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REPUBLIKA HRVATSKA
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

KLASA:301-01/20-01/02
URBROJ:2176/01-05-20-1
Sisak, 

Na temelju članka  11. stavak 2. Zakona o poticanju razvoja malog gospodarstva
(«Narodne novine», broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16), članka 4. Zakona o državnim
potporama («Narodne novine», broj 47/14 i 69/17), članka 3. prvog dijela Zakona o
potpomognutim područjima („Narodne novine,broj 118/18) Županijske razvojne strategije
Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2021. („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije, broj 23/18 i 20/20)  i članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije ("Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije», broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni
tekst i 5/20), Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije na  ___ sjednici održanoj
_______ 2020.  godine, donijela je

O P E R A T I V N I   P L A N
poticanja malog gospodarstva i turizma

u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2021. godine

UVOD

Glavne gospodarske djelatnosti na području županije su industrija, s posebnim naglaskom na
energetiku, naftnu, petrokemijsku i kemijsku industriju, metalurgiju i metalopređivačku
industriju, prehrambenu industriju, drvoprerađivačku industriju te poljoprivreda i šumarstvo,
trgovina, ugostiteljstvo, graditeljstvo, promet i veze. U posljednje je vrijeme u županiji prisutan
razvoj i korištenje novih tehnologija u prerađivačkoj industriji, a stvara se i novo poduzetničko
okruženje za jači razvoj i IT sektora, posebno na području gaming industrije.

Otvaranje Poduzetničkog inkubatora PISMO Novska u Novskoj kao i izgradnja novog
Kampusa omogućit će da Sisačko-moslavačka županije postane središte gaming industrije u
Republici Hrvatskoj.



NAJVAŽNIJE GOSPODARSKE GRANE U SISAČKO-
MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

struktura bruto dodane vrijednosti u 2017. godini

Izvor: DZS; 

Nakon niza godina dugotrajnih negativnih trendova uzrokovanih gospodarskom krizom
započetom prije desetak godina, gospodarstvo u Sisačko-moslavačkoj županiji se blago
oporavljalo i tijekom 2019. godine, a tome posebno  doprinosi razvoj malog i srednjeg
poduzetništva.

Broj malih i srednjih poduzeća u SMŽ-u, njihova gospodarska aktivnost i broj zaposlenih
bilježe porast u posljednje dvije godine. Mala trgovačka društva čine gotovo 98 % ukupnog
broja trgovačkih društava u SMŽ-u.

Analiza financijskih pokazatelja za Sisačko-moslavačku županiju u 2019. godini temelji se na
obrađenim godišnjim financijskim izvještajima 2.308 poduzetnika – obveznika poreza na
dobit.

U  poslovnoj 2019. godini na području Sisačko-moslavačke županije završni račun je predalo
2.308 poduzetnika koji su ukupno zapošljavali 18.473 osoba. Ukupni prihodi veći su za 5,2%
i iznose gotovo 11 mlrd kuna. Županija u ukupnom prihodu RH sudjeluje s 1,3% i rangirana je
na 14. mjestu svih županija.

Prema analizama koje je provela FINA vidljivo je da za razliku od 2018. godine kada su
poduzetnici Sisačko-moslavačke županije ostvarili negativan financijski rezultat, 2019. godinu
završili su s neto dobiti u iznosu od 348,9 milijuna kuna. Na rezultat poduzetnika u Sisačko-
moslavačkoj županiji u obje godine najviše je utjecao poslovni rezultat PETROKEMIJE d.d, s
gubitkom od 470,8 milijuna kuna u 2018. godini i dobiti od 140,4 milijuna kuna u 2019. godini.



Tablica 1 - Osnovni financijski rezultati poslovanja poduzetnika   Sisačko-moslavačke županije u 2019. godini

Opis
2018. 2019. Indeks

Broj poduzetnika 2.162 2.308 106,7

Broj zaposlenih 17.553 18.473 105,2

Prosječna mjesečna neto
plaća

4.496 4.660 103,6

Ukupni prihodi (mln kn) 10.266 10.955 106,7

Dobit/gubitak razdoblja (mln
kn)

-293 349
-

Konsolidirani financijski
rezultat (mln Kn) -314 642 -

Izvor podataka: FINA, Registar godišnjih financijskih izvještaja

Međutim, gospodarstvo u Sisačko-moslavačkoj županiji kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj je u
2020. godini suočeno s velikim poteškoćama i štetama koje su uzrokovane pandemijom
virusa Covid-19.

Hrvatska gospodarska komora- Županijska komora Sisak je analizirala stanje najznačajnijih
djelatnosti na temelju podataka tvrtki koje čine više od 50% ukupnog prihoda Županije, te
dala ocjenu stanja u prvih šest mjeseci 2020. godine u odnosu na isto razdoblje 2019.
godine. Temeljem prikupljenih podataka uočeno je da je u prvih šest mjeseci 2020. godine
zabilježen pad ukupnog prihoda za 3%, kao i pad izvoza za 13%, a što je također usko
povezano s gospodarskim kretanjima na tržištima zapadne Europe za koje su naši
poduzetnici vezani.

Većina županijskih gospodarstvenika suočena je s padom prihoda, povećanim troškovima
zaštite na radu i zaštite od epidemije, neizvjesnošću do kada će trajati kriza, pa su prisiljeni
smanjivati broj zaposlenika, smanjivati plaće i reducirati ostale troškove poslovanja.



Prema posljednjim podacima Državnog zavoda za statistiku podacima o BDP-u po
stanovniku i prosječnim mjesečnim neto plaćama Sisačko-moslavačka županija je i dalje
među srednje razvijenim županijama u Republici Hrvatskoj.

Izvor: DZS



BDP po stanovniku Sisačko-moslavačke županije 2008.-2017.  u HRK

BDP PO STANOVNIKU

          Izvor: DZS

Prosječne mjesečne neto plaće u Sisačko-moslavačkoj županiji 2008.-2018.  u HRK

PROSJEČNE MJESEČNE NETO PLAĆE

Izvor: DZS

Napomena:Podaci o prosječnim mjesečnim neto plaćama dobiveni su na temelju godišnjeg
 istraživanja koje se provodi sa stanjem na 31. ožujak  i kojim su obuhvaćene pravne osobe
svih oblika vlasništva, tijela državne vlasti I  tijela JL(R)S u RH



Broj nezaposlenih u Sisačko-moslavačkoj županiji 2008.-2020.

BROJ NEZAPOSLENIH stanje 31. ožujka

Izvor: DZS,

Nezaposlenost u Sisačko-moslavačkoj županiji se kontinuirano smanjuje, jednim dijelom
zbog povećanja broja zaposlenih, a velikim dijelom zbog zapošljavanja stanovnika Sisačko-
moslavačke županije u drugim dijelovima Hrvatske ili u inozemstvu.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku prosječan stopa nezaposlenosti u Sisačko-
moslavačkoj županiji u 2014. godini iznosila je 34,7, u 2018. godini 24,3,  u 2019. godini 19,9,
a u mjesecu srpnju 2020. 19,3. Iako je u promatranom razdoblju vidljiv pad prosječne stope
nezaposlenosti ipak je krajem rujna 2020. godine registrirano pri HZZ-u  9.155 nezaposlenih
osoba na području Sisačko-moslavačke županije, što je u usporedbi s istim razdobljem 2019.
godine kada je bilo 8.427 nezaposlenih,  povećanje broja nezaposlenih za 728, a direktno je
posljedica krize uzrokovane pandemijom virusa Covid – 19.



