2020.
BROJ: 17

Sisak, 9. lipnja 2020.

GODINA XXVII

SADRŽAJ
AKTI ŽUPANA
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
67.

77.

Odluka o poništenju Javnog natječaja za dodjelu
financijskih potpora za projekte/programe iz
raspoloživih sredstava Proračuna Sisačkomoslavačke županije, Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
za 2020. godinu

788

68.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Doma zdravlja Kutina

788

69.

Odluka o donošenju Projekta »Kapitalne
pomoći za nove investicije u proizvodnji i
potpore za obrtna sredstva« za 2020. godinu

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

Odluka o objavi Javnog poziva po Projektu
»Kapitalne pomoći za nove investicije u
proizvodnji i potpore za obrtna sredstva« za
2020. godinu

Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
bespovratnih potpora po projektu »Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na
područje Sisačko-moslavačke županije« tijekom 2020. godine

800

Rješenje o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu bespovratnih
potpora po Projektu »Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Sisačkomoslavačke županije« tijekom 2020. godine

800

79.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode Mraz na području Grada Siska

800

80.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode mraz na području Grada Novske

801

81.

Odluka o usvajanju Vanjskog plana zaštite i
spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju
opasne tvari za područje postrojenja Otpremna
stanica Jamarice operatera INA - Industrija
nafte d.d.

801

Odluka o dodjeli sredstava bespovratnih potpora - subvencija prema Projektu »Tradicijski
i umjetnički obrti« za 2020. godinu

802

83.

Odluka o davanju suglasnosti na Odluku
Upravnog vijeća Lječilišta Topusko

803

84.

Odluka o usvajanju Vanjskog plana zaštite i
spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju
opasne tvari za područje postrojenja Otpremna
stanica Stružec, operatera INA - Industrija
nafte d.d.

803

78.

788

791

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provedbu Projekta »Kapitalne
pomoći za nove investicije u proizvodnji i
potpore za obrtna sredstva« za 2020. godinu

792

Odluka o donošenju Projekta »Subvencije
kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG
BICRO-a« za 2020. godinu

792

Odluka o objavi Javnog poziva po Projektu
»Subvencija kamata temeljem odobrenih
zajmova HAMAG BICRO-a« za 2020. godinu

796

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provedbu Projekta »Subvencije
kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG
BICRO-a« za 2020. godinu

796

82.

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA
GOSPODARSTVO, POLJOPRIVREDU I
RURALNI RAZVOJ

Odluka o utvrđivanju liste primatelja bespovratnih potpora - subvencija prema Projektu
»Unapređenje turističke ponude u Sisačkomoslavačkoj županiji« za 2020. godinu

797

Odluka o donošenju Projekta »Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke županije« tijekom
2020. godine

797

7.

Zaključak o davanju pozitivnog mišljenja na
Odluku o raspisivanju Javnog natječaja za
prodaju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Novske br. 0001-P

803
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AKTI ŽUPANA SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE
67.
Na temelju Izmjena i dopuna Proračuna Sisačkomoslavačke županije za 2020. godinu, Odluke o izmjeni
Program javnih potreba u socijalnoj skrbi Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu, Odluke o izmjeni
Programa javnih potreba u zdravstvu Sisačko-moslavačke županije za 2020. godinu (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/20), te članka
44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09,
5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20- pročišćeni tekst, 5/20),
župan Sisačko-moslavačke županije donosi
ODLUKU
o poništenju Javnog natječaja za dodjelu
financijskih potpora za projekte/programe iz
raspoloživih sredstava Proračuna Sisačkomoslavačke županije, Upravnog odjela za
zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske
branitelje za 2020. godinu
I.
Ovom Odlukom poništava se Javni natječaj za
dodjelu financijskih potpora za projekte/programe iz
raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke
županije, Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb
i hrvatske branitelje za 2020. godinu (»Službeni glasnik
Sisačko-moslavačke županije«, broj 3/20).
II.
Danom stupanja na snagu ove Odluke, prestaje
važiti Odluka o privremenoj obustavi postupka provedbe
Javnog natječaja za dodjelu financijskih potpora za
projekte/programe iz raspoloživih sredstava Proračuna Sisačko-moslavačke županije, Upravnog odjela
za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje za
2020. godinu (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 7/20).

i članka 44. 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), župan Sisačko-moslavačke županije donio je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Doma zdravlja Kutina
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Doma
zdravlja Kutina, donesenu na 13. sjednici, održanoj dana
5. svibnja 2020. godine, kojom se daje suglasnost za
izvođenje radova i implementaciju bežičnog interneta
na krovnu konstrukciju Doma zdravlja Kutina - lokacija
u Popovači, sukladno specifikaciji radova i uređaja, a
koje troškove snosi Grad Popovača.
Provedbom Programa »WiFi4EU - promicanje
internetske povezanosti u lokalnim zajednicama«
zaposlenici Doma zdravlja kao i njegovi korisnici dobit
će besplatan pristup WiFi-u.
II.
Ovlašćuje se ravnateljica Doma zdravlja Kutina za
provođenje svih radnji vezano za realizaciju Programa.
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 943-01/20-03/02
URBROJ: 2176/01-02-20-2
Sisak, 14. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 550-06/20-01/01
URBROJ: 2176/01-02-20-86
Sisak, 12. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

68.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)

69.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), točke I. i II.
2. Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i
turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020.
godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 29/19), točke II. Odluke o izmjenama Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma
u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/20) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 i 5/20),
župan Sisačko-moslavačke županije 18. svibnja 2020.
godine, donio je
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ODLUKU

o donošenju Projekta« Kapitalne pomoći za nove
investicije u proizvodnji i potpore za obrtna
sredstva« za 2020. godinu
Članak 1.
Donosi se Projekt »Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i potpore za obrtna sredstava«
za 2020. godinu.
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od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107.
i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de
minimis potpore.
Temeljem spomenute Uredbe, maksimalan iznos
svih potpora male vrijednosti koje jednom poduzetniku
mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne
godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, uključujući
i potporu dobivenu u okviru ovog Projekta.
3. PRIMATELJI POTPORE

Članak 2.
Projekt »Kapitalne pomoći za nove investicije u
proizvodnji i potpore za obrtna sredstva« za 2020.
godinu sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 404-01/20-01/02
URBROJ: 2176/01-02-20-1
Sisak, 18. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

PROJEKT

Prihvatljivi primatelji su subjekti malog gospodarstva
koji su registrirani kao obrti i mikro trgovačka društva
(d.o.o. i j.d.o.o.), a bave se proizvodnom djelatnosti
i imaju sjedište te obavljaju djelatnost na području
Sisačko-moslavačke županije.
Korisnici moraju prilikom podnošenja zahtjeva
zadovoljiti i slijedeće uvijete:
-

zapošljavati od minimalno jednog zaposlenog
do 9 (i 9) zaposlenih

-

su pozitivno poslovali u prethodnoj godini

-

imaju podmirene obveze prema državi i zaposlenicima

-

nisu imali blokadu poslovnog računa dužu od
30 dana u proteklih šest mjeseci do podnošenja
zahtjeva

-

od njih nije zatražen povrat niti su u postupku
povrata državnih potpora ili potpora male vrijednosti

-

nisu primili potporu u obliku subvencije, bespovratne potpore, povoljnog kredita, leasinga
ili jamstva iz nacionalnog/ EU izvora, čime bi
maksimalno dozvoljen intenzitet potpore bio
premašen (Uredba o potporama male vrijednosti
i Uredba o općem skupnom izuzeću - GBER)

-

nisu društvo u poteškoćama kako je definirano
pravilima o državnim potporama (Uredba Komisije EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.) što
uključuje da za njih nije podnesen prijedlog za
otvaranje predstečajnoj ili stečajnog postupka
odnosno da za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o
poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dano
odobrenje za rad.

