
 
 

 REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

ŽUPAN 
 
Na temelju članka 7. Odluke o sufinanciranju organiziranja i nastupa gospodarstvenika 

Sisačko-moslavačke županije na manifestacijama u 2016. godini  
 Sisačko-moslavačka županija raspisuje 

 
JAVNI POZIV 

za prijavu projekata 
za   sufinanciranje organiziranja i nastupa gospodarstvenika Sisačko-moslavačke 

županije na manifestacijama u 2016. godini   
 

1) Uvod 
 
U Proračunu Sisačko-moslavačke županije za 2016. godinu, razdjel 015 Upravni odjel 
za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije u programu Razvoj malog 
gospodarstva, aktivnost Gospodarske manifestacije, promocije i pokroviteljstva,  
planirana su sredstva za sufinanciranje projekata organiziranja manifestacija, 
zajedničkih i pojedinačnih nastupa na manifestacijama u vezi s poduzetništvom.  
Sisačko-moslavačka županija će u cilju jačanja konkurentnosti i poticanja razvoja 
poduzetništva dodijeliti, sukladno planiranim financijskim sredstvima u Županijskom 
proračunu, financijska sredstva u vidu bespovratnih potpora-tekućih donacija (u daljnjem 
tekstu: potpore) za sufinanciranje organiziranja i nastupa na manifestacijama u vezi s 
poduzetništvom i to: 
 
1. potpore za sufinanciranje organiziranja manifestacija na području Sisačko-
moslavačke županije i organiziranja zajedničkog nastupa poduzetnika Sisačko-
moslavačke županije na manifestacijama   
2.  potpore za sufinanciranje pojedinačnog nastupa poduzetnika na manifestacijama 
  
Potpore se dodjeljuju temeljem Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i 
turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2016. godine. 
 
Manifestacije vezane za poduzetništvo u smislu ove Odluke (u daljnjem tekstu: 
manifestacije) jesu sajmovi, izložbe i slične manifestacije vezane za poduzetništvo, 
organizirane s namjerom predstavljanja, promocije proizvoda i usluga pojedinih 
poduzetnika, udruženja poduzetnika, a takoñer i slične manifestacije namijenjene 
promociji ponude i potražnje poslova na području Sisačko-moslavačke županije. 
 
Sisačko-moslavačka županija sufinancira:  
- organiziranje manifestacija ili zajedničkog nastupa poduzetnika s područja Sisačko-
moslavačke  županije koje se održavaju u Republici Hrvatskoj ili inozemstvu od 
gospodarskog  značaja za Sisačko-moslavačku županiju  
- pojedinačni nastup poduzetnika na manifestacijama u Hrvatskoj i inozemstvu.  
 
Temeljem ovog Javnog poziva Sisačko-moslavačka županija neće sufinancirati:  
- organiziranje manifestacija namijenjenih predstavljanju i ocjenjivanju poljoprivrednih 
proizvoda i proizvoñača 
- organiziranje manifestacija koje se sufinanciraju iz Županijskog proračuna, a 
posredstvom  drugih upravnih odjela 



- organiziranje, zajednički ni pojedinačni nastup na kongresima, seminarima, okruglim 
stolovima, stručnim skupovima, predavanjima i slično 
- organiziranje, zajednički ni pojedinačni nastup na manifestacijama koje se ne 
održavaju u 2016. godini.  
 
2) Uvjeti prijave 
 
Prijavu mogu podnijeti: 
 

1. jedinice lokalne samouprave, Hrvatska gospodarska komora-Županijska komora 
Sisak, Hrvatska obrtnička komora –Obrtnička komora Sisačko-moslavačke 
županije, HZZ – 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 

3. pravne  i fizičke osobe sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije 
koje obavljaju gospodarsku djelatnost i samostalno sudjeluju na manifestacijama 
u Hrvatskoj i inozemstvu 

 
Prihvatljivi projekti za financiranje temeljem ovog Javnog poziva su projekti koji 
kumulativno ispunjavaju slijedeće uvjete: 
- projekt se odnosi na manifestaciju u smislu ovog Javnog poziva, 
- projekt prijavljuje prihvatljivi prijavitelj kao organizator manifestacije, organizator 
zajedničkog nastupa ili samostalni sudionik manifestacije 
- manifestacija na koju se odnosi projekt odvija se u 2016. godini 
- projekt se ne sufinancira drugim potporama koje dodjeljuje Sisačko-moslavačka 
županija 
 
3) Vrste potpore 

 
Za gospodarske manifestacije (sajmovi, izložbe u Hrvatskoj i inozemstvu) sredstva se 
mogu koristiti za: 
-  zakup, ureñenje i opremanje izložbenog prostora   
- izradu promidžbenih materijala, izradu web stranica manifestacije, medijsko 
  oglašavanje 
 
Sljedeći troškovi nisu prihvatljivi:  
- troškovi prijevoza, noćenja i dnevnica  
- troškovi zaposlenih i honorarnih suradnika  
- popratni troškovi konzumacije hrane i pića, nagrada i poklona za posjetitelje 
- porez na dodanu vrijednost. 
Iznos potpore može iznositi 50% prihvatljivih troškova:          

- 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 projekt HZZ-Područna služba Sisak 
- ali ne više od 10.000,00 kuna za projekt HZZ-Područna služba Kutina 
- ali ne više od 5.000,00 kuna za projekt pojedinačnom izlagaču 

 
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. 