Sisačko-moslavačka županija je i dalje u vrhu u odnosu na sve druge županije u Republici
Hrvatskoj u pokrivenosti uvoza izvozom.

Tablica  2 . Izvoz i uvoz  u  2018. i 2019. godini u tis. eura
IZVOZ I UVOZ PO ŽUPANIJAMA 2018./2019.

tis. eura
Izvoz Uvoz

Županija 2018. 2019. % 2018. 2019. %

Republika Hrvatska 14.543.427 15.226.703 104,70 23.747.557 24.980.960 105,19
Zagrebačka 859.701 873.458 101,60 2.419.577 2.608.386 107,80
Krapinsko-zagorska 501.933 513.332 102,27 402.753 429.675 106,68
Sisačko-moslavačka 494.698 478.403 96,71 323.506 287.405 88,84
Karlovačka 322.267 307.251 95,34 301.471 266.180 88,29
Varaždinska 971.865 983.861 101,23 1.022.465 1.039.449 101,66
Koprivničko-križevačka 377.851 423.094 111,97 286.734 309.104 107,80
Bjelovarsko-bilogorska 155.765 143.076 91,85 248.579 271.252 109,12
Primorsko-goranska 591.426 580.246 98,11 1.103.362 1.101.001 99,79
Ličko-senjska 53.448 65.838 123,18 19.947 23.011 115,36
Virovitičko-podravska 170.606 144.925 84,95 70.549 96.917 137,38
Požeško-slavonska 137.886 152.096 110,31 101.245 106.026 104,72
Brodsko-posavska 313.909 321.960 102,56 235.423 240.990 102,36
Zadarska 265.817 272.894 102,66 257.829 286.175 110,99
Osječko-baranjska 651.868 598.091 91,75 534.488 568.768 106,41
Šibensko-kninska 97.254 123.201 126,68 107.819 104.268 96,71
Vukovarsko-srijemska 288.199 287.657 99,81 476.006 451.418 94,83
Splitsko-dalmatinska 490.251 640.985 130,75 842.322 1.013.194 120,29
Istarska 725.880 772.248 106,39 806.944 777.229 96,32
Dubrovačko-
neretvanska

28.908 27.134 93,86 74.341 63.298 85,15

Međimurska 694.132 725.711 104,55 572.647 603.891 105,46
Grad Zagreb 4.498.853 4.749.881 105,58 11.604.392 12.556.261 108,20
Neraspoređeno 1.850.909 2.041.362 110,29 1.935.155 1.777.062 91,83
Izvor DZS; obrada HGKŽK Sisak

Poduzetnici Sisačko – moslavačke županije u prvih šest mjeseci 2020. godine izvezli su robe
u vrijednosti od 197 mln € što predstavlja smanjenje od 22,2% i uvezli robe u vrijednosti 131
mln €,  čime je uvoz smanjen za 14,9%. Prema navedenim podacima vidljivo je kako je u
prvih šest mjeseci 2020. godine izvoz robe bio veći od uvoza za 66 mln eura.



Udio izvoza Sisačko-moslavačke županije s inozemstvom u ukupnom izvozu Republike
Hrvatske kreće se na razini od oko 2,9% dok se udio uvoza županije u ukupnom uvozu RH
kreće na razini od 1,2%.

Tablica 3 -  Robna razmjena RH i Sisačko-moslavačke županije I-IV 2020.

Naziv RH
I-VI 2019.

RH
I-VI
2020.

SMŽ
I-VI
2019.

SMŽ
I-VI
2020.

Udio SMŽ
u RH

%

IND SMŽ
I-IV
2020/

I-VI 2019

Izvoz (mln €) 7.386 6.896 250 197 2,9 78,8

Uvoz (mln €) 12.690 11.128 154 131 1,2 85,1

-deficit /
+suficit (mln €) -5.304 -4.259 + 96 + 66

Izvor: DZS, obrada HGK-ŽK Sisak

U obrtništvu, čije se poslovanje nadovezuje na poslovanje većih gospodarskih subjekata,
nakon niza godina negativnih trendova u 2018. godini je u Sisačko-moslavačkoj županiji
zabilježen porast broja aktivnih obrta i broja zaposlenih u aktivnim obrtima, a taj pozitivan
trend se nastavlja i u prvoj polovici 2020. godine.

Tablica 4: Broj aktivnih obrta u Sisačko-moslavačkoj županiji 2016.-6. mj.2020.

Godina 2016. 2017. 2018. 2019. 30.6.2020.

Broj aktivnih obrta
1952 1918 2050 2220 2241

Broj zaposlenih u
aktivnim obrtima 4755 4773 4780 5448 5468

Izvor: Obrtnička komora Sisačko-moslavačke županije

Zbog pojave pandemije uzrokovane virusom Covid -19 broj dolazaka i noćenja turista u
Sisačko-moslavačkoj županiji je znatno smanjen. Tako je prema podacima Hrvatske turističke
zajednice - eVisitora u razdoblju od 1.01.2020, do 30.09. 2020. godine broj dolazaka turista u
Sisačko-moslavačku županiju 11.920, a broj noćenja 41.533 što je u donosu na isto   2019.
godine kada je broj dolazaka bio 31.705 i broj noćenja 109.230 smanjenje 62,40% za broj
dolazaka i 61,98% za broj noćenja.

Tablica  5.  Turistički promet u Sisačko-moslavačkoj  županiji I-IX 2019. i I-IX 2020.

BROJ TURISTA INDEX BROJ NOĆENJA INDEKS

Sisačko-
moslavačka
županija

I-IX
mj.2019

.

I-IX
mj.2020.

20./19. I-IX mj.2019. I-IX mj.2020. 20./19.

31.705 11.920  0,37 109.230 41.533 0,38

Izvor: eVisitor -: Hrvatska turistička zajednica



Za brži gospodarski oporavak potreban je novi investicijski ciklus.
Već cijeli niz godina investicije u Sisačko-moslavačkoj županiji stagniraju uz manja pozitivna
ili negativna odstupanja.

Tablica br. 6: Investicije prema lokaciji investicijskih objekata 2010. – 2017. godini mlrd Kn

ukupno 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018
.

RH ukupno 48,3 46,6 44,1 45,1 46,6 46,4 48,6 52,6 54,7

RH nova
dugotrajna 42,1 41,7 39,4 40,3 41,1 41,8 44,3 46,7 49,8

SMŽ nova
dugotrajna 1,44 1,8 1,21 1,21 1,14 1,2 1,6 1,3 1,5

Izvor: DSZ; Obrada HGK ŽK Sisak

Prema podacima HNB-a učešće inozemnih izravnih ulaganja na području Sisačko-
moslavačke županije oscilira iz godine u godinu. Posebno je izražen pad stranih ulaganja
tijekom 2011. godine kao posljedica krize u svjetskom gospodarstvu.

Prema godinama najveće dezinvestiranje dogodilo se 2011. godine i iznosilo je -92,3 mln €,
zatim slijedi 2014. godina s -5,8 mln €, a tek od 2016. godine bilježe se značajnija izravna
inozemna ulaganja.

Tablica br. 7: Izravna strana ulaganja u SMŽ, 2010. – 2019.