»KAPITALNE POMOĆI ZA NOVE INVESTICIJE
U PROIZVODNJI I POTPORE ZA OBRTNA
SREDSTVA« ZA 2020. GODINU
1. CILJ PROJEKTA
Sukladno Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom
2020. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 29/19) i Odluci o izmjenama Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma
u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
11/20) cilj ovog Projekta je dodjela kapitalnih pomoći i
obrtnih sredstava u svrhu osnivanja novih, opstojnosti
i razvoja postojećih obrta i mikro trgovačkih društava
koji djeluju na području Sisačko-moslavačke županije,
a bave se proizvodnom djelatnošću.
2. PREDMET PROJEKTA
Kapitalne pomoći koje će se dodjeljivati po ovom
Projektu imaju obilježja bespovratnih potpora odnosno
potpora male vrijednosti.
Bespovratne potpore temeljem ovog Projekta dodjeljuju se sukladno Uredbi komisije (EU) br. 1407/2013

Neprihvatljivi primatelji su obrti i trgovačka društva
koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom.
4. FOND I NAMJENA SREDSTAVA
Ukupni fond sredstva za dodjelu kapitalnih pomoći
po ovom Projektu iznosi ukupno 500.000,00 kuna i
osiguran je u Proračunu Sisačko-moslavačke županije
za 2020. godinu u Razdjelu 018 Upravnog odjela za
gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj na poziciji
R 2586 - Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i na poziciji R3802 - Subvencije za umanjenje
šteta gospodarstva od krize uzrokovane Covid - 19.
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Prihvatljivi troškovi su:
-

uređenje proizvodnog prostora

-

nabava strojeva, opreme i/ili alata

-

obrtna sredstva (nabava repromaterijala, potrošnog materijala, sitnog inventara i dr.).

Obrtna sredstva se odobravaju samo uz ulaganje
u osnovna sredstva. Potpora za obrtna sredstva ne
može biti viša od 30% od ukupnog iznosa potpore.
Potpora se odnosi na prihvatljive troškove u tekućoj kalendarskoj godini, a dodjeljuje se jednokratno.
Neprihvatljivi troškovi su:
-

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

-

nabavu/najam vozila.

5. INTENZITET I IZNOS POTPORE
Potpora može iznositi do 100% prihvatljivih troškova,
a najviše do 30.000,00 kuna za prihvatljive troškove.
6. NAČIN PROVEDBE PROJEKTA
Sisačko-moslavačka županija objavljuje Javni poziv
za podnošenje zahtjeva po Projektu »Kapitalne pomoći
za nove investicije u proizvodnji i potpore za obrtna
sredstava« za 2020. godinu na službenim stranicama
Sisačko-moslavačke županije, www.smz.hr i traje 30
dana od dana objave. Prilikom podnošenja zahtjeva
podnositelj se mora upoznati i postupiti prema Uputama
za prijavitelje za provedbu ovog Projekta.
Župan imenuje Povjerenstvo za provedbu Javnog
poziva za podnošenje zahtjeva po Projektu »Kapitalne
pomoći za nove investicije u proizvodnji i potpore za
obrtna sredstava« za 2020. godinu (u daljem tekstu:
Povjerenstvo). Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj obavlja sve administrativne
tehničke poslove za Povjerenstvo (administrativnu
provjeru i provjeru prihvatljivosti podnesenog zahtjeva),
a Povjerenstvo provodi ocjenu kvalitete zaprimljenih
zahtjeva i upućuje prijedlog odluke županu na razmatranje i usvajanje.
Župan donosi Odluku o dodijeli sredstava po navedenom Projektu na prijedlog Povjerenstva.
Po donošenju Odluke o dodijeli sredstava po
navedenom Projektu Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu i ruralni razvoj ima obvezu pismeno
izvijestiti primatelja potpore o visini i namjeni potpore.
Korisnik bespovratne potpore sa Sisačko-moslavačkom županijom potpisuje Ugovor o dodijeli
bespovratnih sredstava kojim se uređuju međusobna
prava i obveze.
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.
Temeljem potpisanog Ugovora slijedi isplata bespovratne potpore.
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7. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Svi podnositelji zahtjeva dostavljaju slijedeću
dokumentaciju:
1. Ispunjen obrazac zahtjeva (Obrazac KP/2020)
2. Ispunjeni obrazac Izjave o korištenim potporama
male vrijednosti (Obrazac PMV)
3. Ispunjen obrazac Skupne izjave (Obrazac SI)
4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga
prema državi, ne stariju od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva
5. Presliku obrasca JOPPD, stranica A za prethodni mjesec i preslika elektroničke potvrde o
zaprimanju obrasca od Porezne uprave
6. Karton deponiranih potpisa
7. Predračuni, računi, ponude, troškovnici za svaku
stavku namjene.
Obrti dostavljaju i:
1. Izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 30 dana
od dana podnošenja
2. Obrtnica
3. BON 2 ili SOL 2, ne stariji od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva
4. Preslik ovjerene Prijave poreza na dohodak
za prethodnu godinu sa popisom dugotrajne
imovine ili Prijavu poreza na dobit za prethodnu
godinu, sa Bilancom, Računom dobiti i gubitka
te Dopunskim podacima, te preslika elektroničke
potvrde zaprimanja obrasca od Porezne uprave.
Trgovačka društva dostavljaju i:
1. Izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ne
stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
2. BON PLUS (ili BON 1) ili BON 2 (ili SOL 2) ne
stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
3. Preslika prijave poreza na dobit za prethodnu
godinu sa Bilancom/ Račun dobiti i gubitka te
Dopunski podaci i preslika elektroničke potvrde
zaprimanja obrasca od Porezne uprave.
Ostala dokumentacija koju popunjavaju samo podnositelji zahtjeva koji imaju status povezanog subjekata:
1. Obrazac Izjave o korištenim potporama male
vrijednosti povezanih osoba (Obrazac PO)
2. Dokaze da povezane osobe nemaju duga prema
državi, da pozitivno posluju i da im žiro račun
nije u blokadi.
Sva dokumentacija može biti u presliku, a Izvadci
iz Sudskog ili Obrtnog registra mogu biti sa interneta.
Po potrebi Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj može zatražiti i dodatnu
dokumentaciju i/ili obrazloženje.
Zahtjevi podneseni van roka neće se razmatrati.
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8. PROVJERA ZAHTJEVA
Pristigli zahtjevi provjeravat će se sukladno obrascu
za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti i
u slučaju bilo kojeg odgovora »NE« biti će odbačeni
te se neće uzimati u obzir za dodjelu potpore.
Prihvatljivi zahtjevi će se bodovati temeljem kriterija
koji se nalaze u Uputama za prijavitelje.
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Financijska dokumentacija odnosno računi kojim
se dokazuje namjensko korištenje sredstava potpore
ne smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje
dodjeljuje Sisačko-moslavačka županija i ostali davatelji državnih potpora.
Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.
11.		 KONTROLA UTROŠENIH SREDSTAVA

