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I.    PRAVNI OSNOV 
 

Člankom 52. točkom 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene 

novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst) 

propisano je da Župan donosi opće i pojedinačne akte te zaključke sukladno zakonu i 

drugim propisima te aktima Skupštine. 

Člankom 25. stavkom 1. Poslovnika o radu Župana Primorsko-goranske 

županije („Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16 i 19/16 - pročišćeni tekst) 

propisano je da Župan donosi opće akte kada je to propisano posebnim zakonom, 

pojedinačne akte kada rješava o pojedinim pravima, obvezama i pravnim interesima 

fizičkih i pravnih osoba, te zaključke. 

Člankom 16. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 

2019. godinu („Službene novine PGŽ“ broj 41/18) propisano je da sredstva za 

aktivnosti i projekte koji se izvršavaju kao subvencije, pomoći i donacije (transferi 

ostalim korisnicima), raspoređuje Župan ako krajnji korisnik nije utvrđen u Posebnom 

dijelu Proračuna, programima javnih potreba ili drugim aktom Županijske skupštine. 

Člankom 6. Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći 

iz Proračuna Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 14/13 i 6/14) 

propisano je da odluku o raspisivanju natječaja odnosno javnog poziva donosi 

Župan. 

Člankom 10. stavkom 2. Pravilnika propisano je da Povjerenstvo za odabir 

projekata/aktivnosti broji najmanje tri, a najviše pet članova koje posebnom odlukom, 

na prijedlog pročelnika Upravnog odjela za kulturu, sport i tehničku kulturu, imenuje 

Župan istovremeno s donošenjem odluke o raspisivanju javnog poziva. 

 
 

II. OBRAZLOŽENJE   
 

a) Prijedlog odluke o raspisivanju Javnog poziva za financijsku potporu 

poduzetnicima u kulturi u 2019. godini 

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2019. godinu i projekcijama za 

2020. i 2021. godinu („Službene novine PGŽ“, broj 41/18) za financijsku potporu 

trgovačkim društvima i obrtima u kulturi predviđeno je 85.000,00 kuna.   

Financijska potpora u prvom se redu odnosi na djelatnosti izdavaštva, filmskog 

i video stvaralaštva, u svrhu potpore mikro i malim trgovačkim društvima i obrtima s 

područja Primorsko-goranske županije za djela koja su tematski i/ili sadržajno vezana 

uz područje Primorsko-goranske županije.  

U skladu s financijskim mogućnostima te brojem zaprimljenih 

programa/projekata namjera je podržati i ostale aktivnosti poduzetništva u kulturi. 

Na području Primorsko-goranske županije djeluje desetak izdavačkih kuća.  

Cilj je financijske potpore poduzetnika u kulturi pomoći nakladničkom i 

filmskom te video sektoru potporom izdavanja knjiga, publikacija i časopisa tematski, 

sadržajno i prostorno vezanih uz Primorsko-goransku županiju, objavom filmova i 

video uradaka (igranih, dokumentarnih, dugometražnih, kratkometražnih i ostalih) kao 

i potpora svim ostalim aktivnostima i djelatnostima vezanim uz poticanje 



poduzetništva u kulturi koja može doprinijeti većoj vidljivosti i konkurentnosti 

poduzetnika u kulturi s područja Primorsko-goranske županije.  

Slijedom navedenog, predlaže se Županu da donese Odluku o raspisivanju 

javnog poziva za financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 2019. godini. 

b) Prijedlog odluke o imenovanju članova Povjerenstava za odabir 

korisnika za dodjelu financijske potpore poduzetnicima u kulturi 

U skladu s člankom 10. stavkom 2. Pravilnika, istovremeno s odlukom o 

raspisivanju javnog poziva imenuju se i članovi povjerenstva za pregled i ocjenjivanje 

prijava pristiglih na javni poziv. Povjerenstvo obrađuje sve prijave i utvrđuje prijedlog 

odluke o odabiru. Temeljem tog prijedloga Župan donosi odluku o krajnjim 

korisnicima čiji će programi ostvariti financijsku potporu u poduzetništvu u kulturi za 

2019. godinu i u kojim iznosima. 