Godina Izravna strana ulaganja u SMŽ, mln €

2010. 63,2

2011. -92,3

2012. -6,6

2013. 6,7

2014. -5,8

2015. -1,2

2016. 16,0

2017. 12,4

2018. 10,4

2019. 7,5
Izvor: HNB; obrada HGK ŽK Sisak



I. POTICANJE MALOG GOSPODARSTVA I TURIZMA U 2021. GODINI

Zakonom o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 31/01, 66/01, 129/05,
109/07, 125/08,  36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), utvrđena je,
pored ostalog i obveza Županija da pridonose gospodarskom razvoju na svom
području.

Doprinos stvaranju što povoljnijeg okruženja za razvoj gospodarstva u 2021. godini
Sisačko-moslavačka županija će temeljiti na strateškim odrednicama utvrđenim u
Razvojnoj strategiji Sisačko-moslavačke županije 2017. – 2021. s posebnim
naglaskom na strateški cilj C1 Gospodarski rast i zapošljavanje, u okviru kojeg su
utvrđene slijedeće mjere:

 M 1.1. Poticanje elektronske i druge industrije temeljene na većoj dodanoj
vrijednosti

 M 1.2. Poticanje izvozne orijentacije gospodarstva
 M 1.3. Poticanje industrije temeljene na inovacijama i suvremenim tehnologijama
 M 2.1. Poticanje razvoja povoljnog financijskog okruženja za obrtništvo i

poduzetništvo
 M 2.2. Poticanje razvoja kvalitetne poduzetničke infrastrukture
 M 5.1. Povezivanje sudionika turističkog razvoja i obogaćivanje turističke ponude
 M 5.2. Unapređenje promocije turističke ponude na području SMŽ
 M 5.3. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma
 M 6.2.Povećavanje zapošljivosti kroz promjene u sustavu obrazovanja

Sisačko-moslavačka županija teži konkurentnom i ravnomjernom razvijenom malom
gospodarstvu, koje se temelji na rastućem broju uspješnih poslovnih subjekata,
kontinuiranom povećanju izvoza, visokom stupnju inovacija, kvalitetno obrazovanom,
fleksibilnom menadžmentu, inovativnom proizvodnom procesu, povoljnom poslovnom
okruženju i olakšanom pristupu financijskim i ostalim instrumentima.
Temeljem prethodno navedenih strateških odrednica, a u cilju podrške opstojnosti i
jačanja konkurentnosti postojećih poduzetnika te poticanje novih investicija (naročito
u proizvodnom sektoru) kao i povećanja zaposlenosti na području Sisačko-
moslavačke županije, provodit će se poticanje mjere utvrđene ovim Operativnim
planom.

Posebni ciljevi provedbe aktivnosti, mjera i projekata iz ovog Operativnog plana su:
 povećanje broja poduzetnika
 povećanje broja zaposlenih
 daljnji razvoj poduzetničkih ulaganja na području Sisačko-moslavačke županije
 razvoj poduzetništva temeljenog na inovacijama i suvremenim tehnologijama
 povećavanje konkurentnost poduzetnika 



 dostupnost financijskih instrumenata poduzetnicima putem subvencioniranja
kamate na poduzetničke kredite

 povećanje broja obrta
 unapređenje usluga poduzetničkih potpornih institucija
 razvoj poduzetničke infrastrukture
 poticanje promocije zajedničkog predstavljanja poduzetnika radi njihova

povezivanja i proširivanja tržišta
 unapređenje i proširenje ponude i podizanje kvalitete turizma 
 razvoj ruralnog turizma i drugih selektivnih oblika kontinentalnog turizma
 povećanje broja dolazaka turista i noćenja

Nastavno na prethodno navedeno,  tijekom 2020. godine smo se i u Sisačko-
moslavačkoj županiji suočili s pandemijom Covid – 19 što je dovelo do značajnih
poteškoća u poslovanju poduzetnika koje su uzrokovane spomenutom pandemijom,
a nastavak tih problema za očekivati je barem djelomično i u 2021. godini.
Sisačko-moslavačka županija će i u 2021. godini nastaviti provoditi projekte kojima će
se doprinositi  očuvanju postojećih radnih mjesta i povećanje broja zaposlenih osoba
s područja županije, te opstojnost poduzetništva na ovom području.

Planirane aktivnosti, poticajne mjere i projekti iz ovog Operativnog plana za 2021.
godinu su:

PROGRAMSKA PODRUČJA

Razvoj gospodarstva Razvoj turizma

Aktivnost/Projekt Iznos u kn Aktivnost/Projekt Iznos u kn
 Kapitalne pomoći za

nove investicije u
proizvodnji

 Sufinanciranje
manifestacija i promocija

 Očuvanje i razvoj
tradicijskih i  umjetničkih
obrta

 Sufinanciranje
obrazovanja za potrebe
obrtništva

 Subvencija kamata na
poduzetničke kredite

 Razvoj poduzetničke
infrastrukture

 Sredstva za poticanje
startupova u gaming
industriji

750.000,00

150.000,00

350.000,00

50.000,00

3.000.000,00

3.999.999,00

500.000,00

 Subvencioniranje
organiziranja dolaska turista
na područje SMŽ

 Poticanje promocije
turističke ponude u SMŽ

 Unapređenje turističke
ponude SMŽ

 Sufinanciranje projekata
razvoja cikloturizma na
području SMŽ

 Sufinanciranje projekta
Javna turistička
infrastruktura

 Poticanje prerade i
plasmana lokalnih proizvoda

1.120.000,00

1.100.000,00

400.000,00

600.000,00

600.000,00

752.000,00



Financijska sredstva za provedbu ovog Operativnog plana planirana su u Proračunu
Sisačko-moslavačke županije za 2021. godinu.

Operativni plan će provoditi Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i  ruralni
razvoj kroz projekte koje će provoditi samostalno ili u suradnji s Razvojnom
agencijom SI-MO-RA d.o.o., Javnom ustanovom Regionalni koordinator Sisačko-
moslavačke županije, Turističkom zajednicom Sisačko-moslavačke županije,
Gradovima i Općinama s područja Županije, nadležnim Ministarstvima, Hrvatskom
gospodarskom komorom-Županijskom komorom Sisak, Obrtničkom komorom
Sisačko-moslavačke županije te drugim partnerskim institucijama i organizacijama.

II.   PROVEDBA AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA  – RAZVOJ GOSPODARSTVA

II 1. KAPITALNE POMOĆI ZA NOVE INVESTICIJE U PROIZVODNJI

M 1.1. Poticanje elektronske i druge industrije  temeljene na većoj dodanoj
vrijednosti.
Projekti dodjele kapitalnih pomoći za nove investicije namijenjeni su  subjektima
malog gospodarstva koji se bave proizvodnim djelatnostima.

MJERA 1.1. POTICANJE ELEKTRONSKE I DRUGE INDUSTRIJE i TEMELJENE NA
VEĆOJ DODANOJ VRIJEDNOSTI

Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji

KORISNICI Obrtnici, mikro  trgovačka društva koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost na
području Sisačko moslavačke  županije.