9. DODJELA SREDSTAVA
Svi zahtjevi koji su zadovoljili administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti bit će bodovani sukladno
navedenim kriterijima. Po završetku ovog postupka
formira se bodovna lista a sredstva se odobravaju
podnositeljima zahtjeva temeljem formirane bodovne
liste, počevši s onima s najvećim brojem bodova do
konačne raspodjele ukupnog iznosa proračunskih
sredstava namijenjenih za ovaj Projekt. U slučaju
jednakog broja bodova pravo prvenstva ima zahtjev
koji je zaprimljen ranije.
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 uz potpore po Projektu Poduzetnički krediti - 2018. nastavak provedbe u 2020. godini.
Potporu po ovom Projektu ne mogu ostvariti korisnici
koji su ove godine od Sisačko-moslavačke županije
dobili potporu po Projektu Tradicijski i umjetnički obrti, a također ni oni korisnici koji su za istu namjenu
ostvarili potporu iz nekog drugog izvora financiranja.
10.		 OBVEZE KORISNIKA POTPORE
Korisnik potpore može utrošiti potporu namjenski
kako je naveo u Zahtjevu za Javni poziv po Projektu
(obrazac - KP/2020) odnosno Ugovoru o dodjeli bespovratne potpore.
Korisnik je dužan dostaviti Upravnom odjelu za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj dokumentaciju
iz koje je vidljiv namjenski utrošak sredstava. Dobivena
sredstva potpore korisnik treba pravdati najkasnije u
roku 6 mjeseci od dana dobivanja sredstava potpore
te Upravnom odjelu dostaviti slijedeće:
- pisano izvješće (obrazac izvješće IZVKP/2020)
sa foto dokumentacijom
- dokaznu dokumentaciju o utrošenim sredstvima
(preslike računa - R1/ R2 i drugo)
- izvode s bankovnog transakcijskog računa
kojima se dokazuje izvršeno plaćanje.
Na zahtjev Županije korisnik je dužan dostaviti
dodatnu naknadno traženu dokumentaciju te omogućiti
uvid na licu mjesta.
Financijski dokumenti 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.
Ukoliko zbog objektivnih razloga korisnik sredstava
potpore želi promijeniti namjenu potpore za to treba
dobiti prethodnu pismenu suglasnost Upravnog odjela
za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj.

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja
sredstava Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu
i ruralni razvoj ovlašten je izvršiti provjeru korištenja
odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njegovih
poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na
temelju koje je ostvarena potpora.
Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi
nenamjensko trošenje sredstava biti će dužni vratiti
dodijeljena sredstva.
Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete
Ugovorom o dodijeli bespovratne potpore odnosno
ovim Projektom i dokumentacijom koja je sastavni
dio istog ili ne izvrše povrat nenamjenski odnosno
neopravdano iskorištenih sredstava, Sisačko-moslavačka županija ima pravo podnijeti bjanko zadužnicu
na prisilnu naplatu dodijeljene potpore.
Akte kojima se nalaže povrat sredstava zbog povrede uvjeta korištenja sredstava potpore donosi župan.
12.		 ZAVRŠNE ODREDBE
Javni poziv po ovom Projektu biti će otvoren 30
dana od dana objave na web stranici Sisačko-moslavačke županije.
Za provedbu ovog Projekta zadužuje se Upravni
odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj
Sisačko-moslavačke županije.

70.
Na temelju Odluke o donošenju Projekta »Kapitalne
pomoći za nove investicije u proizvodnji i potpore za
obrtna sredstva za 2020. godinu (KLASA: 404-01/2001/02, URBROJ: 2176/01-02-20-1 od 18. svibnja 2020.
godine) i na temelju članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 i
5/20), župan Sisačko-moslavačke županije dana 18.
svibnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o objavi Javnog poziva po Projektu »Kapitalne
pomoći za nove investicije u proizvodnji i
potpore za obrtna sredstva« za 2020. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu kapitalne pomoći po Projektu »Kapitalne pomoći
za nove investicije u proizvodnji i potpore za obrtna
sredstva« za 2020. godinu.
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Članak 2.

Javni poziv iz članka 1. ove Odluke objavit će
se na web stranici Sisačko-moslavačke županije
(www.smz.hr).
Članak 3.
Tekst Javnog poziva je prilog ove Odluke i čini
njegov sastavni dio.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 404-01/20-01/03
URBROJ: 2176/01-02-20-1
Sisak, 18. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

71.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), točke I. i II.
2. Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i
turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020.
godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 29/19), točke II. Odluke o izmjenama Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma
u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/20), članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 i
5/20) i Odluke o donošenju Projekta (KLASA: 40401/20-01/02, URBROJ: 2176/01-02-20-1 od 18. svibnja
2020. godine), župan Sisačko-moslavačke županije
18. svibnja 2020. godine, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provedbu Projekta »Kapitalne
pomoći za nove investicije u proizvodnji i
potpore za obrtna sredstva« za 2020. godinu
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- za predsjednika
1. Roman Rosavec
- za članove:
2 Marijan Belošević
3. Marijana Klobučar Bobetko.
III.
Rad ovog Povjerenstva i dodjela bespovratnih potpora utvrđen je Projektom »Kapitalne pomoći za nove
investicije u proizvodnji i potpore za obrtna sredstva«
za 2020. godinu.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 404-01/20-01/04
URBROJ: 2176/01-02-20-1
Sisak, 18. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

72.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), točke I. i II.
2. Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i
turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020.
godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 29/19), točke II. Odluke o izmjenama Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma
u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/20) i članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke
županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 i 5/20),
župan Sisačko-moslavačke županije 21. svibnja 2020.
godine, donio je
ODLUKU
o donošenju Projekta »Subvencije kamata
temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-a«
za 2020. godinu

I.
Ovim Rješenjem imenuje se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provedbu Projekta »Kapitalne pomoći za nove investicije u proizvodnji i potpore za
obrtna sredstva« za 2020. godinu (u daljem tekstu:
Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo se imenuju:

Članak 1.
Donosi se Projekt »Subvencije kamata temeljem
odobrenih zajmova HAMAG BICRO-a« za 2020. godinu
Članak 2.
Projekt Subvencije kamata temeljem odobrenih
zajmova HAMAG BICRO-a« za 2020. godinu sastavni
je dio ove Odluke.
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Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 403-01/20-01/01
URBROJ: 2176/01-02-20-1
Sisak, 21. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

