
 

 

 
 
REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
ŽUPAN  
 
KLASA: 380-01/19-01/02  
URBROJ: 2176/01-02-19-1  
Sisak, 29. ožujka 2019.         
  
 
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 
33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 
19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), točke II.3. Operativnog plana poticanja malog 
gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2019. godine („Službeni 
glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 34/18) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke 
županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 
5/18), župan  Sisačko-moslavačke županije  29. ožujka 2019. godine  donio je  
 
 

ODLUKU O SUFINANCIRANJU ORGANIZIRANJA I NASTUPA PODUZETNIKA  
  S PODRUČJA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE  

 NA GOSPODARSKIM MANIFESTACIJAMA  U 2019. GODINI 

 
 

1. Uvodne odredbe 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom propisuju se opći uvjeti, kriteriji i postupak dodjele financijskih sredstava u 
vidu bespovratnih potpora Sisačko-moslavačke županije za sufinanciranje organiziranja i 
nastupa poduzetnika s područja Sisačko-moslavačke županije na manifestacijama u 2019. 
godini (u daljnjem tekstu: potpora), te obveze korisnika potpora. 
 

Članak 2. 
Ova poticajna mjera se provodi kako bi se potaknulo osmišljavanja i primjena  marketinškog 
pristupa u upravljanje poslovnim subjektima, promociji i prodaji proizvoda i usluga te time 
povećala konkurentnosti poduzetništva u Sisačko-moslavačkoj županiji.  
Sisačko-moslavačka županija će u cilju jačanja konkurentnosti i poticanju razvoja 
poduzetništva dodjeljivati financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora  za sufinanciranje 
organiziranja i nastupa na manifestacijama  i to: 
 
-  za sufinanciranje organiziranja gospodarskih manifestacija na području Sisačko-

moslavačke županije  ili zajedničkog nastupa na gospodarskim manifestacijama u 
Republici Hrvatskoj ili inozemstvu   

-  za sufinanciranje pojedinačnog nastupa  na gospodarskim manifestacijama u Republici 
Hrvatskoj ili inozemstvu 

 
Gospodarske manifestacije u smislu ove Odluke  jesu sajmovi, izložbe i druge manifestacije 
organizirane s namjerom predstavljanja, promocije proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika 
ili udruženja poduzetnika, a takoĎer i druge manifestacije namijenjene promociji ponude i 
potražnje poslova na području Sisačko-moslavačke županije. 
 



 
2. Sufinanciranje organiziranja gospodarskih manifestacija ili zajedničkog 

nastupa   
 

Članak 3. 
Korisnici potpore za sufinanciranje organiziranja gospodarskih manifestacija mogu biti 
organizatori ili suorganizatori gospodarskih manifestacija  ili zajedničkog nastupa u Republici 
Hrvatskoj i inozemstvu i to: 

1. jedinice lokalne samouprave na području Sisačko-moslavačke županije, Hrvatska 
gospodarska komora-Županijska komora Sisak, Hrvatska obrtnička komora –
Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije, Hrvatski zavod za zapošljavanje – 
Područna služba u Sisku i Kutini 

2. udruge, zadruge i  zadružni savezi koje djeluju na području Sisačko-moslavačke 
županije i koji imaju najmanje 5 članova s područja  Sisačko-moslavačke županije iz 
područja djelatnosti poduzetništva  

 
Organiziranim zajedničkim nastupom  smatra se nastup četiri ili više gospodarskih subjekata 
i drugih sudionika s područja Sisačko-moslavačke županije, koji nisu vlasnički povezani. 
 

3. Sufinanciranje pojedinačnog nastupa  na gospodarskim manifestacijama 
 

Članak 4. 
Korisnici potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa  na gospodarskim manifestacijama 
mogu biti subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog 
gospodarstva (Narodne novine, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), i to: mikro, mali i 
srednji poduzetnici- obrti, trgovačka društva, udruge, zadruge, zadružni savezi sa sjedištem 
na području Sisačko-moslavačke županije.  
 
