
Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za dodjelu potpora udrugama za redovno poslovanje, 
edukaciju i gospodarske manifestacije iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka i šumarstva u 
Zagrebačkoj županiji u 2019. godini. (Klasa: 022-01/19-01/13, Urbroj: 238/1-03-19-11 od 27. veljače 
2019.) Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo Zagrebačke županije raspisuje 
 

JAVNI NATJEČAJ 
za dodjelu potpora udrugama za redovno poslovanje, edukaciju i gospodarske manifestacije 

 iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka i šumarstva  
u Zagrebačkoj županiji u 2019. godini 

 
 
1. Predmet javnog natječaja 
Dodjela županijskih novčanih potpora iz Proračuna Zagrebačke županije za 2019. godinu, za provedbu 
aktivnosti i projekata koji su ili će biti obavljeni u 2019. godini, iz područja poljoprivrede, ruralnog 
razvitka i šumarstva u Zagrebačkoj županiji, putem slijedećih mjera: 
 
Mjera 1. POTPORA REDOVNOM POSLOVANJU  
Mjera 2. EDUKACIJA 
Mjera 3. GOSPODARSKE MANIFESTACIJE 
 
 
2. Kriteriji za dodjelu potpora 
 
2.1. Prihvatljivi Prijavitelji: 
 

a) udruge poljoprivrednih proizvođača, udruge uzgajivača riba, udruge proizvođača tradicionalnih 
proizvoda, udruge za očuvanje tradicije i kulturne baštine, udruge za očuvanje bioraznolikosti, 
udruge šumoposjednika koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije, upisani u Registra 
udruga Republike Hrvatske, 

b) proizvođačke organizacije koje imaju sjedište na području Zagrebačke županije, 
c) županijski savezi udruga (čija djelatnost proizlazi iz programskog područja poljoprivrede, ruralnog 

razvitka i šumarstva) koji imaju sjedište na području Zagrebačke županije, upisani u Registra 

udruga Republike Hrvatske i imaju minimalno dvije članice Saveza. 

 
2.2. Uvjeti, dokazi i potrebna dokumentacija za dodjelu novčanih potpora po mjerama i prijaviteljima  
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Sjedište u Zagrebačkoj županiji  
 
*dokazuje se Izvatkom iz Registra udruga 
 

Upis u odgovarajući registar 

Preslika Izvatka o registraciji prijavitelja iz odgovarajućeg 
registra ili ispis elektronske stranice sa svim podacima 
udruge u Registru udruga,  ne starija od 6 mjeseci od 
dana predaje prijave 

Upis u registar neprofitnih organizacija Ispis elektronske stranice registra neprofitnih 



organizacija (RNO) - za udruge i druge neprofitne 
organizacije, ne stariji od dana objave Javnog poziva 

Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 
74/2014) 

Izvadak  iz  Statuta  o  području  djelovanja  
udruge/neprofitne  organizacije,  koji  je ovjeren 
pečatom i potpisom ovlaštene osobe za zastupanje 

Financijski izvještaj1 

Preslika godišnjeg financijskog izvješća prijavitelja i to: 

a. za obveznike dvojnog knjigovodstva: godišnje 

Izvješće o prihodima i rashodima, Bilanca i Bilješke uz 

financijsko izvješće za 2018. - s pečatom/potvrdom o 

zaprimanju Državnog ureda za reviziju ili FINA-e; 

b. za obveznike jednostavnog knjigovodstva: Godišnje 

financijsko izvješće o primicima i izdacima za 2018. 

godinu (G-PR-IZ-NPF) 

Izvještaj o radu1 

Preslika zapisnika s godišnje skupštine Udruge za 2018. 

ili podatak o web stanicama prijavitelja na kojima javno 

objavljuje programska i financijska izvješća o radu 

Nema dugovanja prema državnom proračunu 
Potvrda o stanju poreznog duga - ne starija od 30 dana 
od dana predaje prijave 

Protiv prijavitelja (udruge) se ne vodi kazneni 
postupak 

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv prijavitelja 
(udruge)  ne vodi kazneni postupak, ne starije od šest 
mjeseci od dana predaje prijave 