NAMJENA - uređenje proizvodnog prostora
- nabava strojeva, opreme i/ili alata

VRSTA
POTPORE

Potpora male vrijednosti

INTENZITET
I IZNOS
POTPORE

 Potpora može iznositi do 75% prihvatljivih troškova, a  najviše do:
30.000,00 kuna  za prihvatljive troškove
Neprihvatljivi troškovi:
- porez na dodanu vrijednost, carine, uvozne pristojbe i druge naknade
- nabava/najam vozila

KRITERIJI
ZA ODABIR

Kriteriji odabira prijava za dodjelu potpora su:
Broj zaposlenih i novo zaposlenih, kvaliteta projekta i  lokacija

PROVEDBA Županija provodi Javne pozive za dodjelu potpora, župan imenuje Povjerenstvo
za provedbu Javnih poziva,  donosi Odluke o raspodjeli sredstava  na
prijedlog Povjerenstva.
Korisnik potpore sa Sisačko-moslavačkom županijom 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

II 2. SUBVENCIJE KAMATA NA PODUZETNIČKE KREDITE

Subvencija kamata na poduzetničke kredite odnosi se na obveze iz provedenih
kreditnih linija tijekom prethodnih godina: Poduzetnički krediti - 2007., Poduzetnički
krediti -  2008., Poduzetnički krediti - 2009., Poduzetnički krediti - 2010., Poduzetnički
krediti - 2011., Poduzetnički krediti - 2012., Poduzetnički krediti – 2014., Poduzetnički
krediti – 2016, Poduzetnički krediti – 2016.nastavak provedbe u 2017., Poduzetnički
krediti – 2018 -2020. godine te za subvenciju kamata na  kreditni fond koji će biti
planiran za provedbu  kreditne linije Poduzetnički krediti – 2021.

Mjera 2.1. Poticanje razvoja povoljnog financijskog okruženja za obrtništvo i
poduzetništvo – Planirana je provedba projekta Poduzetnički krediti - 2021. uz
sudjelovanje Sisačko-moslavačke županije Gradova/Općina s područja Županije i
poslovnih banaka, a subvencionirat će se kamata na odobrene poduzetničke kredite
kojima će se  financirati investicijski projekti u proizvodnim djelatnostima te uslužnim
djelatnostima.

Kamatu na poduzetničke kredite subvencionira Sisačko-moslavačka županija i to: 2%
za proizvodne i 1% za uslužne djelatnosti, a Grad/Općina prema potpisanom
Ugovoru.

Cilj provedbe Mjere 2.1.  je omogućavanje pokretanja novih obrta i poduzeća te rast i
širenje postojećih, jednostavnijim, bržim i kvalitetnijim pristupom financijskim
sredstvima što bi rezultiralo učinkovitijem poslovanju poduzetnika uključenih u
pojedine projekte te očuvanje postojećih radnih mjesta kao i otvaranje novih radnih
mjesta.

Krediti sa subvencioniranom kamatom značajan su poticaj i pomoć poduzetnicima
kao oblik unapređenja poslovanja i investicijskog ulaganja u proširenje proizvodnje i
nove proizvode.

Uz subvenciju kamata na poduzetničke kredite  iz provedenih kreditnih linija tijekom
prethodnih godina te za subvenciju kamata na kreditni fond koji će biti planiran za
provedbu  kreditne linije Poduzetnički krediti – 2021, Sisačko-moslavačka županija će
sudjelovati i u programu mikro kreditiranja poduzetnika putem HAMAG-a.

Mjera 2.1. Poticanje razvoja povoljnog financijskog okruženja za obrtništvo i
poduzetništvo

Uz planiranu provedbu projekta Poduzetnički krediti - 2021  subvencionirat će se i
kamata na odobrene poduzetničke mikro kredite kojima će se  financirati  aktivnosti



poduzetnika s područja Sisačko-moslavačke županije koji su iste realizirali  pri
HAMAG-u.

Cilj provedbe Mjere 2.1.  je omogućavanje pokretanja novih obrta i poduzeća,  rast i
širenje postojećih te pomoć gospodarstvenicima u novonastaloj situaciji usporene
gospodarske aktivnosti, jednostavnijim, bržim i kvalitetnijim pristupom financijskim
sredstvima što bi rezultiralo učinkovitijem poslovanju poduzetnika uključenih u
pojedine projekte te očuvanje postojećih radnih mjesta kao i otvaranje novih radnih
mjesta.

Uz spomenutu provedbu projekta subvencioniranja kamata na poduzetničke kredite
po projektu Poduzetnički krediti - 2021 Sisačko-moslavačka županija će
subvencionirati kamatu na kredite odobrene pri HAMAG-u.

Podnositelji zahtjeva za subvenciju kamata na subvencionirane poduzetničke mikro
kredite odobrene putem HAMAG-a 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 županije i ulaganjem na području Sisačko-moslavačke
županije.“



MJERA 2.1. POTICANJE RAZVOJA POVOLJNOG FINANCIJSKOG OKRUŽENJA ZA
OBRTNIŠTVO I PODUZETNIŠTVO 

Subvencija kamata na poduzetničke kredite po projektu Poduzetnički krediti - 2021

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 određenih
kategorija potpora spojivim s unutarnjim tržištem u primjeni članka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije (Službeni list Europske unije L 187,
26.6.2014.) i to kako slijedi:

Kategorija
poduzetnika

Broj radnika i Promet/Po-
slovni 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 županije i ulaganjem na području
Sisačko-moslavačke županije.

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 državi
NAMJENA Kredit se može iskoristiti za slijedeće namjene:

- kupnja, izgradnja, uređenje poslovnog prostora ili proširenje gospodarskih
objekata (stanovi isključeni),
- kupnja  opreme ili  dijela opreme (strojevi, uređaji, 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) može se koristiti i za podmirenje
obveza prema dobavljačima, državi, 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, uređenje 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 –
2021. godini u iznosu od 100.000.000,00 kn.

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:

- najniži iznos je 50.000 kuna, a najviši nije određen i ovisi o kvaliteti poduzetničkog
projekta i kreditnoj sposobnosti poduzetnika, te  o  odredbama zakona i drugih
propisa kojima su regulirane državne potpore i intenzitet potpora male vrijednosti u
Republici Hrvatskoj i EU.

Rok otplate: do 10 godina koji uključuje poček do najviše dvije godine.
Za vrijeme počeka i iskorištenja kredita (najduže 12 mjeseci) poduzetnik snosi
troškove kamate.

VRSTA
POTPORE

Potpore male vrijednosti

INTENZITET
POTPORE

Sredstva za subvenciju kamata osiguravaju se u omjeru:
- Sisačko-moslavačka županija;  1-2% subvencije kamata na odobreni iznos  kredita
- jedinice lokalne samouprave; 1-2% subvencije kamata na odobreni iznos kredita
(odnosno predloženim iznosom JLS-a, a sukladno potpisanom ugovoru )

PROVEDBA Župan Sisačko-moslavačke županije s jedinicama lokalne samouprave i poslovnim
bankama sklapa Ugovor o provedbi   Projekta Poduzetnički krediti 2021.  raspisuje
Natječaj za dodjelu poduzetničkih kredita koji se objavljuje na web stranici Sisačko-
moslavačke županije i po potrebi u dnevnom tisku, imenuje Povjerenstvo koje
razmatra zahtjeve i donosi odluku o odobravanju zaprimljenih zahtjeva koji se
prosljeđuju 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 županije) s
korisnikom odobrenog kredita Sisačko-moslavačka županija 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
županija 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 potpore
Broj novo zaposlenih i broj očuvanih radnih mjesta u subjektima malog gospodarstva

Praćenje provedbe projekta

Poduzetnik je dužan kredit koristiti namjenski u skladu s odredbama  natječaja za
kreditiranje poduzetništva, a poslovna banka je dužna pratiti namjensko korištenje
kredita od strane poduzetnika i urednu otplatu kredita.

Sisačko-moslavačka županija i jedinice lokalne samouprave s područja Sisačko-
moslavačke županije zadržavaju pravo kontrole namjenskog korištenja kredita   kod
poslovnih banaka i kod poduzetnika. Poslovne banke su dužne pribaviti i čuvati
dokumentaciju te voditi evidencije koje omogućavaju brzu i učinkovitu kontrolu
namjenskog korištenja kredita.



