- ako poduzetnik obavlja cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu za druge 

djelatnosti na koje se primjenjuje gornja granica od 200 000 EUR, gornja granica od 200 000 

EUR primjenjuje se na poduzetnika uz uvjet da se osigura, na primjeren način, na primjer 

razdvajanjem djelatnosti ili troškova, da korist od djelatnosti cestovnog prijevoza robe ne 

premašuje 100 000 EUR i da se nijedna de minimis potpora ne koristi za kupovinu vozila za 

cestovni prijevoz tereta, 

- ako bi se dodjelom novih de minims potpora mogla premašiti odgovarajuća gornja granica 

od 200 000 odnosno 100 000 EUR nova potpora se ne moţe dodijeliti, 

- u slučaju spajanja i preuzimanja, pri utvrĎivanju prelazi li se primjenjiva gornja granica bilo 

kojom novom dodijeljenom de minims potporom koja je dodijeljena  novom poduzetniku ili 

poduzetniku preuzimatelju, u obzir se uzimaju sve prethodne   de minims potpore dodijeljene 

bilo kojem od poduzetnika uključenih u postupak spajanja. De minims potpore koje su 

propisno dodijeljene prije spajanja ili preuzimanja i dalje su u skladu sa zakonom, 

- ako se jedan poduzetnik podijeli na dva ili više zasebnih poduzetnika, de minims potpora 

dodijeljena prije podjele dodjeljuje se poduzetniku koji je od nje ostvario korist, što je načelno 

poduzetnik koji je preuzeo djelatnost za koje je korištena de minimis potpora. Ako takva 

raspodjela nije moguća, de minimis potpora razmjerno se dodjeljuje na temelju 

knjigovodstvene vrijednosti vlasničkog kapitala novih poduzetnika na datum stupanja na 

snagu podjele. 

Sisačko-moslavačka ţupanija i jedinice lokalne samouprave će o povredi prethodno 

navedenog intenziteta potpore obavijestiti banku koja je sklopila ugovor s korisnikom kredita   

kod kojeg je došlo do povrede potpore te će kamatu, koju je subvencionirala Ţupanija i 

jedinica lokalne samouprave, do visine ugovorene redovne kamatne stope snositi korisnik 

kredita. 

 

Banka je duţna, prema svom saznanju,  o svim statusnim i ostalim promjenama kod 

korisnika kredita obavijestiti Ţupaniju i traţiti od Ţupanije pisanu suglasnost za nastavak 

obračuna subvencionirane kamate.  

Davatelj subvencije moţe ukinuti subvenciju s danom nastanka promjene u sluţbenim 

podacima (sudski registar, obrtni registar, podaci o zaposlenim, podaci od FINA) kada utvrdi 

da primatelj subvencije: 

- ne spada više  u kategoriju mikro, malog i srednjeg poduzetnika,(povećan broj zaposlenih 

na 250 i više,  povećan promet/poslovni prihod iznad 50 mil. EUR,  ukupna aktiva više od 43 

mil EUR) 

- ne obavlja gospodarsku djelatnost za koju je ostvario korist od subvencije (odjava obrta, 

stečaj trgovačkog društva, promjena djelatnosti poduzetnika i dr.) 

- promijenio je sjedište obavljanja gospodarske djelatnosti za koju je ostvario korist 

(promjena sjedišta u drugu ţupaniju bez suglasnosti s davateljem subvencije)  

-  nije zatraţio suglasnost  za daljnje plaćanje subvencija radi promjene statusa (iz obrta u 

trgovačko društvo, spajanje društava i sl.)   

Ako je u vremenu trajanja otplate kredita poslovna banka poduzetnički kredit koji je 

subvencioniran razvrstala u niţu ili višu rizičnu skupinu, duţna je o tome obavijestiti Sisačko-

moslavačku ţupaniju i jedinicu lokalne samouprave, odnosno davatelje subvencija. 



Davatelj subvencije moţe ukinuti daljnje plaćanje subvencije kamate na poduzetnički kredit s 

datumom dobivene obavijesti od poslovne banke i to u slučajevima kada primatelj potpore: 

- nije utrošio sredstva odobrenog kredita namjenski u skladu s poslovnim planom ili 

investicijskim projektom 

- nije u roku od 60 dana podmirio dospjele obveze otplate rata poduzetničkog kredita 

- za slučaj naknadnog utvrĎenja drugačijeg stanja od  onog koje je bilo osnova za odobrenje 

sredstava primatelju subvencija 

- za slučaj ne pridrţavanja preuzetih obveza iz Ugovora, projektnog prijedloga i natječaja 

Ukoliko banka naknadnom revizijom i uvidom u predmet (podaci o korisniku subvencioniranih 

poduzetničkih kredita vezani za urednost otplate kredita) utvrdi da je tijekom nekog razdoblja 

uplaćena subvencija kamata od strane Sisačko-moslavačke ţupanije koja zbog neurednog 

plaćanja klijenta nije trebala biti uplaćena vratiti će na račun Sisačko-moslavačke ţupanije 

iznos koji nije trebao biti plaćen.   

TakoĎer, ukoliko banka iz bilo kojeg razloga otkaţe ugovor o kreditu koji je subvencioniran 

od strane Sisačko-moslavačke ţupanije, s danom otkazivanja ugovora o kreditu neće više 

obračunavati niti fakturirati subvencije. 

U slučaju da Sisačko-moslavačka ţupanija iz bilo kojih razloga prestane uplaćivati 

subvencionirani dio kamate, plaćanje je duţan izvršiti korisnik kredita.  