PROJEKT
»SUBVENCIJE KAMATA TEMELJEM ODOBRENIH
ZAJMOVA HAMAG BICRO-A« ZA 2020. GODINU
1. CILJ PROJEKTA
Sukladno Operativnom planu poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji
tijekom 2020. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 29/19) i Odluci o izmjenama
Operativnog plana poticanja malog gospodarstva,
turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020.
godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/20) cilj ovog Projekta je subvencionirati
preostali iznos kamatne stope mikro, malim i srednjim
poduzetnicima koji su registrirani sa sjedištem i posluju
na području Sisačko-moslavačke županije, a koji tijekom 2020. godine ostvare ugovorni odnos s HAMAG
BICRO vezano za korištenje jednog od Investicijskih
zajmova (ESIF mikro zajmovi, ESIF mali zajmovi, mikro
i mali zajmovi za ruralni razvoj) te Zajmova za obrtna
sredstva (ESIF mikro zajmovi, COVID-19 zajmovi i
Mikro zajmovi za obrtna sredstva za ruralni razvoj).
2. PREDMET PROJEKTA
Subvencije koje će se dodjeljivati po ovom Projektu
imaju obilježja bespovratnih potpora odnosno potpora
male vrijednosti.
Bespovratne potpore temeljem ovog Projekta dodjeljuju se sukladno Uredbi komisije (EU) br. 1407/2013
od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108.
Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.
Temeljem spomenute Uredbe, maksimalan iznos
svih potpora male vrijednosti koje jednom poduzetniku
mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja od tri fiskalne
godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, uključujući
i potporu dobivenu u okviru ovog Projekta.
3. PRIMATELJI POTPORE
Prihvatljivi primatelji su mikro, mali i srednji poduzetnici (MSP) sukladno važećoj definiciji utvrđenoj
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u Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva
(»Narodne novine«, broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i
121/16), Preporuci Komisije 2003/361/EZ od 6. svibnja 2003. godine o definiciji mikro, malih i srednjih
poduzeća. Uredbi 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 Uredbi Komisije (EU) br. 651/2014 od
17. lipnja 2014. godine 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.) kako slijedi:

Kategorija
poduzetnika:

Promet/
Ukupna
poslovni
aktiva:
prihod:
50-249 < e 50 mil. < e 43 mil.
Broj
radnika:

Srednji
poduzetnici
Mali poduzetnici 10-49
Mikro poduzetnici 1-9

< e 10 mil. < e 10 mil.
< e 2 mil. < e 2. mil.

I, to: obrti, trgovačka društva, zadruge i profitne
ustanove sukladno zakonskoj definiciji.
Pilikom podnošenja zahtjeva korisnici moraju zadovoljiti i sljedeće uvjete:
-

tijekom 2020. godine sklopljen Ugovorni odnos s
HAMAG BICRO za korištenje jednog od Investicijskih zajmova (ESIF mikro i mali zajmovi te mikro
i mali zajmovi za ruralni razvoj) ili Zajmova za
obrtna sredstva (ESIF mikro zajmovi, COVID-19
zajmovi i mikro zajmovi za obrtna sredstva za
ruralni razvoj) ili su u posupku ostvarenja

-

biti registrirani sa sjedištem na području Sisačko-moslavačke županije i posluju na području
Sisačko-moslavačke županije

-

pozitivno poslovati u prethodnoj godini

-

imaju podmirene obveze prema državi

-

nisu imali blokadu poslovnog računa dužu od
30 dana u proteklih šest mjeseci do podnošenja
zahtjeva

-

od njih nije zatražen povrat niti su u postupku
povrata državnih potpora ili potpora male vrijednosti

-

nisu primili potporu u obliku subvencije, bespovratne potpore, povoljnog kredita, leasinga
ili jamstva iz nacionalnog/ EU izvora, čime bi
maksimalno dozvoljen intenzitet potpore bio
premašen (Uredba o potporama male vrijednosti
i Uredba o općem skupnom izuzeću - GBER)

-

nisu društvo u poteškoćama kako je definirano
pravilima o državnim potporama (Uredba Komisije EU) br. 651/2014 od 17. lipnja 2014.) što
uključuje da za njih nije podnesen prijedlog za
otvaranje predstečajnoj ili stečajnog postupka
odnosno da za njih nije donesena odluka o pokretanju postupka prisilne likvidacije ili odluka o
poništenju ili ukidanju rješenja kojim im je dana
odobrenje za rad.
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Od ove potpore izuzimaju se:
Poduzetnici čija osnovna djelatnost (iz relevantnog
registra) je iz jednog od sljedećih područja nisu prihvatljivi za financiranje čak niti u slučajevima u kojima
ulažu u neku od prihvatljivih djelatnosti:
a) Sektori isključeni člancima 1. i 13. Uredbe o
općem skupnom izuzeću (GBER) i člankom 1.
Uredbe o potporama male vrijednosti
- ribarstvo i akvakultura
- primarna poljoprivredna proizvodnja
- prerada i stavljanje na tržište poljoprivrednih
proizvoda u slučajevima navedenim u članku
1. stavku 3. točki c) GBER-a
- rudnici ugljena
- čelik, brodogradnja, umjetna vlakna, promet
nabava vozila za cestovni prijevoz tereta
poduzetnicima koji obavljaju cestovni prijevoz
tereta za najamninu ili naknadu; i povezana
infrastruktura, proizvodnja i distribucija energije
te energetska infrastruktura
b) Duhan i destilirana alkoholna pića. Proizvodnja
duhana i destiliranih alkoholnih pića te povezanih
proizvoda i trgovina njima
c) Proizvodnja oružja i streljiva te trgovina njima
d) Kasina i slična poduzeća
e) Isključivo financijske aktivnosti ili projekti u području nekretnina koji se provode kao aktivnost
financijskog ulaganja
f) Ograničenja u informatičkom sektoru: istraživanje,
razvoj ili aplikacije povezane s elektroničkim
podatkovnim programima ili rješenjima kojima:
se podupiru sve aktivnosti uključene u ograničene
sektore iz prethodnih točaka (a) do (d), igre na
sreću ili kasina na internetu, pornografija i sl.
4. FOND I NAMJENA SREDSTAVA
Ukupni fond sredstva po ovom Projektu iznosi
200.000,00 kuna i osiguran je u Proračunu Sisačkomoslavačke županije za 2020. godinu u Razdjelu 018
Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni
razvoj na poziciji R3802 - Subvencije za umanjenje
šteta gospodarstva od krize uzrokovane Covid - 19.
Subvencija se odnosi na isplatu jednokratne financijske pomoći na godišnjoj razini za čitavo vrijeme
trajanja ugovornog odnosa korisnika i HAMAG BICRO-a.
Podnositelju zahtjevu bit će subvencionirane kamate
temeljen odobrenog zajma u HAMAG BICOR-u, odnosno
bit će im isplaćen jednokratni godišnji iznos ostatka
kamatnih stopa do nule. Iznos subvencije odredit će
se prema visini odobrenog kredita te vremenskom
razdoblju korištenja istog.
5. INTENZITET I IZNOS POTPORE
Subvencija se odnosi na isplatu jednokratne financijske pomoći na godišnjoj razini za čitavo vrijeme
trajanja ugovornog odnosa korisnka i HAMAG BICRO-a.
Pojedinačna visina potpore određuje se obzirom na
visinu kamatne stope iz Ugovora korisnika i HAMAG
BICRO-a, iznosa zajma te vremenu otplate istog i usklađuje se s ukupnim raspoloživim sredstvima proračuna.
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6. NAČIN PROVEDBE PROJEKTA
Sisačko-moslavačka županija objavljuje Javni poziv
za podnošenje zahtjeva po Projektu »Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-a«
za 2020. godinu na službenim stranicama Sisačkomoslavačke županije, www.smz.hr i traje do 15. 12.
2020. godine od dana objave. Prilikom podnošenja
zahtjeva podnositelj se mora upoznati i postupiti prema
Uputama za prijavitelje za provedbu ovog Projekta.
Župan imenuje Povjerenstvo za provedbu Javnog
poziva za podnošenje zahtjeva po Projektu »Subvencije kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG
BICRO-a« za 2020. godinu (u daljem tekstu: Povjerenstvo). Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu
i ruralni razvoj obavlja sve administrativne tehničke
poslove za Povjerenstvo (administrativnu provjeru i
provjeru prihvatljivosti podnesenog zahtjeva), a Povjerenstvo provodi ocjenu kvalitete zaprimljenih zahtjeva
i upućuje prijedlog odluke Županu na razmatranje i
usvajanje.
Župan donosi Odluku o dodijeli sredstava po navedenom Projektu na prijedlog Povjerenstva.
Po donošenju Odluke o dodijeli sredstava po
navedenom Projektu Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu i ruralni razvoj ima obvezu pismeno
izvijestiti primatelja potpore o visini i namjeni potpore.
Korisnik bespovratne potpore sa Sisačko-moslavačkom županijom potpisuje Ugovor o dodijeli
bespovratnih sredstava kojim se uređuju međusobna
prava i obveze.
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.
Temeljem potpisanog Ugovora slijedi isplata bespovratne potpore.
7. POTREBNA DOKUMENTACIJA
Svi podnositelji zahtjeva dostavljaju sljedeću dokumentaciju:
1. sklopljen Ugovor s HAMAG BICRO o korištenju
Investicijskih zajmova ili Zajmova za obrtna
sredstva tijekom 2020. godine s pripadajućim
otplatnim planom
2. Ispunjen obrazac zahtjeva (Obrazac HB/2020)
3. Ispunjeni obrazac Izjave o korištenim potporama
male vrijednosti (Obrazac PMV)
4. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju duga
prema državi, ne stariju od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva
5. Skupna izjava (obrazac SI)
6. Presliku obrasca JOPPD, stranica A za prethodni mjesec i preslika elektroničke potvrde o
zaprimanju obrasca od Porezne uprave
7. Karton deponiranih potpisa.
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Obrti dostavljaju i:
1. Izvadak iz obrtnog registra ne stariji od 30 dana
od dana podnošenja
2. BON 2 ili SOL 2, ne stariji od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva
3. Preslik ovjerene Prijave poreza na dohodak
za prethodnu godinu sa popisom dugotrajne
imovine ili Prijavu poreza na dobit za prethodnu
godinu, sa Bilancom, Računom dobiti i gubitka
te Dopunskim podacima, te preslika elektroničke
potvrde zaprimanja obrasca od Porezne uprave.
Trgovačka društva dostavljaju i:
1. Izvadak iz sudskog registra trgovačkog suda ne
stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
2. BON PLUS (ili BON 1) ili BON 2 (ili SOL 2) ne
stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva
3. Preslika prijave poreza na dobit za prethodnu
godinu sa Bilancom/ Račun dobiti i gubitka te
Dopunski podaci i preslika elektroničke potvrde
zaprimanja obrasca od Porezne uprave.
Ostala dokumentacija koju popunjavaju samo podnositelji zahtjeva koji imaju status povezanog subjekata:
1. Obrazac Izjave o korištenim potporama male
vrijednosti povezanih osoba (Obrazac PO)
2. Dokaze da povezane osobe nemaju duga prema
državi, da pozitivno posluju i da im žiro račun
nije u blokadi.
Sva dokumentacija može biti u presliku, a Izvadci
iz Sudskog ili Obrtnog registra mogu biti s interneta.
Po potrebi Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj može zatražiti i dodatnu
dokumentaciju i/ili obrazloženje.
Zahtjevi podneseni van roka neće se razmatrati.