Poduzetnici, primatelji subvencija kamata na realizirane poduzetničke kredite, dužni
su periodično dostavljati davateljima subvencija (jedinicama lokalne samouprave i
Županiji) propisani obrazac  (JOPPD) u kojem je naveden i podatak o broju
zaposlenih,  pa je moguće izvršiti uvid u broj zaposlenih odnosno novozaposlene
radnike u određenom razdoblju, te ostalu dokumentaciju, a  prema zahtjevu davatelja
subvencija.

Kada davatelj subvencije utvrdi nepravilnost  korištenja potpore sukladno  Zakonu o
državnim potporama (Narodne novine, broj, 47/14 i 69/17) 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 može dodijeliti,
- u slučaju spajanja i preuzimanja, pri utvrđivanju 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 županija 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
Županija i jedinica lokalne samouprave, do visine ugovorene redovne kamatne stope
snositi korisnik kredita.

Banka je dužna, prema svom saznanju,  o svim statusnim i ostalim promjenama kod
korisnika kredita obavijestiti Županiju i tražiti od Županije pisanu suglasnost za
nastavak obračuna subvencionirane kamate.
Davatelj subvencije može ukinuti subvenciju s danom nastanka promjene u
službenim 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 županiju bez suglasnosti s davateljem subvencije)
-  nije zatražio 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 nižu ili višu rizičnu skupinu, dužna je o tome obavijestiti
Sisačko-moslavačku županiju i jedinicu lokalne samouprave, odnosno davatelje
subvencija.

Davatelj subvencije može 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 utvrđenja drugačijeg stanja od  onog koje je bilo osnova za
odobrenje sredstava primatelju subvencija
- za slučaj ne pridržavanja 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 županije koja zbog neurednog plaćanja klijenta nije trebala biti uplaćena
vratiti će na račun Sisačko-moslavačke županije iznos koji nije trebao biti plaćen.

Također, ukoliko banka iz bilo kojeg razloga otkaže ugovor o kreditu koji je
subvencioniran od strane Sisačko-moslavačke županije, s danom otkazivanja
ugovora o kreditu neće više obračunavati niti fakturirati subvencije.

U slučaju da Sisačko-moslavačka županija iz bilo kojih razloga prestane uplaćivati
subvencionirani dio kamate, plaćanje je dužan izvršiti korisnik kredita.

Akte kojim se ukida subvencija, nalaže povrat sredstava zbog povrede korištenja
subvencija i utvrđuju ostala prava i obveze korisnika subvencija i poslovnih banaka u
tijeku otplate poduzetničkih kredita donosi župan.

II 3. MANIFESTACIJE, PROMOCIJE I POKROVITELJSTVA

Mjera 1.2.  – Poticanje izvozne orijentacije gospodarstva

Sufinanciranje organiziranja i nastupa  na gospodarskim, turističkim i ostalim
manifestacijama provoditi će se s ciljem stvaranja marketinškog pristupa upravljanju



tvrtkama i promocije proizvoda i usluga poduzetnika široj javnosti na sajmovima i
sličnim manifestacijama u zemlji i inozemstvu.

MJERA 1.2. POTICANJE IZVOZNE ORIJETACIJE GOSPODARSTVA
Gospodarske manifestacije i promocije

KORISNICI
- obrti i trgovačka društva iz  sektora  proizvodnih i uslužnih djelatnosti
  sa sjedištem na području Sisačko-  moslavačke županije
- Obrtnička komora Sisačko-moslavačke   županije, Hrvatska gospodarska
komora – Županijska komora Sisak,
- drugi organizatori manifestacija  i/ili zajedničkog nastupa poduzetnika na
manifestacijama i sajmovima
- pojedinačni izlagači kao sudionici na manifestacijama i sajmovima u Hrvatskoj i
inozemstvu  (udruge i sl.)
- korisnici ove poticajne mjere moraju imati sjedište na području Sisačko-moslavačke
županije

NAMJENA - najam opreme (audio i vizualna tehnika, pozornica i sl.)
- nabava radnog/potrošnog materijala vezanog za organizaciju manifestacije
- najam prostora i opreme za održavanje manifestacije
- najam prijevoznih sredstava u svrhu prijevoza organizatora i izvođača vezan uz

organizaciju manifestacije
- troškovi promocije manifestacije
- usluge zaštitarske službe
- drugi opravdani troškovi neposredne organizacije manifestacije

VRSTA
POTPORE

Potpore male vrijednosti, tekuće donacije i pomoći unutar općeg proračuna

INTENZITET
I IZNOS
POTPORE

do 100%  prihvatljivih troškova i to maksimalno do:
-20.000,00 kuna  komorama, zadrugama, udrugama i drugim
organizatorima manifestacija i organizatorima zajedničkog nastupa,
--5.000,00 kuna pojedinačnim izlagačima/sudionicima
Potpora se neće odobriti pojedinačnim izlagačima za izlaganje u okviru zajedničkog
nastupa na manifestaciji, niti za pojedinačni nastup ako izlagač može 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 (međunarodna, regionalna, lokalna…)
 tradicija manifestacije (dugogodišnja…)
 ocjena (sadržaja i kvalitete)  prijave za sufinanciranje
 poticanje poduzetništva žena, mladih i drugih marginalnih/socijalno ugroženih

skupina društva

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

PROVEDBA Županija 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, župan imenuje Povjerenstvo
za dodjelu potpora male vrijednosti, tekućih donacija i pomoći unutar općeg
proračuna koje utvrđuje prijedlog liste za dodjelu sredstava na temelju kojeg župan



donosi Zaključak o raspodjeli planiranih sredstava  za organiziranje i nastupe
gospodarstvenika i ostalih tražitelja s područja Sisačko-moslavačke županije na
manifestacijama

REZULTAT Uspostava nove poslovne suradnje uspješnim marketinškim pristupom i poboljšana
ponuda proizvoda i usluga namijenjenih izvozu. Postizanje pozitivnih ekonomskih
učinaka na gospodarstvo Županije

INDIKATORI Broj korisnika poticajnih mjera

II 4.POTPORE OBRAZOVANJU ZA POTREBE OBRTNIŠTVA

Mjera 1.2.  – Poticanje izvozne orijentacije gospodarstva

Sufinanciranje obrazovanja za potrebe obrtništva provoditi će se s ciljem stvaranja
uvjeta za organiziranje edukacije za prekvalifikaciju ili stručno osposobljavanje kao i
za polaganje majstorskih ispita za potrebe obavljanja obrtničkih djelatnosti

MJERA M 6.2.POVEĆANJE ZAPOŠLJIVOSTI KROZ PROMJENE U SUSTAVU
OBRAZOVANJA

Potpore obrazovanju za potrebe obrtništva

KORISNIK
Obrtnička komora Sisačko-moslavačke   županije

NAMJENA -  sufinanciranje troškova vezanih uz obrazovanje kandidata za potrebe obrtništva
(prekvalifikacija, stručno osposobljavanje, polaganje majstorskog ispita i sl.)