Slijedom navedenog, predlaže se da se donese i Odluka o imenovanju 

članova Povjerenstva za odabir korisnika za dodjelu financijske potpore 

poduzetnicima u kulturi, u sljedećem sastavu: 

1. Vedrana Balen Spinčić, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, predsjednica, 

2. Jelena Androić, TD Rijeka 2020., članica, 

3. Dejan Đurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član, 

4. Ljiljana Črnjar, Gradska knjižnica Rijeka, članica, 

5. Darko Đekić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član. 

 

       
 III. IZNOS NOVČANIH SREDSTAVA POTREBNIH ZA PROVEDBU PROGRAMA
  

Proračunom Primorsko-goranske županije za 2019. godinu, na poziciji 51 04 

28, predviđena su sredstva u iznosu od 85.000,00 kuna.    

 
 
  



VI. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 
 

       
Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene 
novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst),  
članka 25. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije 
(„Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16- pročišćeni tekst) i članka 6. stavka 
4. Pravilnika o općim uvjetima dodjela donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna 
Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“, broj 14/13 i 6/14) župan 
Primorsko-goranske županije dana ________  2019. godine, donio je sljedeći 
  
 

Z A K L J U Č A K 
 

1. Donosi se Odluka o raspisivanju Javnog poziva za financijsku potporu 

poduzetnicima u kulturi u 2019. godini, 

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka) 

2. Donosi se Odluka o imenovanju članova Povjerenstava za odabir korisnika za 

dodjelu financijske potpore poduzetnicima u kulturi, 

3. Zadužuje se Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu da u roku od 7 

dana objavi javni poziv sukladno Odluci iz točke 1. ovog Zaključka,  

4. Zadužuje se Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu da po zaključenju 

evaluacije pristiglih zahtjeva, sukladno prijedlozima Povjerenstva iz točke 3. 

ovog zaključka, dostavi Županu prijedlog za sufinanciranje po pojedinim 

korisnicima. 

  



Na temelju članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije („Službene 
novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni tekst), 
članka 25. Poslovnika o načinu rada Župana Primorsko-goranske županije 
(„Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst) i članka 6. stavka 
4. Pravilnika o općim uvjetima dodjela donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna 
Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“ broj 14/13 i 6/14) župan 
Primorsko-goranske županije dana ________  2019. godine, donio je  
 

 
ODLUKU 

o raspisivanju Javnog poziva za financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 
2019. godini. 

 
 

I. 
Raspisuje se Javni poziv za financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 2019. 

godini. 
 

II. 
 

Utvrđuje se tekst javnog poziva iz točke I. ove Odluke s pripadajućom 
natječajnom dokumentacijom 

(Tekst javnog natječaja i pripadajuća natječajna dokumentacija sastavni su dio 
ove Odluke). 

 
III. 

 
Cjeloviti tekst javnog poziva s pripadajućom natječajnom dokumentacijom objavit 

će se na mrežnim stranicama Županije u roku od 7 dana od dana donošenja ove 
Odluke, a obavijest o raspisivanju javnog poziva objavit će se u Novom listu. 

 
IV. 

 
Ova Odluka stupa na snagu danom njezina donošenja. 
 
 
 

KLASA: 
URBROJ: 
Rijeka,  
 
 
 Župan  
 
  
 Zlatko Komadina, dipl. ing 

 
  



Na temelju članka 10. stavka 2. Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, 
subvencija i pomoći iz proračuna Primorsko-goranske županije („Službene novine“ 
broj 14/13 i 6/14), članka 52. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije 
(„Službene novine“ broj 23/09, 9/13, 25/13 - pročišćeni tekst, 5/18, 8/18 - pročišćeni 
tekst) i članka 25. Poslovnika o radu Župana Primorsko - goranske županije 
(„Službene novine“ broj 23/14, 16/15, 3/16, 19/16 - pročišćeni tekst), Župan 
Primorsko-goranske županije dana ______ 2019. godine, donio je 
 

 
O D L U K U 

o imenovanju članova Povjerenstva za odabir korisnika za dodjelu financijske 
potpore poduzetnicima u kulturi  

 
I. 

  Ovom Odlukom imenuju se članovi Povjerenstva za odabir korisnika za 
dodjelu financijske potpore poduzetnicima u kulturi (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo), 
kako slijedi: 

 Vedrana Balen Spinčić, Gradsko kazalište lutaka Rijeka, predsjednica, 

 Jelena Androić, TD Rijeka 2020., članica, 

 Dejan Đurić, Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član, 

 Ljiljana Črnjar, Gradska knjižnica Rijeka, članica, 

 Darko Đekić, Učiteljski fakultet Sveučilišta u Rijeci, član. 
 