 

Akte kojim se ukida subvencija, nalaţe povrat sredstava zbog povrede korištenja subvencija i 

utvrĎuju ostala prava i obveze korisnika subvencija i poslovnih banaka u tijeku otplate 

poduzetničkih kredita donosi ţupan. 

 

2. GOSPODARSKE I OSTALE  MANIFESTACIJE I SAJMOVI 

Ukupan iznos sredstava planiran za sufinanciranje organiziranja i nastupa na gospodarskim i 

ostalim manifestacijama i sajmovima iznosi 150.000,00 kn   

Mjera 2.2.7.  – Jačanje konkurentnosti subjekata malog gospodarstva – Sufinanciranje 

organiziranja i nastupa  na gospodarskim, turističkim i sličnim manifestacijama provoditi će 

se s ciljem stvaranja marketinškog pristupa upravljanju tvrtkama i promocije vlastite 

djelatnosti, proizvoda i usluga poduzetnika široj javnosti na sajmovima, promocijama i sličnim 

manifestacijama u zemlji i inozemstvu.   

 

MJERA 2.2.7. JAĈANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA  

Sufinanciranje organiziranja i  nastupa na gospodarskim i ostalim manifestacijama i 

sajmovima 

KORISNICI Obrti, trgovačka društva,  zadruge i udruge sa sjedištem na području Sisačko 

moslavačke ţupanije,  jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko-

moslavačke ţupanije, Obrtnička komora Sisačko-moslavačke   ţupanije, 

Hrvatska gospodarska komora – Ţupanijska komora Sisak,  

Regionalni savez zadruga područja od posebne drţavne skrbi/interesa –  

Petrinja,  HZZ - Područna sluţba Sisak, HZZ- Područna sluţba Kutina i drugi 

organizatori manifestacija  i/ili zajedničkog nastupa poduzetnika na 

manifestacijama i sajmovima i/ili  pojedinačni izlagači kao sudionici na 

manifestacijama i sajmovima u Hrvatskoj i inozemstvu (u daljnjem tekstu: 

manifestacije). 



NAMJENA - najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.) 
- nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju 

manifestacije 
- najam prostora i opreme za odrţavanje manifestacije 
- najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvoĎača 

vezan uz organizaciju manifestacije 
- troškovi smještaja i putni troškovi izvoĎača i vanjskih suradnika temeljem 

ugovora 
- troškovi promocije manifestacije  
- usluge zaštitarske sluţbe 

- drugi opravdani troškovi neposredne organizacije manifestacije      
-  

VRSTA 

POTPORE 

Tekuće donacije 

INTENZITET 

I IZNOS 

POTPORE 

do 100%  prihvatljivih troškova i to maksimalno do:  

-40.000,00 kuna  komorama, zadrugama, udrugama i drugim   

organizatorima manifestacija i organizatorima zajedničkog nastupa, 

-10.000,00 kuna HZZ-Područna sluţba Sisak i HZZ-Područna sluţba Kutina 

-10.000,00 kuna pojedinačnim izlagačima/sudionicima 

Potpora se neće odobriti pojedinačnim izlagačima za izlaganje u okviru 

zajedničkog nastupa na manifestaciji, niti za pojedinačni nastup ako izlagač 

moţe sudjelovati u zajedničkom organiziranom nastupu na istoj manifestaciji, 

za koji su organizatoru zajedničkog nastupa odobrena sredstva. 

KRITERIJI 

ZA ODABIR  

Osnovni kriteriji odabira prijava za dodjelu potpora su:  

 karakter manifestacije (meĎunarodna, regionalna, lokalna…)  

 tradicija manifestacije (dugogodišnja…) 

 ocjena (sadrţaja i kvalitete)  prijave za sufinanciranje 

 poticanje poduzetništva ţena, mladih i drugih marginalnih/socijalno 

ugroţenih skupina društva     

  

Neprihvatljivi troškovi: 

- porez na dodanu vrijednost  i troškovi nagrada i poklona za posjetitelje. 

 

PROVEDBA Ţupanija provodi Javni poziv u skladu s ovim Operativnim planom  i u skladu 

s planiranim proračunskim sredstvima za tekuću godinu za podnošenje 

prijava za sufinanciranje nastupa na manifestacijama i sajmovima, ţupan 

imenuje Povjerenstvo za dodjelu tekućih donacija koje utvrĎuje prijedlog liste 

za dodjelu sredstava na temelju kojeg ţupan donosi Zaključak o raspodjeli 

tekućih donacija za organiziranje i nastupe gospodarstvenika i ostalih 

traţitelja s područja Sisačko-moslavačke ţupanije na manifestacijama   

REZULTAT Uspostava nove poslovne suradnje uspješnim marketinškim pristupom   

INDIKATORI Broj odrţanih manifestacije, broj izlagača, podaci o novim sklopljenim 

poslovima na manifestacijama i sajmovima  

 

 

 



 

Praćenje provedbe projekta 

    

Korisnik potpore je duţan dostaviti račune, izvode o izvršenim uplatama i ostalu 

dokumentaciju i izvješće o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava u roku utvrĎenom 

Javnim pozivom. 

TakoĎer, korisnik potpore duţan je Sisačko-moslavačkoj ţupaniji (Upravni odjel za 

gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove EU i Upravni odjel za proračun, financije, javnu 

nabavu i imovinu) omogućiti kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.   

Akte kojima se  nalaţe povrat dodijeljenih bespovratnih sredstava zbog povrede uvjeta 

korištenja potpore donosi ţupan.  