Korisnici potpore ne mogu biti: 
-subjekti malog gospodarstva koji se bave isključivo primarnom poljoprivrednom 
proizvodnjom i ribarstvom, 
-subjekti malog gospodarstva koji se bave isključivo trgovinom, točenjem pića, kockanjem, 
kladioničarskim i sličnim djelatnostima 
 

4. Visina i namjena sredstava 
  

Članak 5. 
Sredstva za provedbu ove Odluke  planirana su u Proračunu Sisačko-moslavačke županije 
za 2019. godinu u iznosu od 40.000,00 kn  -  Aktivnost  A100003 Gospodarske 
manifestacije, promocije i pokroviteljstva. 
 

Članak 6. 
Korisnik može ostvariti pravo na sufinanciranje kako slijedi: 
 
1. za gospodarske manifestacije (sajmovi, izložbe u Republici Hrvatskoj i inozemstvu) do 

100% troškova za odobrene namjene po jednoj manifestaciji: 
- ali ne više od 20.000,00 kuna organizatorima/suorganizatorima manifestacije ili 

zajedničkog nastupa poduzetnika na manifestacijama – jedinice lokalne samouprave, 
udruge, zadruge,  zadružni savezi, Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora 
Sisak, Hrvatska obrtnička komora Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije  

- ali ne više od 10.000,00 kuna za HZZ-Područna služba Sisak 
- ali ne više od 10.000,00 kuna za HZZ-Područna služba Kutina 

2. za pojedinačne nastupe na manifestacijama -  pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju 
gospodarsku djelatnost i samostalno sudjeluju na manifestacijama u Republici Hrvatskoj i 



inozemstvu do 100% troškova za odobrene namjene po jednoj manifestaciji, ali ne više 
od 5.000,00 kuna pojedinačnom izlagaču/sudioniku 

 
Sredstva se neće odobriti pojedinačnim izlagačima za izlaganje u okviru zajedničkog nastupa 
na manifestaciji, niti za pojedinačni nastup ako izlagač može sudjelovati u zajedničkom 
organiziranom nastupu na istoj manifestaciji, za koji su organizatoru/suorganizatoru 
manifestacije ili  zajedničkog nastupa odobrena sredstva. 
Prihvatljivi troškovi su troškovi nastali i plaćeni u 2019. godini. 
 
Namjena sredstava – prihvatljivi troškovi: 

 najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.) 

 nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije 

 najam prostora i opreme za održavanje manifestacije 

 troškovi promocije manifestacije  

 usluge zaštitarske službe 

 drugi opravdani troškovi neposredne organizacije manifestacije      
 
Slijedeći troškovi nisu prihvatljivi: 

 troškovi putovanja 

 troškovi smještaja 

 troškovi konzumacije hrane, pića, nagrada i poklona za posjetitelje 

 porez na dodanu vrijednost 
 
U istoj kalendarskoj godini sredstva se mogu dodijeliti jedanput  istom 
organizatoru/suorganizatoru manifestacije ili zajedničkog nastupa poduzetnika te 
pojedinačnom sudioniku na manifestaciji. 
 

5. Kriteriji odabira 
 
 

1. Karakter manifestacije:  
 

 
 

 
 

max 15 
bodova 

2. Broj izlagača/sudionika:  
 

 
 

 
 

max 15 
bodova 

3. Poticanje gospodarske suradnje  5 

4. Relevantnost kroz medije:  
nacionalni (6)  
 regionalni(6)  
 lokalni(6)  

 

5. Poticanje transfera tehnologije i inovacija  5 

6. Poticanje razmjene znanja  5 

7. Poticanje poduzetništva žena, mladih i drugih marginalnih/socijalno 
ugroženih skupina društva  

5 

8. Poticanje   zapošljavanja 10 

9. Tradicija:  
 

max 15 
bodova 



 
 

10. Ocjena opisa projekta  max 20 
bodova 

Najmanji broj bodova potreban za prihvaćanje i dodjelu sredstava    35 

 
6. Javni poziv 

 
Članak 7. 