II. 
 Zadaće povjerenstva jesu: 

 provjera formalne ispravnosti podnijetih prijava, 

 vrednovanje i ocjenjivanje svake pojedine prijave, 

 kontrola prihvatljivosti korisnika, 

 rangiranje, odnosno utvrđivanje redoslijeda prijavljenih korisnika, 

 utvrđivanje prijedloga odluke o odabiru. 
 

III. 
 Povjerenstvo je ovlašteno za tumačenje sadržaja i uvjeta Javnog poziva za 
financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 2019. godini pri izvršavanju svojih 
zadaća iz točke II. ove Odluke.  
 Zauzete stavove Povjerenstvo evidentira kroz zapisnik o svom radu. 
 

IV. 
 Administrativne poslove za potrebe Povjerenstva izvršava Upravni odjel za 
kulturu, sport i tehničku kulturu. 
 

V. 
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 
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Temeljem članka 5. Pravilnika o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i 

pomoći iz Proračuna Primorsko-goranske županije (Službene novine PGŽ broj 14/13, 

6/14), Upravni odjel za kulturu, sport i tehničku kulturu Primorsko-goranske županije, 

dana 11. travnja 2019. godine, raspisuje 

 

JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU PODUZETNICIMA U KULTURI  

U 2019. GODINI 

 

1. Predmet Javnoga poziva za financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 2019. 
godini (u nastavku: Poziv) dodjela je bespovratnih sredstava Upravnog odjela za 
kulturu, sport i tehničku kulturu. 
Bespovratna sredstva odobravaju se kao potpore male vrijednosti, a pravo prijave 
imaju pravne osobe registrirane za obavljanje kulturnih djelatnosti s područja 
Primorsko-goranske županije. 
Potpore se odobravaju za sve programe/projekte koji su ili će biti realizirane od 1. 
siječnja 2019. do 31. prosinca 2019. godine. 

 
2. Putem Javnog poziva podržavat će se aktivnosti u prvom redu iz djelatnosti 

izdavaštva i filmskog stvaralaštva u svrhu potpore mikro i malim trgovačkim 
društvima i obrtima s područja Primorsko-goranske županije. U skladu s 
financijskim mogućnostima podržavat će se i ostale poduzetničke aktivnosti u 
kulturi. 
 

3. Ukupno planirana vrijednost Poziva za 2019. godinu iznosi 85.000,00 kuna. 
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinoj 
potpori je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinoj potpori je 20.000,00 kuna. 

 

4. Kriteriji za odabir, odnosno dodjelu sredstava su slijedeći: 

 usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarnim 
potrebama u zajednici u kojoj se provodi, 

 jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta, 

 realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta,  

 kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta, 

 osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora, 

 regionalnost programa/projekta (održavanje izvan grada Rijeke). 
 
5. Rok za podnošenje prijava projekata/programa po ovom Javnom pozivu je 20 

dana od dana objave Poziva na mrežnim stranicama Primorsko-goranske 
županije, a završava 2. svibnja 2019. godine. 
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6. Prijavitelji mogu po ovom Pozivu prijaviti najviše 3 programa. Davatelj financijskih 

sredstava može s istim prijaviteljem ugovoriti najviše do dva programa.  
 
7. Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s 

Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na 
mrežnoj stranici Primorsko-goranske županije: www.pgz.hr 
 

8. Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom, u papirnatom 
obliku, dostavlja se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u Pisarnici, 
Slogin kula 2, prizemlje), u zatvorenoj omotnici, na sljedeću adresu: 

 
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 

UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 
 (Javni poziv za financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 2019. godini)  

Slogin kula 2,  51000  Rijeka 
 

9. Postupak zaprimanja, otvaranja, ocjenjivanja, mjerila i uvjeti za financiranje, tko 
nema pravo prijave, dostave dodatne dokumentacije, donošenje odluke o dodjeli 
potpora i druga pitanja vezana uz ovaj Poziv detaljno su opisani u Uputama za 
prijavitelje, koje će se zajedno s ostalom natječajnom dokumentacijom nalaziti na 
mrežnoj stranici Primorsko-goranske županije od dana 11. travnja 2019. godine.  
 