   

3. SUBVENCIJE ZA UVOĐENJE NORMI I SUSTAVA UPRAVLJANJA KVALITETOM 

Ukupan iznos sredstava planiran u 2017. godini za sufinanciranje uvoĎenja standarda 

kvalitete i certificiranje iznosi 200.000,00 kn 

  

Sredstva su namijenjena poticanju uvoĎenje sustava upravljanja kvalitetom i okolišem,  

certificiranju proizvoda sukladno hrvatskim i europskim normama i smjernicama,  nabavke  

tehničkih normi sa svrhom poticanju izvozne orijentacije gospodarstva čime će se pridonijeti 

povećanju konkurentnost i  povećanju izvoza gospodarskih subjekata poboljšanjem 

učinkovitosti poslovnih i proizvodnih procesa rada pa time i poboljšanja kvalitete ukupnog 

poslovanja i proizvedenih proizvoda i danih usluga. 

 

MJERA 2.2.7. JAĈANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA 

Poticanje uvoĊenja normi i sustava upravljanja kvalitetom   

KORISNICI Subjekti malog gospodarstva koji obavljaju djelatnost i imaju   sjedište  na 

području Sisačko-moslavačke ţupanije i koji su u prethodnoj godini pozitivno 

poslovali, odnosno koji prema zadnjem financijskom izvješću nisu u 

gubitku,koji imaju podmirene obveze prema drţavi i zaposlenicima i koji su 

registrirani najmanje tri mjeseca prije podnošenja prijava 

NAMJENA Subvencija za uvoĎenje standarda kvalitete i certificiranje moţe se dodijeliti  

za slijedeće namjene: 

- konzultantske usluge ili edukaciju kod uvoĎenja sustava kvalitete 

- certificiranje sustava 

- certificiranje proizvoda – dokaz o sukladnosti 

- troškove stjecanja prava uporabe znakova kvalitete 

- trošak obrazovanja zaposlenika za interne auditore i slično u vezi s 

certificiranjem  

- nabavku tehničkih normi   

Potpora se ne moţe dodijeliti za uvoĎenje raznih sustava elektronskog i 

uredskog poslovanja i upravljanja, za nabavku opreme i kupnju licenci 

VRSTA 

POTPORE 

Potpore male vrijednosti 

INTENZITET 
I 
IZNOS 
POTPORE 

  Potpora moţe iznositi 50% prihvatljivih troškova, a najviše do:  

- 40.000,00 kuna    



KRITERIJI 

ZA ODABIR 

Kriteriji odabira prijava za dodjelu potpora su: 

- osnovna djelatnost  

- broj zaposlenih (mikro, mali, srednji poduzetnik)  

 - postotak izvoza 

- poslovni rezultati 

- mjesto poslovanja 

- doprinos potpore rastu i razvoju subjekta malog gospodarstva 

  

Neprihvatljivi troškovi: 

- porez na dodanu vrijednost te ostale zakonom regulirane pristojbe 

- troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i           

povezani subjekti s podnositeljem prijave 

PROVEDBA Ţupanija provodi Javni poziv za dodjelu potpora, ţupan imenuje Povjerenstvo  

za provedbu Javnog poziva,  donosi Odluku o raspodjeli sredstava   na  

prijedlog Povjerenstva. 

Korisnik potpore sa Sisačko-moslavačkom ţupanijom potpisuje Ugovor o 

dodijeljenoj subvenciji. 

REZULTAT Kreiranim i provedenim mjerama uvoĎenja normi i sustava upravljanja    

kvalitetom i okolišem  povećana je konkurentnost subjekata malog 

gospodarstva 

INDIKATORI Broj  uvedenih normi i sustava upravljanja kvalitetom   

    

Praćenje provedbe projekta 

 

Korisnik potpore je duţan dostaviti račune, izvode o izvršenim uplatama i ostalu 

dokumentaciju i izvješće o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava u roku utvrĎenom 

Javnim pozivom. 

TakoĎer, primatelj potpore duţan je Sisačko-moslavačkoj ţupaniji (Upravni odjel za 

gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove EU i Upravni odjel za proračun, financije, javnu 

nabavu i imovinu) omogućiti kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.   

Akte kojima se ukida subvencija te nalaţe povrat sredstava zbog povrede uvjeta korištenja 

potpore donosi ţupan. 

    

4. SUBVENCIJE ZA POTICANJE INOVACIJA U PODUZETNIŠTVU 

Ukupan iznos sredstava planiran za sufinanciranje poticanja poduzetništva temeljenog na 

inovacijama i suvremenim tehnologijama i povećanje konkurentnosti gospodarskih subjekata 

iznosi 200.000,00 kn 

MJERA 2.2.7. JAĈANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA  

Subvencije za poticanje inovacija u poduzetništvu 

KORISNICI -mikro, mali i srednji gospodarski subjekti (isključivo obrti i trgovačka 

društva) koji imaju sjedište i koji obavljaju djelatnost na području Sisačko  

moslavačke ţupanije, koji su u prethodnoj godini pozitivno poslovali, 

odnosno koji prema zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku, koji  

imaju podmirene obveze prema drţavi i zaposlenicima i koji su registrirani  

najmanje tri mjeseca prije podnošenja zahtjeva;  



- fizičke osobe – autori inovacije  koji su spremni uči u poduzetnički pothvat  

ili ustupiti svoja prava drugom gospodarskom subjektu (u daljnjem  

tekstu:inovatori) s prebivalištem u Sisačko moslavačkoj ţupaniji koji imaju  

inovativnu poslovnu ideju s visokom potencijalom trţišnog rasta, a koja je  

dobila prethodno pozitivno mišljenje poduzetničke potporne institucije,  

znanstveno istraţivačke institucije ili druge stručne organizacije vezano za  

područje djelatnosti koja se prijavljuje i koja ima podmirene obveze prema  

drţavi što mora biti izrijekom navedeno na potvrdi Porezne uprave ne  

starije od 30 dana. Ako fizička osoba ima vlasničke udjele jednake ili veće  

od 25% u drugim gospodarskim subjektima, potrebno je dokazati kako ista  

imaju podmirene obveze prema drţavi po osnovi poreza, prireza i  

doprinosa na i iz plaća što mora biti navedeno na potvrdi Porezne uprave. 