VRSTA
POTPORE

Tekuće donacije

INTENZITET
I IZNOS
POTPORE

do 100%  prihvatljivih troškova i to maksimalno do:
-50.000,00 kuna

PROVEDBA Župan  u skladu s ovim Operativnim planom  i u skladu s planiranim proračunskim
sredstvima za tekuću godinu na zahtjev Obrtničke komore Sisačko-moslavačke
županije donosi Odluku o dodjeli namjenskih sredstava te sklapa Ugovor o dodjeli
tekućih donacija sa Obrtničkom komorom Sisačko-moslavačke županije

REZULTAT Uspješno provedena edukacija vezana uz stručno osposobljavanje, prekvalifikaciju i
polaganje majstorskih ispita. Postizanje pozitivnih ekonomskih učinaka na
gospodarstvo Županije

INDIKATORI Broj polaznika obrazovnih programa



II 5. SUBVENCIJE TRADICIJSKIM I UMJETNIČKIM OBRTIMA

Mjera 2.1. Poticanje razvoja povoljnog financijskog okruženja za obrtništvo i
 poduzetništvo

Sufinanciranje poslovanja obrtnika koji obavljaju svoju djelatnost na tradicijski ili
umjetnički način doprinijet će očuvanju i razvoju tradicijskih i umjetničkih obrta i
zanimanja na području Sisačko-moslavačke županije.

MJERA 2.1. POTICANJE RAZVOJA POVOLJNOG FINANCIJSKOG OKRUŽENJA ZA
OBRTNIŠTVO I PODUZETNIŠTVO

Subvencije tradicijskim i umjetničkim obrtima

KORISNICI Obrtnici koji pripadaju grupaciji tradicijskih i  umjetničkih obrta,  koji
imaju  sjedište i obavljaju djelatnost na području  Sisačko-moslavačke
županije, koji  su u prethodnoj godini pozitivno poslovali, odnosno koji prema
zadnjem  financijskom izvješću nisu u gubitku, koji imaju podmirene obveze
prema državi i zaposlenicima i koji su registrirani najmanje tri mjeseca od
trenutka podnošenja prijave

NAJMENA -nabava i popravak strojeva/opreme
-nabava alata i pomagala za rad za obavljanje osnovne djelatnosti 
-uređivanje poslovnog prostora
-edukacija/stručno osposobljavanje vlasnika i zaposlenih u obrtu
-promotivne aktivnosti (troškovi izlaganja na sajmovima, troškovi izrade
promidžbenog materijala, marketing i drugo)
- usluge korištenja vanjskih subjekata u razvoju proizvoda
- ishođenje uvjerenja o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta
- podmirenje troškova poslovanja (troškovi najma prostora, režijski troškovi)

VRSTA
POTPORE

Potpora male vrijednosti

INTENZITET
I IZNOS
POTPORE

Potpora može iznositi do 70% 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 može se
dodijeliti samo jedna potpora.

KRITERIJI
ZA ODABIR

Kriteriji odabira prijava za dodjelu potpora su:
-  djelatnost, kvaliteta projekta, broj zaposlenih, status obrta, vlasništvo i lokacija

PROVEDBA Županija provodi Javni poziv za dodjelu potpora, župan imenuje Povjerenstvo
za provedbu Javnog poziva,  donosi Odluku o raspodjeli sredstava  na
prijedlog Povjerenstva.



Korisnik potpore sa Sisačko-moslavačkom županijom potpisuje Ugovor o
odobrenoj subvenciji.

REZULTAT Doprinos očuvanju obrta od zatvaranje,  te zadržavanje postojećih radnih
Mjesta

INDIKATORI Broj korisnika potpora

II 6.  RAZVOJ PODUZETNČKE INFRASTRUKTURE

MJERA 2.2.  - Projekti razvoja poduzetničke infrastrukture

Provedba aktivnosti Razvojne agencije SI-MO-RA d.o.o. kao poduzetničke potporne
institucije koje doprinose gospodarskom razvoju osnova su uspješnog provođenja
izravnih poticajnih mjera namijenjenih poduzetnicima.

6.1.  Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o.

 Razvojne agencije su Zakonom o unaprjeđenju poduzetničke infrastrukture
(„Narodne novine“, broj 93/13,114/13,41/14 i 57/18) definirane kao poduzetničke
potporne institucije čije su zadaće navedene člankom 2.stavkom 2. točka 1.
spomenutog Zakona kako slijedi:
„operativno provođenje mjera za razvoj gospodarstva i poduzetništva na lokalnoj
(regionalnoj) i nacionalnoj razini, poticanje i privlačenje investicija, te  iniciranje i
realizaciju projekata poticanja gospodarskog razvitka i poduzetništva, objedinjavajući
rad gospodarskih subjekata, lokalnih i regionalnih poduzetničkih institucija, te
visokoobrazovanih institucija i centara znanja.“
Razvojna agencija SI-MO-RA d.o.o. ima značajnu ulogu u poticanju poduzetništva te
provedbi razvojnih projekata važnih za razvoj županije.
Najvažnije aktivnosti SI-MO-RA d.o.o. su:
- u suradnji s Agencijom za investicije i konkurentnost potencijalnim investitorima
dostavlja sve potrebne informacije i nudi pomoć od izrade do provedbe investicijskog
projekta
- obavlja ulogu One-stop-servisa pružajući sve potrebne usluge poduzetnicima
(izrada poslovnih planova, informiranje o mogućim izvorima financiranja, pomoć pri
kandidiranju projekata na natječaje i dr.)
- provodi edukacijske projekte za poduzetnike
- vodi bazu raspoloživih prostora unutra poslovnih zona u Županiji, kao i drugih
prostora, koju ažuriraju prema potrebi,
-  izrađuje  projekte u sklopu natječaja strukturnih i kohezijskog fonda za JLS-ove,
poduzetnike, ustanove, udruge:
- educiraju djelatnika lokalne samouprave na temu otvorenih natječaja
- pripremaju i provode projekata energetske učinkovitosti i efikasnosti na području 
SMŽ



- vrše promociju projekata energetske učinkovitosti i efikasnosti na području SMŽ

6.2. Projekt „Poticanje startupova u gaming industriji“

Mjera 1.1. Poticanje elektronske i druge industrije temeljene na većoj dodanoj
vrijednosti

Projekt ima za cilj razvoj nove poduzetničke infrastrukture na području grada Novske,
odnosno Sisačko-moslavačke županije. Biti će namijenjen tvrtkama koje posluju u
sektoru metalne industrije te tvrtkama koje djeluju u sektoru razvoja video igara
(gaming development).
Osnivanje poduzetničkog inkubatora (uređenje i opremanje postojećih prostora)
omogućit će poduzetnicima s ovog područja da na lakši i efikasniji način vrše svoje
poslovanje i otvore nova radna mjesta.

