
 

SAŽETAK OBVEZNE NATJEČAJNE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU 

PROGRAMA/PROJEKTA NA PONOVLJENI JAVNI NATJEČAJ ZA 

FINANCIRANJE JAVNIH POTREBA IZ PODRUČJA ZAŠTITE OKOLIŠA I 

PRIRODE ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE ZA 2021. GODINU 

 

Obvezna natječajna dokumentacija za prijavu programa, projekata i aktivnosti koja se 

mora dostaviti za vrijeme trajanja Ponovljenog javnog natječaja: 

 

 

1. Obrazac 1*  
- Obrazac opisa programa/projekta i proračuna za predlaganje programa/projekata 

javnih potreba za 2021. godinu za područje zaštite okoliša i prirode s potpisom 

voditelja/voditeljice programa/projekta i ovlaštene osobe za zastupanje, te pečatom 

udruge ili druge organizacije, 

2. Obrazac 2* 
- Obrazac Izjave da nema nepodmirenih obveza prema proračunu Šibensko-

kninske županije kao niti prema drugim javnim izvorima financiranja s potpisom 

ovlaštene osobe za zastupanje, te pečatom udruge, 

3. Obrazac 3*  
- Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja s potpisom ovlaštene 

osobe za zastupanje, te pečatom udruge. 

 

*Napomena: Obrasci: 1, 2, 3 objavljeni su na mrežnim stranicama Šibensko-

kninske županije. 

 

4. Pravne osobe koje su registrirane kao UDRUGE obvezno prilažu sljedeću dodatnu 

dokumentaciju (zajedno s Obrascima 1,2 i 3): 

 

4.1 Izvadak iz Registra udruga RH ne stariji od tri mjeseca od dana raspisivanja 

ovog natječaja ili Ispis E- izvatka iz Registra udruga RH ne stariji od mjesec 

dana od dana raspisivanja ovog natječaja, a koji je ovjeren od strane ovlaštene 

osobe udruge s nadnevkom prijave, vlastoručnim potpisom i ovjerom pečata 

udruge,  

 

4.2 . Preslika Obavijesti o razvrstavanju poslovnog subjekta prema NKD-u, 

4.3 Potvrda Ministarstva financija, Porezne uprave, mjesnog područnog ureda i 

ispostave na području Šibensko-kninske županije o nepostojanju dugovanja u 

Evidenciji koju vodi Porezna uprava, ne starija od mjesec dana od dana 

raspisivanja natječaja (preslika izvornika ili elektronički zapis u sustavu e-

građani), 

4.4 Uvjerenje nadležnog Općinskog Suda da se protiv predsjednika/ce i 

voditelja/ice programa/projekta ne vodi kazneni postupak, ne starija od šest 

mjeseci (preslike izvornika ili elektronički zapisi u sustavu e-građani), 

4.5 Preslika Potvrde FINE o predanom financijskom Izvješću za 2020. godinu 
koja se objavljuje na stranicama Ministarstva financija s obveznim prilogom 

ovjerenog Obrasca,  

4.6 Obrazac – Referentna stranica, Izvještaj za 2020. godinu sa linka Ministarstva 

financija ––––> Link na Internet stranici Ministarstva financija (neprofitno 

računovodstvo), 



4.7 E-Izvadak iz Registra neprofitnih organizacija (RNO izvadak) sa stranica 

Ministarstva financija, ovjeren i pečatiran od strane ovlaštenih osoba udruge 

ne stariji od mjesec dana od dana raspisivanja natječaja. 

 

            Prijave u kojoj nedostaju propisani, nepopunjeni i neovjereni obrasci i propisana 

dokumentacija neće se uzeti u razmatranje. 

Gdje poslati prijavu?  

  

Obvezne obrasce i propisanu dokumentaciju potrebno je poslati u papirnatom obliku. 

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe 

ovlaštene za zastupanje i ovjerene službenim pečatom udruge ili druge organizacije.  

 

 Natječajna dokumentacija predaje se u zatvorenoj omotnici u pisarnicu Šibensko-

kninske županije ili poštom na adresu:  

 

 

Šibensko-kninska županija  

Upravni odjel za zaštitu okoliša i komunalne poslove 

Trg Pavla Šubića I br.2  

22000 Šibenik 

 

s napomenom 

 

„Natječaj za predlaganje programa/projekata javnih potreba iz područja zaštite okoliša i 

prirode Šibensko–kninske županije za 2021. godinu – NE OTVARATI“ 

 

Zakašnjele, nepotpune ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima iz ovog 

Javnog natječaja neće se razmatrati. 

Obrasci za prijavu mogu se preuzeti putem računala na internet stranici Šibensko-

kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr. 

 

 

Rok za slanje prijave 

 

Javni natječaj je otvoren do 21. travnja 2021. godine.  

 

 

 

http://www.sibensko-kninska-zupanija.hr/