NAMJENA Sufinanciranje inovacija bespovratnim poticajnim sredstvima za: 

- izradu ili nabavu potrebne opreme, alata i materijala za izradu inovacije 

ako se ista ne moţe ugovoriti kao vanjska usluga 

- ulaganje u završnu fazu razvoja proizvoda 

- ulaganje u probnu proizvodnju (izrada, ispitivanje prototipa ili nulte serije) 

- ulaganje u aktivnosti komercijalizacije inovacija   

VRSTA 

POTPORE 

Bespovratne potpore - subvencije 

INTENLZLITET 

I IZNOS 

POTPORE 

  Potpora moţe iznositi 50% prihvatljivih troškova najviše do: 

 - 50.000,00 kuna  za troškove ulaganja u završnu fazu razvoja proizvoda 

- 40.000,00 kuna za troškove izrade prototipa, nulte serije, troškove 

vezane uz nabavu strojeva i opreme, mjernih i kontrolnih ureĎaja i 

instrumenata, te računalnih programa vezanih uz realizaciju projekta 

- 30.000,00 kuna za troškove komercijalizacije inovacija 

KRITERIJI ZA 

ODABIR 

Kriteriji odabira prijava za dodjelu potpora su (za udruge inovatora, 

inovatore): 

- pisana preporuka poduzetničke potporne institucije vezano za područje 

djelatnosti iz koje se prijavljuje projektni prijedlog ili 

- formalna zaštita industrijskog vlasništva (patent) ili  

- meĎunarodna nagrada i priznanje za inovaciju ili   

- nagrade ili plasmani u završni dio na domaćim ili stranim start-up 

natjecanjima za inovatore  

Kriteriji odabira prijava za dodjelu potpora su (subjekti malog 

gospodarstva): 

- iskazana stavka nematerijalne imovine (izdaci za razvoj) u bilanci ili   

- pozitivna odluka BICRO-a u fazi pred komercijalizacije ili   

- formalna zaštita industrijskog vlasništva (patent) ili 

- meĎunarodna nagrada i priznanje za inovaciju ili 

- odobrena drţavna potpora za istraţivačko razvojne projekte nadleţnog 

Ministarstva  ili 

- nagrade ili plasmani u završni dio na domaćem ili stranim start-up 

natjecanjima   

 

Neprihvatljivi troškovi: 

- porez na dodanu vrijednost te ostale zakonom regulirane pristojbe 



- troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i           

povezani subjekti i osobe s podnositeljem prijave 

PROVEDBA Ţupanija provodi Javni poziv za dodjelu potpora, ţupan imenuje 

Povjerenstvo  

za provedbu Javnog poziva,  donosi Odluku o raspodjeli sredstava  na  

prijedlog Povjerenstva. 

Korisnik potpore sa Sisačko-moslavačkom ţupanijom potpisuje Ugovor o 

odobrenoj subvenciji. 

REZULTAT Uspostava jače poslovne suradnje i partnerstva meĎu znanstvenim    

Institucijama i inovativnim poduzetnicima te ostalim inovatorima 

 

INDIKATORI Broj inovacija u poduzetništvu, broj komercijaliziranih inovacija 

 

Praćenje provedbe projekta 

 

Korisnik potpore je duţan dostaviti račune, izvode o izvršenim uplatama i ostalu 

dokumentaciju i izvješće o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava u roku utvrĎenom 

Javnim pozivom. 

TakoĎer, korisnik potpore duţan je Sisačko-moslavačkoj ţupaniji (Upravni odjel za 

gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove EU i Upravni odjel za proračun, financije, javnu 

nabavu i imovinu)  omogućiti kontrolu namjenskog utroška dobivene potpore.   

Akte kojima se ukida subvencija te nalaţe povrat sredstava zbog povrede uvjeta korištenja 

potpore donosi ţupan. 

    

5. SUBVENCIJE TRADICIJSKIM I UMJETNIČKIM OBRTIMA 

Ukupan iznos sredstava planiran za subvencioniranje obrtničkih ulaganja   iznosi 350.000,00 

kn. 

 

Sufinanciranje ulaganja obrtnika koji obavljaju svoju djelatnost na tradicijski ili umjetnički 

način doprinijet će očuvanju i razvoju tradicijskih i umjetničkih obrta na području Sisačko-

moslavačke ţupanije. 