Stranica 795

10.		 OBVEZE KORISNIKA POTPORE
Korisnik potpore mora utrošiti potporu namjenski
kako je naveo u Zahtjevu za Javni poziv po Projektu
(obrazac - HB/2020) odnosno Ugovoru o dodjeli bespovratne potpore.
Korisnik je dužan dostaviti Upravnom odjelu za
gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj dokumentaciju iz koje je vidljiv namjenski utrošak sredstava.
Dobivena sredstva potpore korisnik treba pravdati
najkasnije do 31. 1. tekuće godine za prethodnu godinu
te Upravnom odjelu dostaviti sljedeće:
-

pisano izvješće (obrazac izvješće IZVHB/2020)

-

izvode s bankovnog transakcijskog računa
kojima se dokazuje izvršeno plaćanje ostatka
kamatnih stopa do nule za potrebe korištenja
HAMAG BICRO Investicijskih zajmova i Zajmova
za obrtna sredstva.

Na zahtjev Županije korisnik je dužan dostaviti
dodatnu naknadno traženu dokumentaciju te omogućiti
uvid na licu mjesta.
Financijski dokumenti 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.
Ukoliko zbog objektivnih razloga korisnik sredstava
potpore želi promijeniti namjenu potpore za to treba
dobiti prethodnu pismenu suglasnost Upravnog odjela
za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj.
Financijska dokumentacija odnosno računi kojim
se dokazuje namjensko korištenje sredstava potpore
ne smiju se koristiti za pravdanje drugih potpora koje
dodjeljuje Sisačko-moslavačka županija i ostali davatelji državnih potpora.
Nalog za plaćanje, kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.

8. PROVJERA ZAHTJEVA
11.		 KONTROLA UTROŠENIH SREDSTAVA
Pristigli zahtjevi provjeravat će se sukladno obrascu
za administrativnu provjeru i provjeru prihvatljivosti i
u slučaju bilo kojeg odgovora »NE« biti će odbačeni
te se neće uzimati u obzir za dodjelu potpore.
Prihvatllivi zahtjevi će se bodovati temeljem kriterija
koji se nalaze u Uputama za prijavitelje.
‘
9. DODJELA SREDSTAVA
Svi zahtjevi koji su zadovoljili administrativnu
provjeru i provjeru prihvatljivosti bit će razmatrani po
redoslijedu zaprimanja.
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 uz potpore po Projektu Poduzetnički krediti - 2018. nastavak provedbe u 2020.
godini.

U svrhu provođenja kontrole namjenskog korištenja
sredstava Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu
i ruralni razvoj ovlašten je izvršiti provjeru korištenja
odobrenih sredstava obilaskom korisnika i njegovih
poslovnih objekata te uvidom u dokumentaciju na
temelju koje je ostvarena potpora.
Korisnici kod kojih se prilikom kontrole utvrdi
nenamjenska trošenje sredstava biti će dužni vratiti
dodijeljena sredstva.
Ukoliko korisnici ne izvrše sve obveze preuzete
Ugovorom o dodijeli bespovratne potpore odnosno
ovim Projektom i dokumentacijom koja je sastavni
dio istog ili ne izvrše povrat nenamjenski odnosno
neopravdano iskorištenih sredstava, Sisačko-moslavačka županija ima pravo podnijeti bjanko zadužnicu
na prisilnu naplatu dodijeljene potpore.
Akte kojima se nalaže povrat sredstava zbog povrede uvjeta korištenja sredstava potpore donosi župan.
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12.		 ZAVRŠNE ODREDBE
Javni poziv po ovom Projektu biti će otvoren do
15. 12. 2020. godine od dana objave na web stranici
Sisačko-moslavačke županije.
Za provedbu ovog Projekta zadužuje se Upravni
odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj
Sisačko-moslavačke županije.