MJERA 1.1. POTICANJE ELEKTRONSKE I DRUGE INDUSTRIJE TEMELJENE NA
VEĆOJ DODANOJ VRIJEDNOSTI

Sredstva za poticanje startupova u gaming industriji

KORISNICI Mikro i mala trgovačka društva (d.o.o. ili j.d.o.o.) i obrti registrirani u Sisačko
moslavačkoj županiji sa sjedištem i/ili poslovanjem u prostorima poduzetničkog
inkubatora „PISMO Novska“

NAMJENA Potpore se dodjeljuju za sufinanciranje prihvatljivih troškova projekta prijavitelja u
skladu s uvjetima Javnog poziva i u skladu s proračunom projekta za:
- kupovinu strojeva/opreme i alata za obavljanje sufinanciranog projekta poduzetnika
- nabavku računala, računalnih programa i prateće opreme (hardware i software)
- troškovi neto plaća

Neprihvatljivi troškovi:
-Porez na dodanu vrijednosti, carine, uvozne pristojbe i druge naknade
-Nabava/najam vozila
-Kupnja zgrade, zemljišta, korištene materijalne i nematerijalne imovine

Ostali neprihvatljivi troškovi u skladu s uvjetima Javnog poziva

VRSTA
POTPORE

Potpora male vrijednosti

INTENZITET
I IZNOS
POTPORE

Potpora može iznositi 100% prihvatljivih troškova, a najviše do 35.000,00 kuna za
prihvatljive troškove

KRITERIJI
ZA ODABIR

Kriteriji odabira i bodovanja prijava za dodjelu potpora će biti sastavni dio Javnog
poziva.
Kriteriji odabira:

- razrađen poslovni plan ili program ulaganja
- pokazatelji izgleda video igre za plasman na tržište



- planirano zapošljavanje novih osoba
- završene edukacije za razvoj video igara

PROVEDBA Županija provodi Javni poziv za dodjelu potpora, župan imenuje Povjerenstvo za
provedbu Javnog poziva, donosi Odluku o raspodjeli sredstava na prijedlog
Povjerenstva.
Korisnik potpore sa Sisačko-moslavačkom županijom potpisuje Ugovor o odobrenoj
subvenciji.

REZULTAT Broj registriranih tvrtki/obrta u djelatnosti gaming idnustrije na području Sisačko-
moslavačke županije.

INDIKATORI Broj korisnika potpora

III.   PROVEDBA AKTIVNOSTI IZ PROGRAMA  – RAZVOJ TURIZMA

III 1.  SUBVENCIONIRANJE  ORGANIZIRANJA  DOLASKA TURISTA NA PODRUČJE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

MJERA 5.1. Povezivanje sudionika turističkog razvoja i obogaćivanje 
turističke ponude.

Sredstva su namijenjena poticanju jačanja tržišnog plasmana turističkih proizvoda s
područja Sisačko-moslavačke županije   s ciljem povećanja broja dolazaka i noćenja
turista.

MJERA 5.1.  POVEZIVANJE SUDIONIKA TURISTIČKOG RAZVOJA I OBOGAĆIVANJE
TURISTIČKE PONUDE

Subvencioniranje projekta Organizirani dolazak turista na područje Sisačko-
moslavačke županije

KORISNIK - Destinacijski menadžment ZRIN d.o.o., Sisak i

NAMJENA Sredstva za podmirenje troškove organiziranja dolaska turista na područje
Sisačko-moslavačke županije

VRSTA
POTPORE

Potpora male vrijednosti

INTENLZI-
TET I IZNOS
POTPORE

 Do 100% prihvatljivih troškova.

PROVEDBA Župan u skladu s ovim Izmjenama i dopunama Operativnog plana i u skladu
s planiranim proračunskim sredstvima za tekuću godinu na zahtjev DM
ZRIN d.o.o. donosi Odluku o prihvaćanju partnerstva u provedbi Projekta
„Organizirani dolazak turista na područje Sisačko-moslavačke županije“ te
sklapa Ugovor o nepovratnoj financijskoj potpori za provedbu spomenutog
Projekta



REZULTAT Ojačana prepoznatljivost turističke destinacije i njena konkurentnost
na cjelokupnom turističkom tržištu, te plasman turističkog proizvoda

INDIKATORI Broj dolazaka turista i smještaja kod registriranih turističkih subjekata
Broj organiziranih dolazaka turista na područje Županije

III 2. SREDSTVA ZA SUFINANCIRANJE TURISTIČKE ZAJEDNICE SISAČKO-
MOSLAVAČKE ŽUPANIJE

MJERA 5.2. Unapređenje promocije turističke ponude na području Sisačko-
moslavačke županije

Sisačko-moslavačka županija sufinancira aktivnosti Turističke zajednice Sisačko-
moslavačke županije s ciljem provedbe projekata značajnih za razvoj turizma u 2021.
godini u skladu s Programom aktivnosti TZ Sisačko-moslavačke županije za 2021.
godinu.

III 3..  UNAPREĐENJE TURISTIČKE PONUDE U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI

MJERA 5.3. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma

Provedbom aktivnosti će se omogućiti unapređenje postojećih turističkih proizvoda,
povećanje prepoznatljivosti i razvoj selektivnih oblika turizma u Sisačko-moslavačkoj
županiji

MJERA 5.3. POTICANJE RAZVOJA SELEKTIVNIH OBLIKA TURIZMA
Unapređenje turističke ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji

KORISNICI Subjekti malog gospodarstva koji imaju sjedište i obavljaju djelatnost na području
Sisačko-moslavačke županije i to:
 - trgovačka društva izvan javnog sektora, obrti, zadruge koji obavljaju turističku
djelatnost odnosno subjekti koji uz ugostiteljsku djelatnost pružanja usluge hrane i
pića pružaju i usluge smještaja
- seljačka domaćinstva/OPG-i  koji pružaju ugostiteljske i/ili turističke usluge
 - fizičke osobe registrirane za usluge u domaćinstvu (privatni iznajmljivači soba)

Subjekti moraju:
- pozitivno poslovati
- imati podmirene obveze prema državi i
- imati podmirene obveze prema Sisačko – moslavačkoj županiji

NAMJENA - povećanje standarda kvalitete i dodatne ponude u smještajnim i
ugostiteljskim objektima
-  razvoj turističke infrastrukture (turistički informativni centri, kušaonice vina,
sira, suvenirnice, uređenje i opremanje kampova i dr.)
 - 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 može 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 može se
dodijeliti samo jedna potpora.

KRITERIJI
ODABIRA

Kriteriji odabira prijava za dodjelu potpora su:
- doprinos projekta razvoju turističke ponude
- održivost projekta (procjena pozitivnih učinaka u razmjerno kratkom vremenskom

roku, dosadašnja ulaganja u projekt)
- dosadašnji rezultati u turističkoj djelatnosti
- vlasništvo
- lokacija projekta

PROVEDBA Županija provodi Javni poziv za dodjelu potpora, župan imenuje Povjerenstvo
za provedbu Javnog poziva,  donosi Odluku o raspodjeli sredstava  na
prijedlog Povjerenstva.
Korisnik potpore sa Sisačko-moslavačkom županijom potpisuje Ugovor o
odobrenoj subvenciji.

REZULTAT Povećanje broja korisnika poticajnih mjera, povećanje turističkih kapaciteta i
kvalitete turističke ponude

INDIKATO-
RI

Turistički kapaciteti i broj korisnika potpora

III 4..  RAZVOJ CIKLOTURIZMA NA PODRUČJU SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE I
JAVNE TURISTIČKE INFRASTRUKTURE

Mjera 5.3. Poticanje razvoja selektivnih oblika turizma

Cikloturizam spada u rastuće oblike turističkih aktivnosti. Atraktivan i raznolik prirodni
okoliš Sisačko-moslavačke županije, bogata kulturno povijesna baština, povoljna
klima te mnoštvo cesta s manjim intenzitetom motornog prometa  pružaju županiji
prednosti za razvoj cikloturizma. Cilj provedbe ovih projekata je razvoj turističke
infrastrukture i poticanje razvoja cikloturiizma kao motiva dolaska turista na područje
Sisačko-moslavačke županije.
AktivnostI se planiraju provesti u cijelosti u suradnji s Ministarstvom turizma.

III 5..  POTICANJE PRERADE I PLASMANA LOKALNIH PROIZVODA - KUPUJMO
LOKALNO



MJERA 5.1. Povezivanje sudionika turističkog razvoja i obogaćivanje 
turističke ponude.