 

MJERA 2.2.7. JAĈANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA  

Subvencije tradicijskim i umjetniĉkim obrtima 

KORISNICI Obrtnici koji pripadaju grupaciji tradicijskih i umjetničkih obrta koji imaju  

sjedište i obavljaju djelatnost na području Sisačko moslavačke  ţupanije,  koji  

su u prethodnoj godini pozitivno poslovali, odnosno koji prema zadnjem  

financijskom izvješću nisu u gubitku, koji imaju podmirene obveze prema 

drţavi i zaposlenicima i koji su registrirani najmanje tri mjeseca od  trenutka 

podnošenja prijave 

NAJMENA -poboljšanje uvjeta rada radionice/ureĎenje poslovnog prostora 

-nabava alata, opreme, rezervnih dijelova i pribora za rad 

-edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu 

-usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda 

-ishoĎenje uvjerenja o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta 

-nastup na gospodarskim manifestacijama 

-podmirenje troškova poslovanja (zakup, komunalna naknada, energenti i sl) 



VRSTA 

POTPORE 

Potpora male vrijednosti 

INTENZITET 

I IZNOS 

POTPORE 

Potpora moţe iznositi do 75% prihvatljivih troškova za odobrene namjene, a  

najviše do 10.000,00 kuna   

 Neprihvatljivi troškovi: 

- porez na dodanu vrijednost te ostale zakonom regulirane pristojbe i 

naknade 

- troškovi opreme, usluga i radova koje isporučuju ili obavljaju partnerski i 

  povezani subjekti s podnositeljem prijave 

- nabava/najam vozila 

- potrošni materijal (kancelarijski materijal, sredstva za čišćenje i sl.) 

Temeljem ovoga Javnog poziva svakom pojedinačnom podnositelju prijave 

moţe se dodijeliti samo jedna potpora. 

KRITERIJI 

ZA ODABIR 

Kriteriji odabira prijava za dodjelu potpora su: 

- osnovna djelatnost, relevantnost projekta, vlasništvo, lokacija 

PROVEDBA Ţupanija provodi Javni poziv za dodjelu potpora, ţupan imenuje Povjerenstvo  

za provedbu Javnog poziva,  donosi Odluku o raspodjeli sredstava  na  

prijedlog Povjerenstva. 

Korisnik potpore sa Sisačko-moslavačkom ţupanijom potpisuje Ugovor o 

odobrenoj subvenciji. 

REZULTAT Doprinos očuvanju obrta od zatvaranje,  te zadrţavanje postojećih radnih   

mjesta 

INDIKATORI Broj korisnika potpora 

 

 Praćenje provedbe projekta 

Korisnik potpore je duţan dostaviti račune, izvode o izvršenim uplatama i ostalu 

dokumentaciju i izvješće o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava u roku utvrĎenom 

Javnim pozivom. 

Kontrolu namjenskog trošenja sredstava obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni 

razvoj i fondove EU i Upravni odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu Sisačko-

moslavačke ţupanije. 

Akte kojima se ukida subvencija te nalaţe povrat sredstava zbog povrede uvjeta korištenja 
potpore donosi ţupan.   
 
6. KAPITALNE POMOĆI ZA NOVE INVESTICIJE U PROIZVODNJI 

Ukupan iznos sredstava planiran za razvoj obrtništva i mikro poduzetništva iznosi 200.000,00 

kuna. 

Sredstva su namijenjena poticanju investicija malih proizvodnih gospodarskih subjekata s  

područja Sisačko moslavačke ţupanije. 

 

MJERA 2.2.7. JAĈANJE KONKURENTNOSTI SUBJEKATA MALOG GOSPODARSTVA  

Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji 

KORISNICI Obrtnici i mikro poduzeća koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost na području 

Sisačko moslavačke  ţupanije koji su u prethodnoj godini pozitivno poslovali 

odnosno koji prema zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku, koji imaju  

podmirene obveze prema drţavi i zaposlenicima i koji su registrirani najmanje  



tri mjeseca prije podnošenja prijave 

NAMJENA - izgradnja, rekonstrukcija i adaptacija poslovnog prostora 

- nabava strojeva, ureĎaja  i opreme 

VRSTA 

POTPORE 

Potpora male vrijednosti 

INTENZITET 

I IZNOS 

POTPORE 

 Potpora moţe iznositi 75% prihvatljivih troškova, a  najviše do: 

20.000,00 kuna  za prihvatljive troškove 

Neprihvatljivi troškovi: 

- porez na dodanu vrijednost, carine, uvozne pristojbe i druge naknade 

- nabava/najam vozila 

- nabava repromaterijala, potrošni materijal, sitni inventar 

- ulaganje u objekte preteţno prodajnog karaktera 

KRITERIJI 

ZA ODABIR 

Kriteriji odabira prijava za dodjelu potpora su:  

Vlasništvo, broj zaposlenih i novo zaposlenih, kvaliteta projekta i  lokacija  

PROVEDBA Ţupanija provodi Javni poziv za dodjelu potpora, ţupan imenuje Povjerenstvo  

za provedbu Javnog poziva,  donosi Odluku o raspodjeli sredstava  na  

prijedlog Povjerenstva. 

Korisnik potpore sa Sisačko-moslavačkom ţupanijom potpisuje Ugovor o 

odobrenoj subvenciji. 

REZULTAT Opstojnost postojećih te poticanje stvaranje novih proizvodnih obrta i mikro 

trgovačkih društava 

INDIKATORI Broj korisnika potpora, broj obrta, broj mikro trgovačkih društava 

                 

Praćenje provedbe projekta 

Korisnik potpore je duţan dostaviti račune, izvode o izvršenim uplatama i ostalu 

dokumentaciju i izvješće o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava u roku utvrĎenom 

Javnim pozivom. 

Kontrolu namjenskog trošenja sredstava obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni 

razvoj i fondove EU i Upravni odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu Sisačko-

moslavačke ţupanije. 