73.
Na temelju Odluke o donošenju Projekta »Subvencija kamata poduzetnika u 2020. godini temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-a«, KLASA:
403-01/20-01/01, URBROJ: 2176/01-02-20-1 od 21.
svibnja 2020. godine i na temelju članka 44. Statuta
Sisačko-moslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11,
3/13, 5/18, 3/20 i 5/20), župan Sisačko-moslavačke
županije 21. svibnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o objavi Javnog poziva po Projektu »Subvencija
kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG
BICRO-a« za 2020. godinu
Članak 1.
Donosi se Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
subvencija po Projektu »Subvencije kamata temeljem
odobrenih zajmova HAMAG BICRO-a« za 2020. godinu.
Članak 2.
Javni poziv iz članka 1. ove Odluke objavit će
se na web stranici Sisačko-moslavačke županije
(www.smz.hr).
Članak 3.
Tekst Javnog poziva je prilog ove Odluke i čini
njegov sastavni dio.

Broj 17/2020.

74.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj
33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11,
144/12, 19/13, 137/15, 123/17 i 98/19), točke I. i II.
2. Operativnog plana poticanja malog gospodarstva i
turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020.
godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 29/19), točke II. Odluke o izmjenama Operativnog plana poticanja malog gospodarstva, turizma
u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
11/20), članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 i 5/20) i Odluke o
donošenju Projekta (KLASA: 403-01/20-01/01, URBROJ: 2176/01-02-20-1 od 21. svibnja 2020. godine),
župan Sisačko-moslavačke županije 21. svibnja 2020.
godine, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provedbu Projekta »Subvencije
kamata temeljem odobrenih zajmova HAMAG
BICRO-a« za 2020. godinu
I.
Ovim Rješenjem imenuje se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provedbu Projekta »Subvencije kamata
temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-a« za
2020. godinu (u daljem tekstu: Povjerenstvo).
II.
U Povjerenstvo se imenuju:
- za predsjednika
1. Roman Rosavec
- za članove:
2. Marijan Belošević
3. Marijana Klobučar Bobetko.
III.
Rad ovog Povjerenstva i dodjela bespovratnih
potpora utvrđen je Projektom »Subvencije kamata
temeljem odobrenih zajmova HAMAG BICRO-a« za
2020. godinu.

Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 403-01/20-01/02
URBROJ: 2176/01-02-20-1
Sisak, 21. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 403-01/20-01/03
URBROJ: 2176/01-02-20-1
Sisak, 21. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.
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75.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01,
60/01 - vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07,
125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni
tekst i 137/15, 123/17 i 98/19) i Odluke o donošenju
Projekta »Unapređenje turističke ponude u Sisačkomoslavačkoj županiji« za 2020. godinu (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije« broj 5/20)
i članka 44. 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), župan Sisačko-moslavačke županije 25.
svibnja 2020. godine, donio je
ODLUKU
o utvrđivanju liste primatelja bespovratnih
potpora - subvencija prema Projektu
»Unapređenje turističke ponude u
Sisačko-moslavačkoj županiji« za
2020. godinu
Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje lista primatelja bespovratnih potpora - subvencija sa iznosima dodijeljenih
potpora temeljem Projekta »Unapređenje turističke
ponude u Sisačko-moslavačkoj županiji« za 2020.
godinu koja se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove
Odluke, a objavljuje se na web stranici Sisačko-moslavačke županije.
Članak 2.
Sukladno kriterijima iz Javnog poziva za provedbu
Projekta »Unapređenje turističke ponude u Sisačkomoslavačkoj županiji« za 2020. godinu, prije isplate
utvrđenih potpora iz članka 1. ove Odluke primatelji
potpora dužni su dostaviti bjanko zadužnice kao
instrument osiguranja korištenja potpora sukladno
uvjetima ovog Projekta.
Članak 3.
Sa primateljima potpora iz članka 1. ove Odluke
Sisačko-moslavačka županija zaključiti će Ugovore
o dodijeli bespovratne potpore kojima će se utvrditi
međusobna prava i obveze oko uvjeta i načina korištenja ovih potpora.
Članak 4.
Nakon zaključivanja Ugovora iz članka 3. ove
Odluke zadužuju se Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu i ruralni razvoj i Upravni odjel za proračun,
financije i javnu nabavu da sukladno utvrđenoj listi
izvrše isplatu potpora za navedene primatelje potpora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
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SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 334-02/20-01/02
URBROJ: 2176/01-02-20-1
Sisak, 25. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

76.
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, 123/17
i 98/19), Operativnog plana poticanja maloga gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom
2020. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 29/19), Izmjena Operativnog plana
poticanja maloga gospodarstva i turizma u Sisačkomoslavačkoj županiji tijekom 2020. godine (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 11/20)
i članka 44. 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), župan Sisačko-moslavačke županije 26.
svibnja 2020. godine, donio je
ODLUKU
o donošenju Projekta »Subvencioniranje
organiziranog dolaska turista na područje
Sisačko-moslavačke županije« tijekom
2020. godine
Članak 1.
Donosi se Projekt »Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke
županije« tijekom 2020. godine.
Članak 2.
Projekt »Subvencioniranje organiziranog dolaska
turista na područje Sisačko-moslavačke županije«
tijekom 2020. godine sastavni je dio ove Odluke.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 334-01/20-01/06
URBROJ: 2176/01-02-20-1
Sisak, 26. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.
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Sisačko-moslavačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj
Projekt
»SUBVENCIONIRANJE ORGANIZIRANOG DOLASKA TURISTA NA PODRUČJE SISAČKO-MOSLAVAČKE
ŽUPANIJE« tijekom 2020. g.
Sisačko-moslavačka županija
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj
Rimska 28
44000 Sisak
web-stranice: www.smz.hr
						
svibanj 2020.
SUBVENCIONIRANJE ORGANIZIRANOG DOLASKA TURISTA NA PODRUČJE
SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE« tijekom 2020. g. - AGENCIJE

Naziv projekta
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. (»Službeni
glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj 4/14)
Mjera 6.2. Razvoj turističke ponude
- Operativni plan poticanja malog gospodarstva i turizma u Sisačko-moslavačkoj
županiji tijekom 2020. g. (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«, broj
29/19)
- Odluka o izmjeni Operativnog plana poticanja maloga gospodarstva i turizma u
Sisačko-moslavačkoj županiji tijekom 2020. godine (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 11/20)
Mjera 5.1. Povezivanje sudionika turističkog razvoja i obogaćivanje turističke ponude

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.
Karakter
bespovratne 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

-

Kriteriji

Sredstva će se dodijeljivati subjektima po redosljedu zaprimanja i do utroška sredstava

do 2 noćenja: 50,00 kuna po osobi
3 i više noćenja: 75,00 kuna po osobi
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Način dodjele
sredstava

Provedba projekta

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

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 SISAČKOMOSLAVAČKE ŽUPANIJE« za 2020.g. - »NE OTVARAJ«
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

-

Rok za podnošenje
prijave

Zahtjevi koji se neće
razmatrati
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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

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. prosinca 2020.
-

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.
2.
3.
4.