Organiziranim zajedničkim nastupom poduzetnika smatra se nastup četiri ili više 
gospodarskih subjekata s područja Sisačko-moslavačke županije, koji nisu vlasnički 
povezani. 
 
4) Maksimalni ukupni iznos potpore 

 
Jedan korisnik može dobiti najviše dvije potpore temeljem ovog Javnog poziva. 
Pojedinom korisniku može se dodijeliti u istoj kalendarskoj godini najviše 30.000,00 
ukupno što uključuje  potpore za organiziranje manifestacije i organiziranje zajedničkog 
nastupa poduzetnika. 
Za pojedinačne nastupe na manifestacijama pojedinom korisniku može se dodijeliti u 
istoj kalendarskoj godini najviše 5.000,00 kuna. 
  
5) Kriteriji za odabir   
 
Kriteriji odabira prijava za dodjelu potpora su: 
- karakter manifestacije (meñunarodna, regionalna, lokana) 
- broj izlagača na manifestaciji (značaj manifestacije) 
- tradicija manifestacije 
- poticanje gospodarske suradnje, relevantnost kroz medije, poticanje transfera 
tehnologije i inovacija, poticanje poduzetništva žena i mladih, poticanje razmjene znanja 
- poticanje zapošljavanja 
- ocjena sadržaja i kvalitete projekata za sufinanciranje 
 
6) Kriteriji prednosti 
 
Prednost pri dodjeli potpore imaju prijavitelji čija prijava za sufinanciranje se odnosi na: 
- manifestacije u inozemstvu 
- manifestacije na kojima izlaže veći broj subjekata malog gospodarstva 
- manifestacije s višegodišnjom tradicijom 
- manifestacije kojima se potiče  zapošljavanje 
Takoñer, prednost pri dodjeli potpore imaju prijavitelji s kvalitetnijim i sadržajnijim 
projektom 

 
7) Potrebna dokumentacija 
 
Podnositelji prijava za dodjelu potpore dostavljaju sljedeću dokumentaciju: 
 
1. ispunjen obrazac prijave (koji je u prilogu ovog Javnog poziva) 
2. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državi, ne starija od 30 dana 
3. projekt - opis manifestacije, organizacijski i financijski plan manifestacije, nastupa ili 
posjeta manifestaciji (organizatori/suorganizatori manifestacije, organizatori zajedničkog 
nastupa, samostalni sudionici) 
4. ispunjena izjava o korištenim državnim potporama male vrijednosti (trgovačka društva 
i obrti) 
5. potpisana skupna izjava ukoliko se radi o povezanim društvima (trgovačka društva i 
obrti) 
6. izvadak iz Sudskog registra ne stariji od 30 dana (trgovačka društva, zadruge) 
5. preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnog subjekta 
prema NKD-u (trgovačka društva) 
6.  izvadak iz Obrtnog registra ne stariji od 30 dana (obrti) 
7. ispunjen obrazac pregleda računa, ponuda, predračuna ili ugovora  
8. za sve troškove za koje se traži potpora dostavljaju se  
- računi ili u slučaju da prodavatelj nije ovlašten za izdavanje računa ugovori i izvodi s 
bankovnog žiro računa kojima se dokazuje izvršeno plaćanje, ili 



- ponude, predračuni ili ugovori, u kojem slučaju se odobrena novčana sredstva 
doznačuju   na žiro račun korisnika potpore  nakon što korisnik potpore dostavi 
Upravnom odjelu za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije  
dokumentaciju iz koje je vidljiv namjenski utrošak potpore. 
 
Po potrebi, Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije 
može zatražiti dodatnu dokumentaciju i obrazloženje. 
 
8) Predaja prijava  
 
Prijava za dodjelu potpore (u daljnjem tekstu Prijava) podnosi se na propisanom 
obrascu s pripadajućom dokumentacijom Upravnom odjelu za gospodarstvo, regionalni 
razvoj i fondove Europske  unije Sisačko-moslavačke županije. Prijava se šalje poštom  
ili se predaje osobno u pisarnici, adresa: 
 

Sisačko-moslava čka županija 
Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije 

S. i A. Radi ća 36 
44000 Sisak 

 
Tražitelji više potpora po ovom Javnom pozivu ne prilažu istovjetnu dokumentaciju uz 
prijavu za svaku pojedinu potporu, već samo uz jednu prijavu a u ostalima navode uz 
koju je prijavu dokumentacija predana. 
Prijave i dokumentacija za više potpora mogu se predati u istoj omotnici, ali ne smiju biti 
zajedno zaklamani ili uvezani. 
 