Akte kojima se ukida subvencija te nalaţe povrat sredstava zbog povrede uvjeta korištenja 

potpore donosi ţupan.  

 

7.  UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI 

Ukupan iznos sredstava planiran za razvoj i unapreĎenje turističke ponude u Sisačko-

moslavačkoj ţupaniji iznosi 500.000,00 kuna. 

Sredstva su namijenjena poticanju ulaganja u  nove i unapreĎenje postojećih turističkih  

proizvoda na turističkom trţištu,  čime će se doprinijeti razvoju selektivnih oblika turizma , te 

ravnomjernom razvoju i podizanju  kvalitete turističke ponude Sisačko moslavačke ţupanije. 

 

MJERA 2.4.2. POTICANJE RAZVOJA SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA 

UnapreĎenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj ţupaniji 

KORISNICI Subjekti malog gospodarstva (trgovačka društva izvan javnog sektora, 

obrti, zadruge), seljačka domaćinstva (OPG koji pruţaju ugostiteljske i/ili 

turističke usluge) i fizičke osobe – privatni iznajmljivači soba koji imaju  

sjedište i obavljaju djelatnost na području Sisačko-moslavačke ţupanije 



NAMJENA - povećanje standarda kvalitete i dodatne ponude u smještajnim i  

ugostiteljskim objektima 

-  razvoj turističke infrastrukture (turistički informativni centri, kušaonice vina, 

sira, suvenirnice  i dr.)  

- obnova, ureĎenje i stavljanje u turističku funkciju tradicijske graditeljske  

baštine 

 - poticanje razvoja selektivnog oblika turizma 

- valorizacija resursa prirodne baštine kroz turizam 

VRSTA 

POTPORE 

Potpora male vrijednosti 

INTENZITET 

I IZNOS 

POTPORE 

Najviši iznos potpore koji se moţe dodijeliti je 70.000,00 kn  

Intenzitet potpore: do najviše 50 % ukupno opravdanih/prihvatljivih troškova 
Projekta  
Neprihvatljivi troškovi: 
- porez na dodanu vrijednost, carine, uvozne pristojbe i druge naknade 
Temeljem ovoga Javnog poziva svakom pojedinačnom podnositelju prijave 

moţe se dodijeliti samo jedna potpora. 

KRITERIJI 

ODABIRA 

Kriteriji odabira prijava za dodjelu potpora su: 

- doprinos projekta razvoju turističke ponude          

- odrţivost projekta (procjena pozitivnih učinaka u razmjerno kratkom 

vremenskom roku, dosadašnja ulaganja u projekt) 

- dosadašnji rezultati u turističkoj djelatnosti 

- vlasništvo 

- lokacija 

PROVEDBA Ţupanija provodi Javni poziv za dodjelu potpora, ţupan imenuje Povjerenstvo  

za provedbu Javnog poziva,  donosi Odluku o raspodjeli sredstava  na  

prijedlog Povjerenstva. 

Korisnik potpore sa Sisačko-moslavačkom ţupanijom potpisuje Ugovor o 

odobrenoj subvenciji. 

REZULTAT Povećanje broja korisnika poticajnih mjera, povećanje turističkih kapaciteta i 

kvalitete turističke ponude 

INDIKATORI Turistički kapaciteti i broj korisnika potpora 

 

Praćenje provedbe projekta 

 

 Korisnik potpore je duţan dostaviti račune, izvode o izvršenim uplatama i ostalu 

dokumentaciju i izvješće o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava u roku utvrĎenom 

Javnim pozivom. 

 

Kontrolu namjenskog trošenja sredstava obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni 

razvoj i fondove EU i Upravni odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu Sisačko-

moslavačke ţupanije. 

Akte kojima se ukida subvencija te nalaţe povrat sredstava zbog povrede uvjeta korištenja 

potpore donosi ţupan.  

 

 

 



8.  SUBVENCIONIRANJE ORGANIZIRANOG DOLASKA TURISTA NA PODRUČJE 

SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 

Ukupan iznos sredstava planiran za subvencioniranje organiziranog dolaska turista na 

područje    Sisačko-moslavačke ţupanije iznosi 100.000,00 kuna. 

  

Sredstva su namijenjena poticanju jačanja imidţa ţupanije kao odredišta kontinentalnog  

turizma  s ciljem povećanja broja dolazaka i noćenja turista   

 

MJERA 2.4.2. POTICANJE RAZVOJA SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA 

Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na podruĉje Sisaĉko-moslavaĉke 

ţupanije 

KORISNICI Turističke i putničke agencije   koje organizirano dovode turiste na područje  

Sisačko-moslavačke ţupanije koje su u prethodnoj godini pozitivno poslovale  

odnosno koji prema zadnjem financijskom izvješću nisu u gubitku, koje imaju 

podmirene obveze prema drţavi i zaposlenicima.   

NAMJENA Organizirani dolazak i ostvarena noćenja turista 

VRSTA 

POTPORE 

Potpora male vrijednosti 

IZNOS 

POTPORE 

 Iznos potpore prema izračunu: 

-  do 2 noćenja:     50 kuna po osobi (turist) 

 - 3 i više noćenja: 75 kuna po osobi (turist) 

 

 Neprihvatljivi troškovi: 

- porez na dodanu vrijednost i boravišna pristojba 

KRITERIJ 

ODABIRA 

Subvencija će se dodjeljivati za turističke aranţmane periodično prema 

redoslijedu zaprimanja  zahtjeva turističkih/putničkih agencija za dodjelu 

subvencije  koje ispunjavaju opće uvjete za podnošenje prijava 

PROVEDBA Ţupanija provodi Javni poziv za dodjelu potpora, ţupan imenuje 

Povjerenstvo  

za provedbu Javnog poziva,  donosi Odluku o raspodjeli sredstava  na  

prijedlog Povjerenstva. 