10. Odluka o dodjeli potpora s popisom korisnika i iznosima odobrenih novčanih 
sredstava bit će objavljena na službenoj stranici Primorsko-goranske županije u 
roku od 30 dana od dana zaključenja Javnog poziva.  
 

11. Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 351-615, odnosno na 
adresu e-pošte: sanjin.dragozetic@pgz.hr 
  

 
 
 

 

http://www.pgz.hr/
mailto:sanjin.dragozetic@pgz.hr


Obrazac – PGZ-S/1 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA            
ŽUPANIJA 

Upravni odjel za kulturu, sport i 
tehničku kulturu 

 
 

 
OBRAZAC PRIJAVE ZA 

 JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU PODUZETNICIMA U KULTURI U 2019. GODINI 
 

a. OSNOVNI PODACI O PRIJAVITELJU  

Naziv prijavitelja  

Sjedište i adresa prijavitelja  

Ovlaštena osoba za 
zastupanje prijavitelja 

(funkcija, ime i prezime) 

 

Telefon/mobitel prijavitelja E-adresa prijavitelja Internetska stranica prijavitelja 

   

OIB prijavitelja  

Poslovna banka i IBAN  

Djelatnost (prema NKD iz 
2007) naziv, oznaka 

 
 

Kategorija poduzetnika prema 
veličini (sukladno važećem 
Zakonu o poticanju razvoja 

malog gospodarstva) 

Mikro (do 10 zaposlenih): 
Broj zaposlenih u 2018. godini: 
___ 
 
Iznos ukupnih prihoda/aktive: 
_____ 

Mali (do 50 zaposlenih): 
Broj zaposlenih u 2018. godini: 
___ 
 
Iznos ukupnih prihoda/aktive: 
_____ 

Ostvaren prihod i rashod u 
prethodnoj godini (prema 
podacima iz financijskog 

izvješća) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



b. OSNOVNI PODACI O PROGRAMU / PROJEKTU 

Naziv programa/projekta 
 

 

Vremenski okvir 
provedbe 

 

 

Mjesto provedbe  

Ciljevi provedbe  

Ciljane skupine  

Opisni sažetak 
programa/projekta (do 

100 riječi) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Način informiranja 
javnosti o provedbi i 

rezultatima 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Podaci o potpisniku 
ugovora o potpori 

 
 
 

 
Ime i prezime: 

Telefon/mobitel: 

E-adresa: 

Funkcija: 

 
  



c. OSNOVNI PODACI FINANCIJSKOG PLANA 

 PROGRAMA / PROJEKTA 

 
Ukupni procijenjeni 
troškovi provedbe 
programa/projekta 

 

 
 
 

Iznos koji se traži od 
Primorsko-goranske 

županije i za koje 
troškove 

 
 
 

 
Ostali planirani prihodi 
po izvorima financiranja 

(navesti očekivane 
prihode po navedenim 

stavkama - navesti 
iznose u kunama 

 
a) __________ (vlastita sredstava) 

 
b) __________ (općina/grad) 

 
c) __________ (državni proračun) 

 
d) __________ (ostali izvori) 

 

 
 
Datum prijave:_______________   2019. godine 
 
                                                                       
                                                                     M.P.  
                                                                                                  Odgovorna osoba 
                                                                                                (Podnositelj prijave) 
                                                                                              
 
   ___________________ 
 

          

 



 

1 

 

 

                                                                                                      obrazac PGZ-S/2 
              REPUBLIKA  HRVATSKA 
   PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
          UPRAVNI ODJEL ZA KULTURU,  
          SPORT I TEHNIČKU KULTURU 
 
Rijeka, 11. travnja 2019. godine 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPUTE ZA PRIJAVITELJE 
 

na 

 
 

JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU PODUZETNICIMA U 
KULTURI  

U 2019. GODINI 
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I. OKVIR ZA DODJELU FINANCIJSKIH SREDSTAVA 
 

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela je 2. travnja 2013. 
godine Pravilnik o općim uvjetima dodjele donacija, subvencija i pomoći iz Proračuna 
Primorsko-goranske županije („Službene novine PGŽ“, broj 14/13, 6/14 – dalje u tekstu 
Pravilnik). 