Sufinanciranje organiziranja i nastupa poduzetnika  s područja Sisačko-moslavačke županije 
na gospodarskim manifestacijama u 2019. godini ostvaruje se prijavom na Javni poziv za 
podnošenje zahtjeva za sufinanciranje organiziranja i nastupa poduzetnika s područja 
Sisačko-moslavačke županije  na gospodarskim manifestacijama u 2019. godini (u daljnjem 
tekstu: Javni poziv) kojeg raspisuje Sisačko-moslavačka županija (u daljnjem tekstu: 
Županija) i koji je sastavni dio ove Odluke.  
 
Javni poziv objavljuje se na službenim web - stranicama Županije www.smz.hr , a rok za 
dostavu zahtjeva je 18 dana od od dostave Javnog poziva.  
 
 

Članak 8. 
Javni poziv  sadrži: 
 
- naziv tijela koje ga objavljuje  
- korisnike potpore 
- namjenu  i iznos potpore 
- kriterije za odabir 
- popis potrebne dokumentacije 
- predaja zahtjeva i vrijeme trajanja javnog poziva 
- odobravanje i isplata potpore 
- obveze korisnika 
- informacije 
 
Zahtjev za sufinanciranje (Obrazac broj 1) i Pregled računa, ponuda predračuna (Obrazac 
broj 2) koji su sastavni dio ove Odluke, dostavljaju se Sisačko-moslavačkoj županiji -  
Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj s pripadajućom 
dokumentacijom. 
 

7. Odobravanje potpore 
 

Članak 9. 
Potpore se odobravaju i dodjeljuju na temelju provedenog Javnog poziva i kriterija propisanih 
ovom Odlukom. 
Županija provodi Javni poziv u skladu s ovom Odlukom  i u skladu s planiranim proračunskim 
sredstvima za tekuću godinu za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje nastupa na 
gospodarskim manifestacijama.  
 
Župan imenuje Povjerenstvo za provedbu Javnog poziva za podnošenje zahtjeva za 
sufinanciranje organiziranja i nastupa poduzetnika s područja Sisačko-moslavačke županije 
na gospodarskim manifestacijama u  2019. godini (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo).  
 
Administrativne i tehničke poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za gospodarstvo, 
poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
 

http://www.smz.hr/


 
 
Povjerenstvo utvrĎuje prijedlog liste za dodjelu sredstava na temelju kojeg župan donosi 
Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava za sufinanciranje organiziranja  i nastupa 
poduzetnika s područja Sisačko-moslavačke županije na gospodarskim manifestacijama u 
2019. godini. 
Prilikom obrade zahtjeva utvrĎuje se pravovremenost, potpunost zahtjeva, udovoljavanje 
propisanim uvjetima iz ove Odluke, te iznos prihvatljivih troškova. 
Zahtjevi podneseni izvan roka propisanog natječajem ne razmatraju se. 
U slučaju nepotpunog zahtjeva, Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj  
(u daljnjem tekstu: Upravni odjel) upućuje podnositelju zahtjev za dopunu. 
Podnositelj je dužan dopuniti zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva za dopunu. 
 
 

8. Način isplate potpora i obveze korisnika 
 

Članak 10. 
Potpore dodijeljene temeljem ove Odluke imaju narav potpore male vrijednosti, izuzev 
potpora dodijeljenih organizatorima/suorganizatorima gospodarskih manifestacija i 
organizatorima zajedničkog nastupa.   
 

Članak 11. 
Upravni odjel vodi evidenciju dodijeljenih potpora po korisnicima, vrstama potpora i 
namjenama za koje je odobrena potpora. 
Odobrena novčana sredstva doznačuju se u punom iznosu na žiro-račun korisnika potpora 
temeljem Odluke o dodjeli bespovratnih potpora  za organiziranje i nastupe 
gospodarstvenika   s područja Sisačko-moslavačke županije na gospodarskim 
manifestacijama u 2019. godini i   potpisanog Ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava 
kojim se ureĎuju meĎusobna prava i obveze davatelja i korisnika potpore. 
 