Korisnik potpore sa Sisačko-moslavačkom ţupanijom potpisuje Ugovor o 

odobrenoj subvenciji. 

REZULTAT Ojačana prepoznatljivosti turističke destinacije i njenoj konkurentnosti 

na cjelokupnom turističkom trţištu 

 

INDIKATORI Broj korisnika potpora, turistički promet, broj dolazaka i noćenja turista 

  

 

Praćenje provedbe projekta 

 

Korisnik potpore je duţan dostaviti račune, izvode o izvršenim uplatama i ostalu 

dokumentaciju i izvješće o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava u roku utvrĎenom 

Javnim pozivom. 

 



Kontrolu namjenskog trošenja sredstava obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni 

razvoj i fondove EU i Upravni odjel za proračun, financije, javnu nabavu i imovinu Sisačko-

moslavačke ţupanije. 

Akte kojima se ukida subvencija te nalaţe povrat sredstava zbog povrede uvjeta korištenja 

potpore donosi ţupan.   

 

III.  PROVEDBA NATJEĈAJA/JAVNIH POZIVA 

 

Sisačko-moslavačka ţupanija provodi natječaje/javne pozive temeljem ovog Operativnog  

plana sukladno planiranim proračunskim sredstvima iz Proračuna Sisačko-moslavačke 

ţupanije za 2017. godinu. 

Natječaji/javni pozivi za provedbu navedenih aktivnosti objavljivati će se na sluţbenoj web 

stranici Sisačko-moslavačke ţupanije www.smz.hr 

Prijave na natječaje/javne pozive se podnose isključivo na Obrascima Prijave/Zahtjeva koji 

će biti objavljeni na web stranici Ţupanije  i to putem preporučene pošte ili osobno u pisarnici 

Sisačko-moslavačke ţupanije u zatvorenoj omotnici na  kojoj treba čitko ispisati ime i adresu 

pošiljatelja. 

Uz Zahtjev/Prijavu se prilaţe i propisana dokumentacija navedena u ovom Operativnom 

planu i Natječaju/Javnom pozivu, a po potrebi se moţe zatraţiti dodatna dokumentacija i  

obrazloţenje. 

 

U sklopu otvorenih Natječaja/Javnih poziva bit će objavljene upute za prijavitelje  i svi prateći 

obrasci (izjave, ugovori, izvještaji o provedbi projekta, podaci o nadzoru namjenskog 

korištenja sredstava i mjere koje će se poduzetni radi povrede korištenja potpora) kako bi se 

potencijalni prijavitelji unaprijed upoznali sa svim obvezama koje preuzimaju u slučaju 

odobravanja sredstava bespovratne potpore. 

U okviru svih Natječaja/Javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava koje provodi 

Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije, svakom 

pojedinačnom podnositelju prijave mogu se dodijeliti najviše dvije potpore (osim u slučaju 

projekta Poduzetnički krediti – 2016 nastavak provedbe u 2017. godini. gdje mogu biti 

odobrene i potpore po nekim drugim mjerama i obrnuto).  

U okviru Natječaja/Javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava primjenjivat će se 

odredbe Uredbe Komisije (EU) Sluţbeni list Europske unije br. 1407/2013 оd 18. prosinca 

2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis 

potpore kako za prijavitelje tako i za krajnje korisnike potpora kako slijedi: 

-potpora male vrijednosti smatra se svaka dodijeljena potpora pojedinom poduzetniku, čiji 

ukupni iznos ne prelazi 200.000,00 eura u kunskoj protuvrijednosti, prema srednjem tečaju 

Hrvatske narodne banke na dan isplate, u razdoblju od tri fiskalne godine (tekuća i dvije 

prethodne godine) neovisno o razini davatelja koji dodjeljuje potporu male vrijednosti. Pri 

tome, ukupna dodijeljena potpora male vrijednosti koja se dodjeljuje poduzetniku u sektoru 

cestovnog prometa ne svije premašiti 100.000,00 eura tijekom bilo kojeg razdoblja od tri 

fiskalne godine, 

-  potpore male vrijednosti se neće dodjeljivati za djelatnosti usmjerene k izvozu prema 

trećim zemljama ili drţavama članicama Europske unije, a to se odnosi na potpore koje su u 

izravnoj vezi s izvezenim količinama, s uspostavom i funkcioniranjem distribucijske mreţe ili 

s drugim tekućim troškovima vezanim uz djelatnost izvoza, potpore uvjetovane korištenjem 

domaće, a ne uvezene robe, potpore dodijeljene poduzetnicima koji djeluju u sektoru 

http://www.smz.hr/


ugljena, te potpore za nabavu vozila za cestovni prijevoz tereta koje se dodjeljuju 

poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz tereta za najamninu ili naknadu.  

-prije dodjele potpore male vrijednosti korisnik potpore duţan je Sisačko-moslavačkoj 

ţupaniji dostaviti izjavu o svim drugim potporama male vrijednosti koje je isti zaprimio tijekom 

tekuće godine kao i tijekom prethodne dvije fiskalne godine, neovisno o vrsti i razini davatelja 

potpore male vrijednosti, kako bi se izbjegla moguća prekomjerna dodjela drţavne potpore, 

ukupno uključujući  i  povezane osobe. 

