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Obrazac U1 

Zagorje 



 
 

U otvorenom Javnom pozivu za predlaganje projekata za Program javih potreba u kulturi 

Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu, objavljenom na službenim mrežnim 

stranicama Krapinsko-zagorske županije (http://www.kzz.hr/javni-poziv-kultura-2019) dana 

28. siječnja 2019., izmjena dokumentacije se odnosi na:  

• Upute za prijavitelje,  

• Obrazac A1 – prijava projekta, 

• Obrazac A2 – izjava prijavitelja. 

 

 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE  

2.Formalni uvjeti 

Tekst točke:  

2.1.Tko se može prijaviti?  

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju:  

 

- Udruge 

- Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi 

- Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i 

arheološke baštine 

- Jedinice lokalne samouprave  

- Turističke zajednice  

- Samostalni umjetnici  

- Umjetničke organizacije  

- Ustanove u kulturi  

- Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost  

- Ostale fizičke osobe (građani).  

 

*** 

 

Formalni uvjeti koje prijavitelji moraju ispunjavati:  

 

b) ostali prijavitelji  

 

- prijavitelj je upisan u odgovarajući registar, kada je primjenjivo,   

- prijavitelj posjeduje odgovarajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za 

provedbu projekta, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili 

osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom 

prijave projektnog prijedloga, 

- prijavitelj uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o 

financiranju iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te svim drugim davateljima 

financijskih sredstva iz javnih izvora, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke 

osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, 

koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga, te dokazuje potvrdom izdanom 

http://www.kzz.hr/javni-poziv-kultura-2019


 
 

od strane Ministarstva financija – Porezne uprave, koja se dostavlja neposredno prije 

potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta,  

- prijavitelj uredno ispunjava obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, 

proračunima jedinice lokalne samouprave i proračuna Krapinsko-zagorske županije, 

što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za 

zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog 

prijedloga, te dokazuje potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne 

uprave, koja se dostavlja neposredno prije potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih 

sredstva za provedbu projekta,  

- protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja i voditelja projekta se ne vodi kazneni 

postupak i nisu pravomoćno osuđene, što se dokazuje uvjerenjem nadležnog suda koje 

se dostavlja neposredno prije potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstva za 

provedbu projekta.  

 

Mijenja se i glasi:  

 

2.1. Tko se može prijaviti?  

 

Pravo podnošenja prijava na Poziv imaju:  

 

- Udruge 

- Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u kulturi 

- Pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost zaštite i očuvanja kulturnih dobara i 

arheološke baštine 

- Jedinice lokalne samouprave  

- Turističke zajednice  

- Samostalni umjetnici  

- Umjetničke organizacije  

- Ustanove u kulturi  

- Pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost  

- Ostale fizičke osobe (građani), 

- Vjerske zajednice.  

 

 

*** 

 

Formalni uvjeti koje prijavitelji moraju ispunjavati:  

b) ostali prijavitelji  

 

- prijavitelj je upisan u odgovarajući registar, kada je primjenjivo,   

- prijavitelj uredno ispunjava obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o 

financiranju iz proračuna Krapinsko-zagorske županije te svim drugim davateljima 

financijskih sredstva iz javnih izvora, što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke 

osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, 

koja se prilaže prilikom prijave projektnog prijedloga,  



 
 

- prijavitelj uredno ispunjava obvezu plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno 

osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu, 

proračunima jedinice lokalne samouprave i proračuna Krapinsko-zagorske županije, 

što se potvrđuje izjavom potpisanom od fizičke osobe (građanin) ili osobe ovlaštene za 

zastupanje - Izjava prijavitelja - obrazac A2, koja se prilaže prilikom prijave projektnog 

prijedloga, te potvrdom izdanom od strane Ministarstva financija – Porezne uprave, 

koja se dostavlja neposredno prije potpisivanje Ugovora o dodjeli financijskih sredstva 

za provedbu projekta.  

Iznimka je prijavitelj „vjerske zajednice“, tj. navedeni prijavitelj nije dužan dostaviti potvrdu 

izdanu od strane Ministarstva financija – Porezne uprave.  

 

 

Tekst točke: 

 

2.3. Obvezna pozivna dokumentacija za prijavu projekta  

 

Prijavitelj je nakon objavljene Odluke o projektima odabranim za financiranje temeljem 

Poziva i neposredno najviše 5 radnih dana prije potpisivanja Ugovora o dodjeli financijskih 

sredstva za provedbu projekta dužan dostaviti:  

 

1. UVJERENJE NADLEŽNOG SUDA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK I 

PROTIV OVLAŠTENE OSOBE ZA ZASTUPANJE I VODITELJA PROJEKTA  – 

ne starije od 3 mjeseca od dana predaje uvjerenja Krapinsko-zagorskoj županiji – 1 

primjerak u izvorniku u ispisu (*prihvatljiv je i obrazac putem sustava e-građanin),  

 

2. POTVRDA MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNE UPRAVE O 

NEPOSTOJANJU POREZNOG DUGA ZA PRIJAVITELJA – ne starije od 30 dana 

od dana predaje potvrde Krapinsko-zagorskoj županiji – 1 primjerak u izvorniku u 

ispisu,  

 

3. Obrazac A4: IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA - 

vlastoručno potpisana i ovjerena pečatom (kada je primjenjivo) – 1 primjerak u 

izvorniku u ispisu.  