Po donošenju prethodno spomenute Odluke Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
ruralni razvoj ima obvezu pismeno izvijestiti primatelja potpore o visini i namjeni potpore. 
Prije potpisivanja Ugovora o dodjeli bespovratne potpore primatelj potpore dužan je dostaviti 
Županiji bjanko zadužnicu na propisani prvi veći iznos odobrenih sredstava solemniziranu od 
strane javnog bilježnika. 
Ukoliko korisnik potpore ne dostavi bjanko zadužnicu, smatrat će se da je odustao od 
dodijeljene bespovratne potpore. 
  
 

Članak 12. 
Korisnik dobivena sredstva potpore treba koristiti namjenski i u ugovorenom roku od 6 
mjeseci od dana isplate sredstava na žiro-račun korisnika potpore,  Županiji dostaviti završno 
pisano izvješće o financiranju prihvatljivih troškova (Obrazac broj 3), koji je sastavni dio ove 
Odluke,  s dokaznom financijskom dokumentacijom (preslike računa - R1, R2, kupoprodajni 
ugovor, izvodi s bankovnog žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje i sl.,), foto 
dokumentaciju za predmet potpore i dr.  
Na zahtjev Županije korisnik je dužan pružiti na uvid i dodatnu naknadno traženu 
dokumentaciju. 
 
Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju. 
 
 

Članak 13. 
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju: 

- biti iz godine na koju se odnosi Javni poziv 



- odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u ponudama ili 
predračunima dostavljenim uz prijavu 

- od istog dobavljača čija je ponuda ili predračun priložena prijavi 
Iznimno, u obzir se mogu uzeti i računi od dobavljača čije ponude nisu priložene uz zahtjev. 
Upravni odjel odlučuje o prihvaćanju takvih računa temeljem obrazložene 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 županije i ostali davatelji državnih 
potpora. 
U slučaju da se ukupni prihvatljivi troškovi po dostavljenim računima razlikuju od troškova u 
ponudama dostavljenim uz zahtjev, potpora se isplaćuje prema opravdanim troškovima   
najviše do odobrenog iznosa potpora. 
 

9. Nadzor 
 

Članak 14. 
Korisnik potpora dužan je Sisačko-moslavačkoj županiji omogućiti kontrolu namjenskog 
utroška dobivene potpore. 
Stručnu, administrativnu i kontrolu na licu mjesta provodi Upravni odjel za gospodarstvo, 
poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 

Članak 15. 
Ukoliko se naknadno utvrdi da je korisnik potpore  nenamjenski utrošio odobrena sredstva ili 
propustio na vrijeme dostaviti izvještaj i propisanu dokumentaciju, dužan je vratiti dobivenu 
potporu  i biti će isključen od dodjele potpore slijedeće godine. 
 

Članak 16. 
Utvrdi li se da je  korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u 
zahtjevu  i dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju korisnik potpore dobivena 
sredstva za tu godinu mora vratiti u  proračun Sisačko-moslavačke županije i bit će isključen 
iz dodjele potpora slijedeće tri godine. 
Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete Ugovorom o dodijeli bespovratne potpore 
odnosno ovom Odlukom i dokumentacijom koja je sastavni dio iste ili ne izvrše povrat 
nenamjenski odnosno neopravdano iskorištenih sredstava, Sisačko-moslavačka županija 
ima pravo podnijeti bjanko zadužnicu na prisilnu naplatu dodijeljene potpore s pripadajućim 
zakonskim kamatama.  
Akte kojima se nalaže povrat sredstava zbog povrede uvjeta korištenja sredstava potpore 
donosi župan. 
 

10.  Zaključne odredbe 
Članak 17. 

Za provedbu ove Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i 
ruralni razvoj Sisačko-moslavačke županije.  
Za sve nejasnoće mogu se upućivati pitanja na mail adresu: poduzetnistvo@smz.hr, 
a pitanja i odgovori  će se objavljivati na web stranici Sisačko-moslavačke županije. 
 

Članak 18. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 
Sisačko-moslavačke županije“. 
 
               ŽUPAN  
 
           Ivo Žinić, dipl.ing.arh. 