-ukoliko se naknadno uspostavi da je poduzetnik zajedno sa svim ostalim potporama male 

vrijednosti primio iznos koji prelazi najviše dopuštenu gornju granicu potpora male vrijednosti 

(200.000 eura, odnosno 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti), Sisačko-moslavačka 

ţupanija se obvezuje izvršiti povrat cjelokupne potpore, 

-Sisačko-moslavačka ţupanija će prilikom dodjele potpore male vrijednosti izvijestiti korisnika 

potpore da mu je dodijeljena potpora male vrijednosti, voditi evidenciju o dodijeljenim 

potporama male vrijednosti po pojedinim korisnicima, te čuvati podatke o dodijeljenim 

potporama male vrijednosti deset godina od dana dodjele. 

 

IV.  OBRADA ZAHTJEVA/PRIJAVA 

 

a. Po primitku Zahtjeva/Prijave, Upravni odjel iste dostavlja Povjerenstvu imenovanom 

od strane ţupana, a koje utvrĎuje pravovremenost, potpunost te sukladnost 

Zahtjeva/Prijave s uvjetima iz Natječaja/Javnog poziva, 

b. Zahtjevi/Prijave pristigle po objavljenom Natječaju/Javnom pozivu, obraĎuju se 

redoslijedom zaprimanja sukladno utvrĎenim kriterijima, 

c. Nakon obrade svake pristiglog Zahtjeva/Prijave, u slučaju potrebe za rangiranjem, 

utvrditi će se rang lista  u padajućem nizu, sukladno kriterijima odreĎenim ovim 

Operativnim planom i Natječajem/Javnim pozivom, 

d. Prilikom utvrĎivanja rang liste biti će moguće ostvariti i do 30% dodatnih bodova       

putem preferencijalnog sustava dodatnih bodova za slijedeće poduzetnike: ţene  

poduzetnice, poduzetnici početnici, mladi poduzetnici, osobe s invaliditetom,  

pripadnici romske nacionalne manjine, poduzetnici s gospodarski nerazvijenih 

područja. 

e. U slučaju da dvije ili više Zahtjeva/Prijava imaju isti broj bodova, izvršit će se 

rangiranje tih prijava na temelju ranijeg zaprimanja potpune prijave, 

f. Podnositelj čiji Zahtjev/Prijava udovoljava uvjetima propisanim ovim Operativnim 

planom i Natječajem/Javnim pozivom, o tome će biti pravovremeno obaviješten 

g. Podnositelj čiji Zahtjev/Prijava ne udovoljava uvjetima propisanim ovim Operativnim 

planom i Natječajem/Javnim pozivom, o tome će takoĎer biti pravovremeno 

obaviješten. 

   

Povjerenstvo utvrĎuje  Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja   ţupanu na 

donošenje konačne odluke. 

S korisnicima potpore sukladno Odluci o raspodjeli dodijeljenih sredstava zaključuje se 

Ugovor o dodjeli bespovratne potpore. 

Potpora se isplaćuje na račun korisnika, a sukladno odredbama Ugovora o dodjeli 

bespovratne potpore. 

Ţupanija će Odlukom o povratu potpore od korisnika zahtijevati povrat u slučajevima: 

administrativne pogreške, ukoliko se utvrdi da je korisnik nezakonito ostvario potporu, u 



slučaju korištenja potpore na način koji nije u skladu s njezinom namjenom, u slučaju 

raskidanja Ugovora. 

Korisnik je duţan isplaćenu potporu vratiti u iznosu, na način i u roku odreĎenim u Odluci o 

povratu potpore. 

Ukoliko korisnik nije postupio  u skladu s prethodno spomenutom Odlukom, na iznos koji 

podlijeţe povratu se nakon isteka roka za povrat potpore obračunava zakonska zatezna 

kamata. 

 

V.  NAĈIN ISPLATE SREDSTAVA  I IZVJEŠTAJI PODUZETNIKA 
 
Dodijeljena novčana sredstva doznačuju se na račun korisnika subvencije jednokratno 

(izuzev plaćanja subvencija kamata na odobrene subvencionirane poduzetničke kredite).  

  

Korisnik je duţan dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove 

Europske unije dokumentaciju iz koje je vidljiv namjenski utrošak sredstava i to:  

- tekstualni izvještaj o provedbi programa za koji su mu isplaćena novčana sredstva, 

- račune ili u slučaju da prodavatelj nije ovlašten za izdavanje računa ugovore, te  

- izvode s bankovnog transakcijskog računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje.  

Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.  

  

Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava moraju:  

- biti iz 2017. godine i 

- odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u Zahtjevu/Prijavi.  

  

U obzir se mogu uzeti i računi kojima se dokazuje utrošak sredstava koji nije naveden u 

Zahtjevu/Prijavi, a  Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije 

odlučuje o prihvaćanju takvih računa temeljem obrazloţene molbe korisnika potpore i 

dostavlja korisniku pisanu obavijest. 

Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore ne smiju se koristiti za pravdanje 

drugih potpora koje dodjeljuje Sisačko-moslavačka ţupanija i ostali davatelji drţavnih 

potpora.   

  

Za neposrednu provedbu ovog Operativnog plana zaduţen je Upravni odjel za gospodarstvo, 

regionalni razvoj i fondove Europske unije. 

 

ZAVRŠNA ODREDBA 

Ovaj Operativni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Sluţbenom glasniku 

Sisačko-moslavačke ţupanije». 

PREDSJEDNICA 

ŢUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

            Ivanka Roksandić, prof. 