 
II. UKUPNA VRIJEDNOST JAVNOG POZIVA 
         Ukupna vrijednost ovog Javnog poziva iznosi 85.000,00 kuna. 

Raspon sredstava namijenjen financiranju pojedinog programa/projekta je od 
5.000,00 kuna do najviše 20.000,00 kuna. 

Okvirni broj ugovora iznosi 10. 

 
III. FORMALNI UVJETI JAVNOG POZIVA 

Sredstva za financiranje programa/projekata dodjeljivat će se trgovačkim 
društvima i obrtima koji su registrirani za obavljanje kulturnih djelatnosti uz uvjet da: 

 pozitivno posluju, 

 imaju sjedište na području Primorsko-goranske županije, 

 imaju podmirene obveze prema državi po svim osnovama ili rješenje Porezne 
uprave o odobrenju obročne otplate duga, 

 imaju podmirene obveze prema zaposlenicima, 

 da imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu 
programa/projekta. 

Ustanove (javne i privatne), udruge i druge neprofitne organizacije te fizičke 
osobe nisu predmet ovog Javnog poziva. 

 
IV. PROVJERA ISPUNJAVANJA FORMALNIH UVJETA JAVNOG POZIVA 

Provjeru ispunjavanja formalnih uvjeta poziva provodi Povjerenstvo za odabir 
korisnika za dodjelu financijske potpore poduzetnicima u kulturi kojeg čini petoro 
članova. 

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta provjerava se: 

 je li prijava dostavljena na pravi poziv i u zadanome roku, 

 je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u 
pozivu,  

 jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci, 

 jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti poziva. 

 
V. KRITERIJI ZA OCJENJIVANJE 

 Kriteriji za odabir odnosno dodjelu sredstava za programe i projekte su slijedeći: 

1. usmjerenost programa/projekta na neposrednu društvenu korist i stvarnim 
potrebama u zajednici u kojoj se provodi, 

2. jasno definiran i realno dostižan cilj programa/projekta, 
3. realan odnos troškova i planiranih aktivnosti programa/projekta,  
4. kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta, 
5. osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora, 
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6. regionalnost programa/projekta (održavanje izvan grada Rijeke). 
 
VI. OCJENJIVANJE PRIJAVA KOJE SU ISPUNILE FORMALNE UVJETE JAVNOG 
POZIVA 

Ocjenjivanje prijava koje su ispunile formalne uvjete javnog poziva provodi 
Povjerenstvo za odabir korisnika za dodjelu financijske potpore poduzetnicima u kulturi. 

Zadaća Povjerenstva za odabir korisnika za dodjelu financijske potpore 
poduzetnicima u kulturi je razmotriti i ocijeniti prijave koje su ispunile formalne uvjete 
sukladno kriterijima koji su propisani Javnim pozivom, te dostaviti prijedlog za 
odobravanje sredstava Županu na odlučivanje i usvajanje. 

Povjerenstvo za odabir korisnika za dodjelu financijske potpore poduzetnicima u 
kulturi svaki kriterij vrednuje s ocjenama od 1 do 5. Konačnom ocjenom prijavljeni 
program/projekt može se ocijeniti s najmanje 6 ili najviše 30 bodova. 

Programi koji ne ostvare minimum od 18 bodova isključuju se iz dodjele 
sredstava. 

Nakon donošenja odluke o programima/projektima kojima su odobrena 
financijska sredstva, nadležni upravni odjel će na mrežnim stranicama javno objaviti 
rezultate natječaja s podacima o prijaviteljima i programima/projektima kojima su 
odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava kao i programe/projekte kojima nisu 
odobrena sredstva uz navođenje broja ostvarenih bodova. 

 

VII. SKLAPANJE UGOVORA O (SU)FINANCIRANJU  
S prijaviteljima kojima su odobrena financijska sredstva Županija će potpisati 

ugovor o potpori u roku do 30 dana od dana donošenja odluke o potpori. 

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve prijavitelje u okviru 
javnog poziva, i posebnog dijela. 

 

VIII. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA 
Odobrena financijska sredstva mogu se utrošiti isključivo za aktivnosti i troškove 

utvrđene ugovorom o potpori. 

Svako odstupanje u trošenju sredstava bez odobrenja UO za kulturu, sport i 
tehničku kulturu, kao nadležnog tijela, smatrat će se nenamjenskim trošenjem 
sredstava. 

