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Naziv projekta 

SUBVENCIONIRANJE ORGANIZIRANOG DOLASKA TURISTA NA 
PODRUČJE SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE“                        

tijekom 2020.g. - AGENCIJE 
 

Nositelj projekta 
Sisačko-moslavačka županija 
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj 

Predmet projekta 
Sufinanciranje aktivnosti promocije Sisačko-moslavačke županije kao 
prepoznatljive turističke destinacije  

Cilj  
Poticanje organiziranog dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke 
županije te njihov višednevni boravak i smještaj kod registriranih 
turističkih subjekata 

Okruženje 

 Razvojna strategija Sisačko-moslavačke županije 2017.- 2020. 
Mjera 5.1. Povezivanje sudionika turističkog razvoja i obogaćivanje 
turističke ponude 
Mjera 5.3. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma 
 Strategija razvoja turizma Sisačko-moslavačke županije 2014.-2020. 

(Sl. gl. br. 4/14)  
Mjera 6.2. Razvoj turističke ponude 
 Operativni plan poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-

moslavačkoj županiji tijekom 2020. g. (Sl. glasnik SMŽ, br. 29/2019.)  
 Odluka o izmjeni Operativnog plana poticanja maloga gospodarstva i 

turizma  u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine (Sl. 
glasnik SMŽ br. 11/2020)   

Mjera 5.1. Povezivanje sudionika turističkog razvoja i obogaćivanje 
turističke ponude 
 

Karakter 
bespovratne 
potpore 

Bespovratne potpore koje se dodjeljuju temeljem ovog Projekta imaju 
karakter potpora male vrijednosti koje su propisane Uredbom komisije 
(EU) br. 1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. 
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.  
Pod potporom male vrijednosti smatra se svaka potpora pojedinom 
poduzetniku čiji ukupni iznos ne prelazi 200.000 eura u kunskoj 
protuvrijednosti, prema srednjem tečaju HNB na dan isplate, u razdoblju 
od tri fiskalne godine (tekuća i dvije prethodne godine) neovisno o razini 
davatelja potpore male vrijednosti (ministarstva, gradovi, županije i sl.) 

Korisnici 

Korisnici mogu biti: 
- Turističke i putničke agencije sa sjedištem u Republici Hrvatskoj koje 

organizirano dovode turiste na područje Sisačko-moslavačke 
županije  

Ukupna 
vrijednost 
projekta  

Ukupna planirana sredstva za provedbu ovog projekta iznose  
300.000,00 kuna 

Namjena  
 
sredstava 

Organizirano dovođenje turista i njihov smještaj u Sisačko-moslavačkoj 
županiji kod registriranih turističkih subjekata (minimalno jedno noćenje) 

Iznos i intenzitet 
potpore 

 
- do 2 noćenja: 50,00 kuna po osobi 
- 3 i više noćenja: 75,00 kuna po osobi  
 



Kriteriji 
 

 
Sredstva će se dodijeljivati subjektima po redosljedu zaprimanja i do 

utroška sredstava 

Način dodjele 
sredstava 
 

 
Sisačko-moslavačka županija će potpore dodjeljivati  putem objavljenog 
Javnog poziva.  
Zahtjevi se dostavljaju putem preporučene pošte ili osobno u pisarnici 
Sisačko-moslavačke županije u zatvorenoj omotnici na  kojoj treba čitko 
ispisati ime i adresu pošiljatelja i to na adresu: 
Sisačko-moslavačka županija  
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj 
44000 Sisak, Rimska 28  

- za Javni poziv „ORGANIZIRANI DOLAZAK TURISTA NA PODRUČJE  
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE» za 2020.g.                                             
-  „NE OTVARAJ“ 

Provedba 
projekta 

 
Za provedbu postupka po ovom Javnom pozivu župan imenuje 
Povjerenstvo i donosi Odluku o raspodijeli sredstava na prijedlog 
Povjerenstva.  
 

Dokumentacija 
koja se dostavlja 
uz zahtjev 
 

- popunjen obrazac zahtjeva ODT AG 2020.  
- preslika izvoda  iz pripadajućeg registra ne stariji od 30 dana  od 

dana podnošenja zahtjeva  (samo uz prvi zahtjev)   
- kratka crtica o subjektu koji podnosi zahtjev 

- opis turističkog aranžmana za koji se traži subvencija  
- dokaz o realiziranom aranžmanu za koji se traži subvencija: 

(računi smještajnih objekata s područja Sisačko-moslavačke 
županije, popis putnika i drugi dokazi (npr. usluga prijevoza, 
vodiča, ulaznice i druge turističko-ugostiteljske usluge vezane uz 
aranžman)  

- potvrdu nadležne Porezne uprave o nepostojanju duga prema 
državi, ne stariju od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva    

- financijski pokazatelji o poslovnim rezultatima podnositelja 
zahtjeva i svih partnerskih i povezanih poduzeća s podnositeljem 
zahtjeva za prethodnu godinu, ovisno o pravnom statusu (preslika 
ovjerene Prijave poreza na dohodak/dobit, pregled primitaka i 
izdataka, BON1, BON-2/SOL 2 ne stariji od 30 dana 

- JOPPD obrazac za prethodni mjesec, ukoliko je obvezan  
- skupna izjava (obrazac SI) 
- izjava o korištenim držanim potporama male vrijednosti (obrazac 

PMV)  
- izjava o korištenju potpora povezanih osoba (obrazac IPO), 

ukoliko je to slučaj 
- dokaz o IBAN transakcijskom računu (preslika ugovora s bankom 

o otvorenom žiro računu i/ili preslika potpisnog kartona)  
- ostali dokumenti po zahtjevu   

 
Rok za 
podnošenje 
prijave 

Zahtjevi temeljem Javnog poziva zaprimaju se od dana objave  Javnog 
poziva na službenim stranicama Sisačko-moslavačke županije 
www.smz.hr do utroška sredstava, a najkasnije do 15.prosinac 2020. 

Zahtjevi koji se 
neće razmatrati 

- koji nisu dostavljeni u roku 
- ako subjekti imaju dug prema državi  
- ako subjekti nisu izvršili obveze prema Sisačko-moslavačkoj županiji  

prema prethodno dodijeljenim potporama 



Obveze 
primatelja 
sredstava 

Primatelj potpore dužan je uz zahtjev za sredstvima dostaviti dokaz          
(račune i dr. dokumentaciju) za obavljene aktivnosti za koje potražuje 
sredstva.  
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje sredstava moraju biti iz 
tekuće godine i odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je 
navedeno u zahtjevu. 
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore ne smiju se 
koristiti za pravdanje drugih potpora koje dodjeljuje Sisačko-moslavačka 
županija i ostali davatelji državnih potpora.   
 

Rezultati 

1. Povećanje broja gostiju 
2. Povećanje broja noćenja 
3. Povećanje broja korisnika poticajnih mjera 
4. Turistička promocija Sisačko-moslavačke županije  

Objava rezultata 
Pregled primatelja bespovratnih potpora bit će objavljen na mrežnim 
stranicama Sisačko-moslavačke županije, www.smz.hr 

Nadzor 
 
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja 
kontrolu namjenskog trošenja sredstava  

 
 