Javni poziv će biti otvoren do  13. lipnja  2016. godine.  
 
 Prijave podnesene izvan roka propisanog javnim pozivom ne razmatraju se. 
U slučaju nepotpune prijave, Upravni odjel upućuje podnositelju zahtjev za dopunu 
istog. Podnositelj je dužan dopuniti prijavu u roku od 8 dana od dana primitka zahtjeva 
za dopunu. 
 
9) Odobravanje i isplata potpore 
 
Zaključak o dodjeli potpore donosi župan  Sisačko-moslavačke županije, na prijedlog 
Upravnog odjela za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije. Po 
donošenju zaključka, Upravni odjel obavještava korisnika o iznosu odobrene potpore i o 
načinu ostvarenja odobrenih novčanih sredstava. 
Korisniku dosadašnjih potpora Sisačko-moslavačke županije nove se mogu odobriti 
isključivo ako su prethodne potpore utrošene namjenski. 
 
Odobrena novčana sredstva doznačuju se u punom iznosu na žiro račun korisnika 
potpore ukoliko je korisnik potpore dostavio račune i dokaze o plaćanju uz prijavu. 
 
U svim ostalim slučajevima odobrena novčana sredstva doznačuju se na žiro račun 
korisnika potpore prema realiziranim priznatim troškovima   nakon što korisnik potpore 
dostavi Upravnom odjelu za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije 
dokumentaciju iz koje je vidljiv namjenski utrošak potpore i to:  
- izvještaj 
- račune ili u slučaju da prodavatelj nije ovlašten za izdavanje računa ugovore, te 
- izvode s bankovnog žiro računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje 
- tri fotografije i/ili isječak iz tiska vezan za održanu manifestaciju 
- listu sudionika/izlagača 
- promotivni materijal (ako postoji).  



Iznimno za provedbu projekata HZZ-a novčana sredstva mogu se isplatiti temeljem 
podnesene prijave, a prije provedbe projekta uz pretpostavku da su ostali uvjeti iz 
Javnog poziva ispunjeni. 
Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom 
plaćanju. 
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. 
Zadnji rok za dostavu računa i izvještaja o namjenskom korištenju potpore je 20. 
prosinca 2016. godine. 
Sredstva potpore neće biti uplaćena podnositeljima Prijave koji do tog roka ne dostave 
račune i izvještaj o namjenskom korištenju potpore i isti će biti isključeni iz dodjele 
potpora sljedeće godine. 
 
Iznimno, rok za dostavu računa i izvještaja može se produljiti  samo za manifestacije koji 
se održavaju tijekom prosinca 2016. godine, za troškove za koje korisnik potpore ne 
može dobiti račun u roku iz ovog javnog poziva. 
Upravni odjel za gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije odlučuje o 
produljenju roka temeljem obrazložene molbe korisnika potpore i dostavlja korisniku 
pisanu obavijest. 
Korisnici potpore kojima je produljen rok za dostavu računa i izvještaja dužni su 
najkasnije do 15. siječnja 2017. godine dostaviti županijskom Upravnom odjelu za 
gospodarstvo, regionalni razvoj i fondove Europske unije izvještaj i račune kojima 
dokazuju namjensko korištenje Potpore. 
 
U slučaju da se ukupni prihvatljivi troškovi po dostavljenim računima razlikuju od 
troškova navedenih u prijavi, potpora se isplaćuje prema opravdanim troškovima, do 
50% prihvatljivih troškova, a najviše do odobrenog iznosa potpore. 
 
10) Obveze korisnika 
 
Korisnik potpore dužan je omogućiti Sisačko-moslavačkoj županiji kontrolu namjenskog 
utroška dobivene potpore.  
Korisnici potpore koji nenamjenski utroše odobrena sredstva, dužni su ista vratiti 
uvećano za zakonom propisane kamate. 
Korisnici potpore koji ne utroše sredstva, nenamjenski utroše odobrena sredstva ili 
propuste na vrijeme dostaviti izvještaj bit će isključeni iz dodjele potpora sljedeće 
godine.  
 
Ukoliko je korisnik potpore priložio neistinitu dokumentaciju ili prijavljeno stanje u Prijavi i 
dokumentaciji ne odgovara njegovom stvarnom stanju, korisnik potpore dobivena 
sredstva za tu godinu mora vratiti u Županijski proračun uvećana za zakonom propisane 
kamate i bit će isključen iz dodjele potpora sljedeće tri godine.  
 
11)  Informacije 
 
Informacije i obrasci prijave mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo, 
regionalni razvoj i fondove Europske unije Sisačko-moslavačke županije, Sisak,  Rimska 
28 drugi kat, soba 213, tel. 044/540-081, telefaks 044/540-048, elektronska pošta 
gospodarstvo@smz.hr   te na službenim internetskim stranicama Sisačko-moslavačke  
županije www.smz.hr .  
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