Neprihvatljivim troškovima osobito se smatraju: 

 dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova; 

 dospjele kamate; 

 stavke koje se već financiraju iz javnih izvora; 

 kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno 
provođenje programa/projekta, kada se vlasništvo mora prenijeti na 
Korisnika i/ili partnere najkasnije po završetku programa/projekta; 

 gubici na tečajnim razlikama; 

 zajmovi trećim stranama; 

 troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića. 
 
IX. PRIJAVA NA JAVNI POZIV 

Prijave se dostavljaju isključivo na propisanim obrascima, koji su zajedno s 
Uputama za prijavitelje i ostalom natječajnom dokumentacijom, dostupni na mrežnoj 
stranici Primorsko-goranske županije: www.pgz.hr 

http://www.pgz.hr/


 

4 

 

 

 Popunjena i ovjerena prijava zajedno s potrebnom dokumentacijom, u 
papirnatom obliku, dostavlja se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u 
Pisarnici, Slogin kula 2, prizemlje), u zatvorenoj omotnici na sljedeću adresu: 
 

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
UO ZA KULTURU, SPORT I TEHNIČKU KULTURU 

(Javni poziv za financijsku potporu poduzetnicima u kulturi u 2019. godini) 
Slogin kula 2, 51000 Rijeka 

 
Javni natječaj je otvoren 20 dana od objave na mrežnim stranicama Primorsko-

goranske županije. 
 
 
X. POPIS OBAVEZNIH OBRAZACA ZA PRIJAVU 

1. Obrazac prijave za Javni poziv za financijsku potporu književnom stvaralaštvu i 
nakladništvu te filmskom stvaralaštvu u 2019. godini (PGZ-S/1), 

2. Obrazac Izjave o urednom ispunjenju obveza iz svih prethodno sklopljenih 
ugovora o financiranju iz proračuna Županije i drugih javnih izvora (PGZ-S/3), 

3. Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti (PGZ-S/4), 
4. Potvrda porezne uprave o urednom ispunjavanju obveza plaćanja doprinosa za 

mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema 
državnom proračunu i proračunima jedinica lokalne samouprave (ne starije od 30 
dana), 

5. Preslik obrasca JOPPD za mjesec ožujak 2019. ovjerena potpisom vlasnika i 
pečatom trgovačkog društva ili obrta, 

6. Preslik obavijesti o razvrstavanju po granama djelatnosti Državnog zavoda za 
statistiku (prema NKD-u 2007.), 

7. Preslik rješenja o upisu u sudski registar ili izvadak iz sudskog registra, 
8. Preslik obrtnice i neslužbeni izvod iz Obrtnog registra (samo ako je prijavitelj 

obrt), 
9. Original BON 2 ne stariji od 30 dana od predaje zahtjeva. 

 
Obrasci od 1. do 3 .sastavni su dio natječajne dokumentacije i dostupni su na mrežnim 
stranicama Primorsko-goranske županije. 
 
 
Napomena:  
 

Sve dodatne informacije mogu se dobiti telefonom na broj 351-615 odnosno na 
adresu e-pošte: sanjin.dragozetic@pgz.hr  



                                                                                                       Obrazac PGZ-S/3            
  

           REPUBLIKA  HRVATSKA 
 PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA 
          UO ZA KULTURU, SPORT 
            I TEHNIČKU KULTURU 
 
 
 
 

 
IZJAVA 

 
 
kojom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujemo da je   
 
  
________________________________________________________________________ 
 
________________________________________________________________________ 

(naziv trgovačkog društva/obrta, OIB) 
 
 
 
 
uredno ispunila obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna 
Primorsko-goranske županije i drugih javnih izvora. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Mjesto i 
datum: 

 MP  

   Ime i prezime te potpis osobe 
ovlaštene za zastupanje 



 
 Obrazac PGZ-S4 

 

          IZJAVA 
O KORIŠTENIM  POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 

 
Potpora male vrijednosti ne smije biti veća od 200.000,00 eura tijekom tri fiskalne godine (Uredba Komisije 
(EU) br.1407/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske 
unije na de minimis potpore) 
 

Ime i prezime 
poduzetnika: 

 

Naziv i adresa tvrtke:   

OIB tvrtke/obrta:   

U 2016. Nazivi državnih tijela ili pravnih 
osoba koje su odobrile potpore 
malih vrijednosti: 
1. 