Protiv osobe ovlaštene za zastupanje prijavitelja 
(udruge) se ne vodi kazneni postupak  

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv osobe ovlaštene 
za zastupanje prijavitelja (udruge) ne vodi kazneni 
postupak, ne starije od šest mjeseci od dana predaje 
prijave 

Ako je voditelj programa/projekta različit od osobe 
ovlaštene za zastupanje2  

Uvjerenje nadležnog suda da se protiv voditelja 
programa/projekta ne vodi kazneni postupak, ne starije 
od šest mjeseci od dana predaje prijave 

Plan rada za 2019. godinu 

Plan rada koji je donesen od strane Skupštine ili nekog 

drugog ovlaštenog tijela Udruge i sadrži aktivnosti koje 

se planiraju u 2019. godini provodit sukladno ciljevima i 

djelatnostima Udruge, ovjerena pečatom i potpisom 

osobe ovlaštene za zastupanje 

Procjena troškova 

Predračuni, ponude, izjave suradnika o cijeni njihovih 

usluga i sl., osim ako je financijski plan utvrđen samo na 

osnovu procjene troškova 
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 Izjava o plaćenim članarinama za 2018. godinu 
Izjava o plaćenim članarinama za 2018. godinu, ovjerena 

pečatom i potpisom osobe ovlaštene za zastupanje 
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Plan edukacije za 2019. godinu 

Plan edukacije  za 2019. godinu koji je donesen od 

strane Skupštine ili nekog drugog ovlaštenog tijela 

Udruge, ovjeren pečatom i potpisom osobe ovlaštene za 

zastupanje 

Evidencije prisutnosti za svaku edukaciju 

Vlastoručno potpisane evidencije prisutnosti na 

predavanju – potpisna lista s čitljivim imenom i 

prezimenom, kontaktom i potpisom sudionika, koje 

obavezno sadrže naziv predavanja, datum i mjesto 

održavanja te ime predavača 

(1) osim za novoosnovane udruge 

 
 
 



2.3. Iznosi potpore 
 
Najviši iznos pojedinačne novčane potpore za tekuću godinu po jednom korisniku iznosi:  
(a) za Mjeru 1. 5.000,00 kuna godišnje po udruzi i proizvođačkoj organizaciji, 10.000,00 kuna godišnje 
županijskom savezu udruga 
(b) za Mjeru 2. do 30.000,00 kuna za organizirane edukacije tijekom cijele godine 
(c) za Mjeru 3. do 30.000,00 kuna po organiziranoj manifestaciji 
 

 
Najviši ukupni godišnji iznos novčane potpore za tekuću godinu koju jedan korisnik može ostvariti na 
temelju Odluke o uvjetima i kriterijima dodjele potpora udrugama za redovno poslovanje, edukaciju i 
gospodarske manifestacije iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka i šumarstva u Zagrebačkoj 
županiji u 2019. godini (Klasa: 022-01/19-01/13, Urbroj: 238/1-03-19-10, od 27. veljače 2019.) iznosi do 
60.000,00 kuna. 
Za sve potpore prava i obveze korisnika utvrđuju se ugovorom. 

 

3. Način prijave i mjesto dostave prijave 
 

Prijava na ovaj Javni natječaj podnosi se na dva načina: 
A) putem Sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „ePrijava“ (u daljnjem tekstu: 

„ePrijava“), 
B) preporučenom poštom. 

 
A) putem Sustava za upravljanje natječajima i provedbom projekata „ePrijava“  
 
Prije nego Prijavitelj kroz sustav „ePrijava“ prijavi projekt, treba se registrirati u Sustav za upravljanje 
natječajima i provedbom projekata „ePrijava“. Po registraciji, Prijavitelj u svoju e-poštu dobiva lozinku kojim 
se kasnije prijavljuje u Sustav.  
 
U „ePrijava“ se ulazi kroz službenu mrežnu stranicu Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr na 
mjestu objave Javnog natječaja. 
 