U tijeku je projekt Zajednice proizvođača Sisačko-moslavačke županije – zadruga za
proizvodnju, trgovinu i usluge oko okupljanja poljoprivrednika i obrtnika s  područja Sisačko-
moslavačke županije, te plasiranje njihovih proizvoda putem trgovina pod imenom „Pun ceker
- Kupujmo lokalno“.  Putem tih trgovina svim stanovnicima i gostima naše županije dostupni
su  domaći i zdravi proizvodi od dobro poznatih proizvođača s područja naše županije čime
će se doprinijeti i obogaćivanju turističke ponude ovog područja.

Projekt „Kupujmo lokalno“ ima za cilj suradnju OPG-ova, vinara, pčelara te proizvođača
poljoprivrednih i ostalih nepoljoprivrednih proizvoda sa područja Sisačko-moslavačke
županije radi lakše komunikacije, rješavanja administrativnih poslova te radi lakšeg
ostvarivanja zajedničkog cilja - promicanje lokalne proizvodnje i potrošnje, te ukazivanje
cjelokupnoj zajednici na bogatstvo kojem obiluju naši krajevi koje mogu ponuditi u sklopu
turističke ponude kontinentalnog turizma.

 Zajednica proizvođača Sisačko-moslavačke županije – zadruga za proizvodnju, trgovinu i
usluge omogućava malim poduzetnicima, prvenstveno obiteljskim poljoprivrednim
gospodarstvima lakši pristup potrošačima te izlazak na nova tržišta, što rezultira širenjem
proizvodnje, poboljšanjem profitabilnosti i kvalitete proizvoda, jačanjem konkurentnosti čime
se doprinosi poticanju lokalnog i regionalnog razvoja. Planirano je da se proizvodi
distribuiraju kroz otvaranje prodavaonica brendiranih pod nazivom „Pun ceker“.

Praćenje provedbe projekata iz ovog Operativnog plana

Korisnici potpore su dužan dostaviti račune, izvode o izvršenim uplatama i ostalu
financijsku dokumentaciju i izvješće o namjenskom korištenju dodijeljenih sredstava u
rokovima utvrđenim Javnim pozivom/Natječajem.
Kontrolu namjenskog trošenja sredstava i kontrolu na licu mjesta obavlja Upravni
odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i  ruralni  razvoj.
Akte kojima se ukida subvencija te nalaže povrat sredstava zbog povrede uvjeta
korištenja potpore donosi župan.

IV.  PROVEDBA NATJEČAJA/JAVNIH POZIVA

Sisačko-moslavačka županija provodi natječaje/javne pozive u skladu s predmetnim
Operativnim planom sukladno planiranim proračunskim sredstvima iz Proračuna
Sisačko - moslavačke županije za 2021. godinu.
Natječaji/javni pozivi za provedbu   aktivnosti objavljivati će se na službenoj web
stranici Sisačko-moslavačke županije www.smz.hr

Prijave na natječaje/javne pozive se podnose isključivo na obrascima prijave/zahtjeva
koji će biti objavljeni na web stranici Županije  i to putem preporučene pošte ili
osobno u pisarnici Sisačko-moslavačke županije u zatvorenoj omotnici na  kojoj treba
čitko ispisati ime i adresu pošiljatelja.

http://www.smz.hr


Uz zahtjev/prijavu se prilaže i propisana dokumentacija navedena u ovom
Operativnom planu i natječaju/javnom pozivu, a po potrebi se može zatražiti dodatna
dokumentacija i  obrazloženje.

Podnositelji zahtjeva/prijava svoje osobne podatke daju dobrovoljno, a Sisačko-
moslavačka županija  iste ima pravo provjeravati, obrađivati i čuvati isključivo u
skladu sa Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine,
42/18) odnosno u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća
od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o
slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ
(Opća uredba o zaštiti podataka )(Tekst značajan za EGP)(SL L 119, 4.5.2016.)  i
drugim važećim propisima, a u svrhu provedbe postupka obrade zahtjeva s
priloženom dokumentacijom.

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, poljoprivredu i ruralni razvoj, svakom pojedinačnom
podnositelju prijave mogu se dodijeliti najviše dvije potpore (osim u slučaju projekta
Poduzetnički krediti – 2021 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) Službeni 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 državama članicama Europske unije, a to se odnosi na
potpore koje su u izravnoj vezi s izvezenim količinama, s uspostavom i
funkcioniranjem distribucijske mreže ili s drugim tekućim troškovima vezanim uz
djelatnost izvoza, potpore uvjetovane korištenjem domaće, a ne uvezene robe, potpore
dodijeljene poduzetnicima koji djeluju u sektoru 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 dužan je Sisačko-moslavačkoj
županiji 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 državne 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 županija se obvezuje izvršiti povrat potpore od poduzetnika,
Sisačko-moslavačka županija 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.

V. OBRADA ZAHTJEVA/PRIJAVA

a. Po primitku zahtjeva/prijave Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i
ruralni razvoj obavlja formalnu provjeru zahtjeva/prijave odnosno provjeru
rokova i kompletnosti dostavljenog zahtjeva/prijave sa dokumentacijom. Nakon
toga Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj dostavlja
Povjerenstvu za provedbu natječaja/javnog poziva sve zaprimljene
zahtjeve/prijave. Povjerenstvo je  imenovano od strane župana.

b. Povjerenstvo provjerava i utvrđuje potpunost,  prihvatljivost i ocjenu kvalitete
zahtjeva/prijave  po svim odredbama natječaja/javnog poziva odnosno njegovu
provedbu kako je definirana Operativnim planom.

c. Podnositelj čiji zahtjev/prijava udovoljava uvjetima propisanim ovim
Operativnim planom i natječajem/javnim pozivom, o tome će biti
pravovremeno obaviješten

d. Podnositelj čiji zahtjev/prijava ne udovoljava uvjetima propisanim ovim
Operativnim planom i natječajem/javnim pozivom, o tome će također biti
pravovremeno obaviješten.

Ocjena projektnog prijedloga vršit će se sukladno kriterijima za ocjenjivanje projektnih
prijedloga onih prijava koje su zadovoljile prethodnu administrativnu provjeru
dostavljene dokumentacije u skladu s natječajem/javnim pozivom.
Prilikom ocjenjivanja projektnih prijedloga bit će moguće ostvariti   dodatne bodove
za poduzetnike s otežanim društvenim uvjetima:
• žene poduzetnice



• poduzetnici početnici
• mladi poduzetnici
• osobe s invaliditetom
• pripadnici romske nacionalne manjine, kao i
• poduzetnici s potpomognutih područja u skladu sa Zakonom o potpomognutim
područjima, dio prvi članak 3.

Povjerenstvo utvrđuje  Prijedlog Odluke o raspodjeli sredstava koji dostavlja   županu
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.
Županija 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 dužan isplaćenu potporu vratiti u iznosu, na način i u roku određenim u
Odluci o povratu potpore.

VI.  NAČIN 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 dužan dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni
razvoj  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 trebaju se odnositi 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, poljoprivredu i  ruralni  razvoj
odlučuje o prihvaćanju takvih računa.  
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.  



Za neposrednu provedbu ovog Operativnog plana zadužen je Upravni odjel za
gospodarstvo, poljoprivredu i  ruralni  razvoj.

ZAVRŠNA ODREDBA

Ovaj Operativni plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u «Službenom
glasniku Sisačko-moslavačke županije».

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

            Ivanka Roksandić, prof.