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

Povećanje broja gostiju
Povećanje broja noćenja
Povećanje broja korisnika poticajnih mjera
Turistička promocija Sisačko-moslavačke županije

Stranica 800

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

77.
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,
137/15,123/17 i 98/19), Odluke o donošenju Projekta »Subvencioniranje organiziranog dolaska turista
na područje Sisačko-moslavačke županije« tijekom
2020. godine (KLASA: 334-01/20-01/06, URBROJ:
2176/01-02-20-1 od 26. svibnja 2020. godine) i članka
44. 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),
župan Sisačko-moslavačke županije 26. svibnja 2020.
godine, donio je
ODLUKU
o objavi Javnog poziva za dodjelu bespovratnih
potpora po Projektu »Subvencioniranje
organiziranog dolaska turista na područje
Sisačko-moslavačke županije« tijekom
2020. godine

Sisačko-moslavačke županije« tijekom 2020. godine
(KLASA: 334-01/20-01/06, URBROJ: 2176/01-0220-1) i članka 44. 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), župan Sisačko-moslavačke županije 26.
svibnja 2020. godine, donio je
RJEŠENJE
o imenovanju Povjerenstva za provedbu Javnog
poziva za dodjelu bespovratnih potpora po
Projektu »Subvencioniranje organiziranog
dolaska turista na područje Sisačko-moslavačke
županije« tijekom 2020. godine
I.
Ovim Rješenjem imenuje se predsjednik i članovi
Povjerenstva za provedbu Javnog poziva za dodjelu
bespovratnih potpora po Projektu »Subvencioniranje
organiziranog dolaska turista na područje Sisačkomoslavačke županije« tijekom 2020. godine (u daljem
tekstu: Povjerenstvo).

Članak 1.
Donosi se Odluka o objavi Javnog poziva za dodjelu
bespovratnih potpora po Projektu »Subvencioniranje
organiziranog dolaska turista na područje Sisačkomoslavačke županije« tijekom 2020. godine.
Članak 2.

II.
U Povjerenstvo se imenuju:
-

-

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

- Ingrid Padjen Đurić.
III.
Rad ovog Povjerenstva utvrđen je Projektom »Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje
Sisačko-moslavačke županije« tijekom 2020. godine.
IV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

KLASA: 334-01/20-01/06
URBROJ: 2176/01-02-20-2
Sisak, 26. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 334-01/20-01/06
URBROJ: 2176/01-02-20-3
Sisak, 26. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

78.
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, 137/15,123/17
i 98/19), Odluke o donošenju Projekta »Subvencioniranje organiziranog dolaska turista na područje

za članove
- Marijan Belošević

Tekst Javnog poziva je prilog ove Odluke i čini
njezin sastavni dio.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

za predsjednika
- Roman Rosavec

Javni poziv iz članka 1. ove Odluke objavit će se
na web stranici Sisačko-moslavačke županije.

Članak 3.

Broj 17/2020.

79.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj

Broj 17/2020.
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33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12
i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 23.
Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19) i članka
44. 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),
župan Sisačko-moslavačke županije dana 26. svibnja
2020. godine, donosi

33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12
i 19/13 - pročišćeni tekst, 137/15 i 123/17), članka 23.
Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda (»Narodne novine«, broj 16/19) i članka
44. 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),
župan Sisačko-moslavačke županije dana 26. svibnja
2020. godine, donosi

ODLUKU

ODLUKU

o proglašenju prirodne nepogode - Mraz na
području Grada Siska

o proglašenju prirodne nepogode - Mraz na
području Grada Novske

I.
Proglašavam prirodnu nepogodu - Mraz na području
Grada Siska zbog velikih šteta nastalih na obrtnim
sredstvima u poljoprivredi i višegodišnjim nasadima
kao posljedica niskih temperatura - mraza koji je zahvatio navedeno područje u razdoblju od 15. travnja
do 16. travnja 2020. godine.
II.
Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne
novine«, broj 16/19) obvezuje se gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u
propisanom roku izradi izvješće - Prvo priopćenje s
procjenom ukupne štete, te isto dostave Županijskom
povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
a procijenjene štete na poljoprivrednim površinama
unesu u Registar šteta u poljoprivredi.
III.
Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere
zaštite utvrđene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda, u cilju smanjenja i
sanacije šteta od prirodne nepogode.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.

I.
Proglašavam prirodnu nepogodu - Mraz na području
Grada Novske zbog velikih šteta nastalih na poljoprivrednim i voćarskim kulturama kao posljedica niskih
temperatura - mraza koji je zahvatio navedeno područje
u razdoblju od 1. travnja do 14. travnja 2020. godine.
II.
Sukladno članku 25. Zakona o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (»Narodne
novine«, broj 16/19) obvezuje se gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda da u
propisanom roku izradi izvješće - Prvo priopćenje s
procjenom ukupne štete, te isto dostave Županijskom
povjerenstvu za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
a procijenjene štete na poljoprivrednim površinama
unesu u Registar šteta u poljoprivredi.
III.
Svi sudionici zaštite obvezni su provoditi mjere
zaštite utvrđene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju
posljedica prirodnih nepogoda, u cilju smanjenja i
sanacije šteta od prirodne nepogode.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 361-07/20-01/10
URBROJ: 2176/01-02-20-1
Sisak, 26. svibnja 2020.

KLASA: 361-07/20-01/09
URBROJ: 2176/01-02-20-1
Sisak, 26. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

80.
Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj

81.
Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o sustavu
civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18,
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31/20), članka 39. stavka 1. i članka 44. Pravilnika o
nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti
u postupku njihova donošenja (»Narodne novine«, broj
49/17), članka 44. 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), a po dobivenoj Suglasnosti Ministarstva
unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA: 810-03/20-07/6, URBROJ: 511-01-300-20-4, od
19. svibnja 2020. godine), župan Sisačko-moslavačke
županije dana 26. svibnja 2020. godine donosi

Broj 17/2020.

01/02, URBROJ: 2176/01-02-20-01 od 24. veljače
2020. godine (»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke
županije«, broj 5/20) i članka 44. Statuta Sisačkomoslavačke županije (»Službeni glasnik Sisačkomoslavačke županije«, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13,
5/18, 3/20 - pročišćeni tekst i 5/20), župan Sisačkomoslavačke županije 2. lipnja 2020. godine, donio je
ODLUKU
o dodjeli sredstava bespovratnih
potpora - subvencija prema Projektu »Tradicijski
i umjetnički obrti« za 2020. godinu

ODLUKU
o usvajanju Vanjskog plana zaštite i spašavanja
u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za
područje postrojenja Otpremna stanica Jamarice
operatera INA - Industrija nafte d.d.
Članak 1.
Usvaja se Vanjski plana zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje
postrojenja Otpremna stanica Jamarice operatera INA
- Industrija nafte d.d (u daljnjem tekstu: Vanjski plan).
Članak 2.
Izrađivač Vanjskog plana je tvrtka DLS d.o.o. iz
Rijeke, ovlaštenik za obavljanje II. grupe stručnih
poslova u području planiranja civilne zaštite.
Članak 3.
Nositelj izrade Vanjskog plana je župan Sisačkomoslavačke županije.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke Vanjski plan će
se objaviti na službenim internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja,
a ista će biti objavljena u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačka županije« i na službenim stranicama
Sisačko-moslavačke županije.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 833-02/17-01/01
URBROJ: 2176/01-02-20-25
Sisak, 26. svibnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