Upute za prijavitelje i Upute za korisnike sustava „ePrijava“ nalaze se na službenoj mrežnoj stranici 
Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr 
 
Po završenoj prijavi putem sustav „ePrijava“, Podnositelj je obvezan ispisati Prijavni obrazac te 
preporučeno putem pošte poslati samo originalni, potpisani i ovjereni Prijavni obrazac i to najkasnije u 
roku od 7 (sedam) dana od dana podnošenja prijave putem sustava „ePrijava“.  
 
Sva dokumentacija iz Točke 2.2 ovog Javnog natječaja koja se prilaže Prijavnom obrascu se učitava 
(upload) kroz „ePrijavu“ i ne šalje se poštom. 
 
Adresa za slanje navedena je u točki 3.B. ovog Javnog natječaja. 
 
 
 
B) preporučenom poštom  

 
Na ovaj način prijave se mogu dostaviti isključivo na propisanom Prijavnom obrascu (www.zagrebacka-
zupanija.hr) zajedno s dokumentacijom koja je navedena u Točki 2.2. ovog Javnog natječaja, poštom 
preporučeno u zatvorenoj omotnici na adresu: 
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ZAGREBAČKA ŽUPANIJA 
Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo 
S naznakom „Prijava na javni natječaj – mjera _________ - NE OTVARAJ“   
Ulica grada Vukovara 72/V, 10000 Zagreb 
 
Ili osobnom dostavom putem pisarnice Zagrebačke županije na adresi: 
Ulica grada Vukovara 72/VI, 10000 Zagreb 
 
 

4. Rok za dostavu prijave 
 
Natječaj je otvoren 30 dana od dana objave, odnosno prijave na Javni natječaj podnose se putem 
sustava „ePrijava“ do ponoći (23:59 sati) tridesetog dana od dana objave Natječaja, odnosno do 26. 
travnja 2019. godine. 
Prijave koje ne budu podnesene u propisanom roku, na način i u obliku koji su ovdje opisni, smatrat će 
se neprihvatljivim i neće se razmatrati. 
 
 
5. Dokumenti koji se trebaju dostaviti uz prijavu 
 
Po završenoj prijavi putem „ePrijava“, Prijavni obrazac treba ispisati, potpisati od strane odgovorne 
osobe i dostaviti u jednom primjerku na već ranije opisan način.  
Svi dokumenti koji se prilažu Prijavnom obrascu se učitavaju kroz ePrijava i nije ih potrebno dostavljati u 
fizičkom obliku uz Prijavni obrazac. 
Ako se prijava podnosi preporučenom poštom uz original Prijavni obrazac potrebno je dostaviti i svu 
traženu dokumentacijom koja je navedena u Točki 2.2. ovog Javnog natječaja. 
Za svu dokumentaciju koja se učitava u ePrijava ili dostavlja u kopiji u fizičkom obliku, Županija može 

tražiti uvid u originalnu dokumentaciju, što joj je prijavitelj dužan omogućiti. 

 
6. Informacije:  

Informacije o ovom Javnom natječaju, propisani obrasci i dokumentacija te sve obavijesti i promjene uz 

ovaj Javni natječaj, kao i Odluka župana o odabiru Programa/Projekta i dodjeli sredstava, bit će 

objavljene na službenoj mrežnoj stranici Zagrebačke županije www.zagrebacka-zupanija.hr u rubrici 

Natječaji / Javni natječaji / Upravni odjel za poljoprivredu, ruralni razvitak i šumarstvo, pod nazivom 

„Javni natječaj za dodjelu potpora udrugama za redovno poslovanje, edukaciju i gospodarske 

manifestacije iz područja poljoprivrede, ruralnog razvitka i šumarstva u Zagrebačkoj županiji u 2019. 

godini“. 

Sva dodatna pojašnjenja ili informacije mogu se zatražiti na broj telefona 01/6009-416.  

 

KLASA: 326-05/19-01/04 
URBROJ: 238/1-08-01/1-1-04 
Zagreb, 27. ožujka 2019. 
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