Namjene ili projekti za koje 
su odobrene potpore: 
 
 

Iznosi potpora 
kunama: 

Datumi dodjele 
potpora: 

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

 

U 2017.  
 

Nazivi državnih tijela ili pravnih 
osoba koje su odobrile potpore 
malih vrijednosti: 
1. 
 

Namjene ili projekti za koje 
su odobrene potpore: 
 
 

Iznosi potpora 
kunama: 

Datumi dodjele 
potpora: 

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

 

U 2018.  
 
 

Nazivi državnih tijela ili pravnih 
osoba koje su odobrile potpore 
malih vrijednosti: 
1. 
 

Namjene ili projekti za koje 
su odobrene potpore: 
 
 

Iznosi potpora 
kunama: 

Datumi dodjele 
potpora: 

2. 
 

   

3. 
 

   

4. 
 

   

 

Iznos ukupno 
primljenih potpora - 
kn: 

 

 
 
______________________________ 
         (mjesto i datum izjave)    

M.P. 

 

 
 
 _____________________ 
 Ime i prezime te potpis vlasnika/osobe  
 ovlaštene za zastupanje 
 



Obrazac – PGZ-S/5 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

PRIMORSKO-GORANSKA            
ŽUPANIJA 

Upravni odjel za kulturu, sport i 
tehničku kulturu 

 

 
OBRAZAC IZVJEŠĆA ZA 

 JAVNI POZIV ZA FINANCIJSKU POTPORU PODUZETNICIMA U KULTURI U 2019. GODINI 

 

NAZIV KORISNIKA  

ADRESA   

OSOBA OVLAŠTENA ZA 
ZASTUPANJE 

 

OIB  

TELEFON  TELEFAKS  

E-adresa  

INTERNETSKA STRANICA  

POSLOVNA BANKA I BROJ ŽIRO 
RAČUNA 

 

 

NAZIV PROGRAMA/PROJEKTA  

PODRUČJE DJELOVANJA (upisati 
teritorij) 

 

BROJ UGOVORA  

VODITELJ/ICA 
PROGRAMA/PROJEKTA 

 

PARTNERI  

VANJSKI SURADNICI  

VOLONTERI U PROJEKTU  

DATUM POČETKA PROJEKTA  
DATUM ZAVRŠETKA 
PROJEKTA 

 

 

  OPIS PROVEDBE PROJEKTA    
(najviše 4 stranice) 

 

CILJ PROVEDBE 
PROGRAMA/PROJEKTA  
(prepisati iz prijave) 

 

PLANIRANI AKTIVNOSTI I 
REZULTATI 
(prepisati iz prijave) 

 

JE LI PROJEKT U CIJELOSTI 
REALIZIRAN? (ako nije, navesti 
razloge) 

 



JE LI BILO PROMJENE U 
PROVEDBI? (ako je, opišite ih) 

 

AKTIVNOSTI I DOPRINOS 
PARTNERA, SURADNIKA I 
VOLONTERA 

 

PROVEDENE AKTIVNOSTI  I 
OSTVARENI REZULTATI 

 

KONAČAN BROJ I STRUKTURA 
UKLJUČENIH KORISNIKA U 
PROGRAM/PROJEKT 

 

NAČIN NA KOJI JE JAVNOST 
INFORMIRANA O PROVEDBI 
PROGRAMA/PROJEKTA? 

 

OPIS PROBLEMA TIJEKOM 
PROVEDBE AKTIVNOSTI (ako ih je 
bilo) 

 

KOJA SE PROMJENA DOGODILA 
U ZAJEDNICI, A REZULAT JE 
PROVEDBE PROJEKTA 

 

SAMOPROCJENA PROVEDENOG 
PROJEKTA (KVALITATIVNA I 
KVANTITATIVNA) 

 

 
Datum izvješća: _____________ 2019. godine 

     
 Ovlaštena osoba za zastupanje 

 
MP 

 _____________________ 
 
 
 
Prilozi opisnom izvješću: 

 Financijsko izvješće   

 Foto dokumentacija 

 Novinski članci o projektu 

 Svi ostali dokumenti koji su relevantni ili su dokaz o provedenim aktivnostima i 
rezultatima projekta  
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