82.
Na temelju Odluke o donošenju projekta »Tradicijski
i umjetnički obrti« za 2020. godinu, KLASA: 421-04/20-

Članak 1.
Ovom se Odlukom utvrđuje lista obrtnika s iznosima
bespovratnih potpora - subvencija temeljem Projekta
»Tradicijski i umjetnički obrti« za 2020. godinu koja
se nalazi u prilogu i čini sastavni dio ove Odluke, a
objavljuje se na web stranici Sisačko-moslavačke
županije.
Članak 2.
Sukladno kriterijima iz Javnog poziva za provedbu
projekta »Tradicijski i umjetnički obrti« u 2020. godini
prije isplate utvrđenih potpora iz članka 1. ove Odluke
korisnici potpora dužni su dostaviti bjanko zadužnice
kao instrument osiguranja korištenja potpora sukladno
uvjetima ovog Projekta.
Članak 3.
S korisnicima potpora iz članka 1. ove Odluke
Sisačko-moslavačka županija zaključit će Ugovore
o dodjeli bespovratne potpore kojima će se utvrditi
međusobna prava i obveze oko uvjeta i načina korištenja ovih potpora.
Članak 4.
Nakon zaključivanja Ugovora iz članka 3. ove
Odluke zadužuje se Upravni odjel za gospodarstvo,
poljoprivredu i ruralni razvoj i Upravni odjel za proračun,
financije i javnu nabavu Sisačko-moslavačke županije
da sukladno utvrđenoj listi izvrše isplatu potpora za
navedene obrte.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 421-04/20-01-08
URBROJ: 2176/01-02-20-1
Sisak, 2. lipnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

Broj 17/2020.
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83.
Na temelju članka 58. Zakona o ustanovama (»Narodne novine«, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)
i članka 44. 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), župan Sisačko-moslavačke županije, donio je
ODLUKU
o davanju suglasnosti na Odluku Upravnog
vijeća Lječilišta Topusko
I.
Daje se suglasnost na Odluku Upravnog vijeća
Lječilišta Topusko donesenu na 150. sjednici održanoj
30. travnja 2020. godine da Lječilište Topusko podnese
zahtjev trgovačkom društvu TOP-TERME d.o.o. za
povećanje temeljnog kapitala u iznosu od 800.000,00
kuna pretvaranjem potraživanja Lječilišta Topusko od
trgovačkog društva TOP-TERME d.o.o. s osnova danog
zajma i to stvaranjem jednog novog poslovnog udjela
u nominalnom iznosu od 800.000,00 kuna.
II.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a
objavit će se u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 510-12/20-01/03
URBROJ: 2176/01-02-20-2
Sisak, 5. lipnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.
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tekst, i 5/20), a po dobivenoj Suglasnosti Ministarstva
unutarnjih poslova, Ravnateljstva civilne zaštite (KLASA: 810-03/20-07/7, URBROJ: 511-01-300-20-4, od
2. lipnja 2020. godine), župan Sisačko-moslavačke
županije dana 8. lipnja 2020. godine, donosi
ODLUKU
o usvajanju Vanjskog plana zaštite i spašavanja
u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za
područje postrojenja Otpremna stanica Stružec,
operatera INA - Industrija nafte d.d.
Članak 1.
Usvaja se Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje
postrojenja Otpremna stanica Stružec operatera INA
- Industrija nafte d.d (u daljnjem tekstu: Vanjski plan).
Članak 2.
Izrađivač Vanjskog plana je tvrtka DLS d.o.o. iz
Rijeke, ovlaštenik za obavljanje II. grupe stručnih
poslova u području planiranja civilne zaštite.
Članak 3.
Nositelj izrade Vanjskog plana je župan Sisačkomoslavačke županije.
Članak 4.
Stupanjem na snagu ove Odluke Vanjski plan će
se objaviti na službenim internetskim stranicama Sisačko-moslavačke županije.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu s danom donošenja,
a ista će biti objavljena u »Službenom glasniku Sisačko-moslavačka županije« i na službenim stranicama
Sisačko-moslavačke županije.

84.
Na temelju članka 17. stavka 5. Zakona o sustavu
civilne zaštite (»Narodne novine«, broj 82/15, 118/18,
31/20), članka 39. stavka 1. i članka 44. Pravilnika o
nositeljima, sadržaju i postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja javnosti
u postupku njihova donošenja (»Narodne novine«, broj
49/17), članka 44. Statuta Sisačko-moslavačke županije
(»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije«,
broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13, 5/18, 3/20 - pročišćeni

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 833-02/17-01/02
URBROJ: 2176/01-02-20-22
Sisak, 8. lipnja 2020.
Župan
Ivo Žinić, dipl.ing.arh., v.r.

AKTI UPRAVNOG ODJELA ZA GOSPODARSTVO,
POLJOPRIVREDU I RURALNI RAZVOJ
7.
Na temelju članka 61. Zakona o poljoprivrednom
zemljištu (»Narodne novine«, broj 20/18, 115/18 i

98/19), privremeni pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo, poljoprivredu i ruralni razvoj Sisačkomoslavačke županije donio je
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ZAKLJUČAK

o davanju pozitivnog mišljenja na Odluku
o raspisivanju Javnog natječaja za prodaju
poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike
Hrvatske na području Grada Novske br. 0001-P
I.
Daje se pozitivno mišljenje na Odluku o raspisivanju
Javnog natječaja za prodaju poljoprivrednog zemljišta
u vlasništvu Republike Hrvatske na području Grada
Novske br. 0001-P, KLASA: 320-02/20-01/56, URBROJ:
2176-04-01-20-1 od 19. svibnja 2020. godine.

Broj 17/2020.

II.
Ovaj Zaključak objavit će se u »Službenom glasniku
Sisačko-moslavačke županije«.
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu
i ruralni razvoj
KLASA: 320-02/18-01/20
URBROJ: 2176/01-05-20-11
Sisak, 5. lipnja 2020.
Privremeni pročelnik
Marijan Belošević, dipl. oec., v.r.

Broj 17/2020.
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Stranica 805

Stranica 806

»SLUŽBENI GLASNIK SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE«

Broj 17/2020.

»Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije« službeno je glasilo Sisačko-moslavačke županije. Uredništvo:
Sisak, Stjepana i Antuna Radića 36. Glavni i odgovorni urednik - Vesna Krnjaić, dip. iur., pročelnica Stručne službe za
poslove Skupštine i opće poslove - telefon (044) 550-203, telefaks (044) 524-144. List izlazi prema potrebi. Pretplata
za 2020. godinu iznosi 100,00 kuna + PDV i uplaćuje se na IBAN: HR9123400091110011107 »Glasila« d.o.o.
Petrinja, D. Careka 2/1. Tehnički uređuje i tiska: »Glasila« d.o.o. Petrinja, D. Careka 2/1, tel: (044) 815-138,
(044) 813-979, www.glasila.hr, e-mail: glasila@glasila.hr. Svi brojevi objavljeni su i na Internetu: www.glasila.hr.