 

Mijenja se i glasi:  

 

2.3. Obvezna pozivna dokumentacija za prijavu projekta  

 

Prijavitelj je nakon objavljene Odluke o projektima odabranim za financiranje temeljem 

Poziva i neposredno najviše 5 radnih dana prije potpisivanja Ugovora o dodjeli 

financijskih sredstva za provedbu projekta dužan dostaviti:  

 

1. UVJERENJE NADLEŽNOG SUDA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK I 

PROTIV OVLAŠTENE OSOBE ZA ZASTUPANJE UDRUGE I VODITELJA 

PROJEKTA  – ne starije od 3 mjeseca od dana predaje uvjerenja Krapinsko-zagorskoj 



 
 

županiji – 1 primjerak u izvorniku u ispisu (*prihvatljiv je i obrazac putem sustava e-

građanin),  

Iznimka: dotično uvjerenje nisu dužni dostavljati svi ostali prijavitelji. Za udruge je obavezno.  

 

2. POTVRDA MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNE UPRAVE O 

NEPOSTOJANJU POREZNOG DUGA ZA PRIJAVITELJA – ne starije od 30 

dana od dana predaje potvrde Krapinsko-zagorskoj županiji – 1 primjerak u izvorniku 

u ispisu,  

Iznimka: dotičnu potvrdu s Porezne uprave nisu dužni dostavljati prijavitelji „vjerske 

zajednice“. Za sve ostale prijavitelje je obavezno.  

 

3. Obrazac A4: IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA - 

vlastoručno potpisana i ovjerena pečatom (kada je primjenjivo) – 1 primjerak u 

izvorniku u ispisu.  

 

4. POSTUPAK DODJELE FINANCIJSKIH SREDSTVA 

 

Tekst točke:  

4.3.5.Ugovaranje  

Prijavitelj čiji je projekt odabran za financiranje dužan je neposredno najviše 5 radnih dana 

prije potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta dostaviti:  

 

1. UVJERENJE NADLEŽNOG SUDA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK I 

PROTIV OVLAŠTENE OSOBE ZA ZASTUPANJE UDRUGE I VODITELJA 

PROJEKTA  – ne starije od 3 mjeseca od dana predaje uvjerenja Krapinsko-zagorskoj 

županiji – 1 primjerak u izvorniku u ispisu (*prihvatljiv je i obrazac putem sustava e-

građanin),  

 

2. POTVRDA MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNE UPRAVE O 

NEPOSTOJANJU POREZNOG DUGA ZA PRIJAVITELJA – ne starije od 30 dana 

od dana predaje potvrde Krapinsko-zagorskoj županiji – 1 primjerak u izvorniku u 

ispisu,   

 

3. Obrazac A4: IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA - 

vlastoručno potpisana i ovjerena pečatom (kada je primjenjivo) – 1 primjerak u 

izvorniku u ispisu, prema predlošku koji je sastavni dio obveznih priloga ovih Uputa za 

prijavitelje.  

  



 
 

Mijenja se i glasi:  

4.3.5.Ugovaranje  

Prijavitelj čiji je projekt odabran za financiranje dužan je neposredno najviše 5 radnih dana prije 

potpisivanja ugovora o dodjeli financijskih sredstva za provedbu projekta dostaviti:  

 

1. UVJERENJE NADLEŽNOG SUDA DA SE NE VODI KAZNENI POSTUPAK I 

PROTIV OVLAŠTENE OSOBE ZA ZASTUPANJE UDRUGE I VODITELJA 

PROJEKTA  – ne starije od 3 mjeseca od dana predaje uvjerenja Krapinsko-zagorskoj 

županiji – 1 primjerak u izvorniku u ispisu (*prihvatljiv je i obrazac putem sustava e-

građanin),  

Iznimka: dotično uvjerenje nisu dužni dostavljati svi ostali prijavitelji. Za udruge je obavezno.  

 

2. POTVRDA MINISTARSTVA FINANCIJA, POREZNE UPRAVE O 

NEPOSTOJANJU POREZNOG DUGA ZA PRIJAVITELJA – ne starije od 30 

dana od dana predaje potvrde Krapinsko-zagorskoj županiji – 1 primjerak u izvorniku 

u ispisu,  

 

Iznimka: dotičnu potvrdu s Porezne uprave nisu dužni dostavljati prijavitelji „vjerske 

zajednice“. Za sve ostale prijavitelje je obavezno.  

 

3. Obrazac A4: IZJAVA O NEPOSTOJANJU DVOSTRUKOG FINANCIRANJA - 

vlastoručno potpisana i ovjerena pečatom (kada je primjenjivo) – 1 primjerak u 

izvorniku u ispisu, prema predlošku koji je sastavni dio obveznih priloga ovih Uputa za 

prijavitelje.  

 

 

OBRAZAC A1 – Prijava projekta – izmijenjeni obrazac se objavljuje u word i PDF obliku 

na poveznici http://www.kzz.hr/javni-poziv-kultura-2019 gdje je objavljen Javni poziv i prateća 

dokumentacija  

 

OBRAZAC A2 – Izjava prijavitelja – izmijenjeni obrazac se objavljuje u word i PDF obliku 

na poveznici http://www.kzz.hr/javni-poziv-kultura-2019 gdje je objavljen Javni poziv i prateća 

dokumentacija  

 

 

http://www.kzz.hr/javni-poziv-kultura-2019
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