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UVJETI NATJEČAJA 

Prihvaćeni uvjeti natječaja  DA 

 

OPĆI PODACI O PODNOSITELJU ZAHTJEVA 

Prijavitelj 

OIB*  

Ime*  

Prezime*  

Adresa predlagatelja 

Ulica i kućni broj*  

Mjesto i poštanski broj*  

Područje i profesija 

Područje umjetničkog stvaralaštva*  

Umjetnička djelatnost (profesija)*  

Kontakt predlagatelja 

Telefon  

Mobitel*  

Adresa e-pošte predlagatelja*  

Banka 

Naziv banke*  

IBAN žiro računa*  

 

STATUS PODNOSITELJA ZAHTJEVA 

Status podnositelja zahtjeva 

Jeste li umjetnik koji profesionalno obavlja samostalnu umjetničku 
djelatnost i kojem se doprinosi plaćaju iz proračuna Republike Hrvatske?* 

DA/NE 

Jeste li honorarno angažirani u nekoj od javnih ustanova?* DA/NE 

Ako DA molimo navedite u kojoj?  

Članstvo u strukovnim udrugama*                                                                  Odabrati s popisa 

Program* Zahtjev za dodjelu 
potpore 

 

UTVRĐIVANJE UTJECAJA EPIDEMIJE KORONAVIRUSA NA OBAVLJANJE 
UMJETNIČKE DJELATNOSTI 

Okolnosti 

Jesu li Vam zbog posebnih okolnosti uvjetovanih koronavirusom otkazani 
unaprijed ugovoreni projekti, nastupi, koncerti, izložbe, kazališne ili plesne 
predstave i slično, u kojima ste trebali aktivno sudjelovati ili ste 
onemogućeni u ugovaranju projekata?* 

DA/NE 

Utjecaj epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti - opisno* 

Potrebno je uz kratak opis utjecaja epidemije koronavirusa na obavljanje umjetničke djelatnosti 
ukratko obrazložiti i pad prihoda od umjetničke djelatnosti u 2020. godini. 
Potrebno je upisati od 500 do 2.000 znakova. 
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Ukupni prihodi 
Umjetnik unosi ukupni prihod od obavljanja umjetničke djelatnosti u godini u kojoj je taj prihod 
bio najviši, gledano u razdoblju 2017.- 2019. godine. Ostvareni ukupni prihod od umjetničke 
djelatnosti treba biti viši od 19.500 kn (u toj godini) kako bi se ostvarila potpora. 
U ukupne prihode od obavljanja umjetničke djelatnosti ulaze oni ostvareni od 
samostalne djelatnosti i drugog dohotka 

Ukupni prihodi od obavljanja umjetničke djelatnosti*  

Godina u kojoj je ostvaren navedeni ukupni prihod od obavljanja umjetničke 
djelatnosti* 

ili 2019. ili 2018.ili 
2017. 

 

Vlasništvo 

Jeste li vlasnik ili suvlasnik trgovačkog društva, obrta ili neke druge pravne osobe?* DA/NE 

Ako je odgovor DA, jeste li ostvarili pravo na potporu temeljem bilo koje druge mjere 
Vlade Republike Hrvatske za očuvanje radnih mjesta? 

 

 

Jeste li od 1. siječnja 2020. godine do datuma podnošenja zahtjeva sudjelovali u 
realizaciji programa/projekata sufinanciranih javnim sredstvima ili vam je odobreno 
sufinanciranje putem javnih poziva i ad hoc natječaja Ministarstva kulture i medija?* 
U slučajevima u kojima umjetnik nije nositelj programa/projekata i ne može 
samostalno utvrditi izvore financiranja svog prihoda iz programa/projekata potrebno 
je pod Ostvarene prihode od obavljanja umjetničke djelatnosti iz ostalih izvore 
navesti uplatitelja i uplaćeni iznos. 

 
DA/NE 

 

Ostvarene potpore putem natječaja/javnih poziva Ministarstva kulture i medija 
Unijeti sve podatke bez obzira je li umjetnik samostalno bio prijavitelj ili je ostvario potpore 
kroz programska sredstva odobrena nekom drugom prijavitelju 

U slučajevima u kojima umjetnik nije nositelj programa/projekata i ne može samostalno utvrditi 
izvore financiranja svog prihoda iz programa/projekata potrebno je pod Ostvarene prihode od 
obavljanja umjetničke djelatnosti iz ostalih izvore navesti uplatitelja i uplaćeni iznos. 

Naziv natječaja Iznos 

  

Ukupno:  

 

Ostvarene potpore putem jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave 
Unijeti sve podatke bez obzira je li umjetnik samostalno bio prijavitelj ili je ostvario potpore 
kroz programska sredstva odobrena nekom drugom prijavitelju 

U slučajevima u kojima umjetnik nije nositelj programa/projekata i ne može samostalno utvrditi 
izvore financiranja svog prihoda iz programa/projekata potrebno je pod Ostvarene prihode od 
obavljanja umjetničke djelatnosti iz ostalih izvore navesti uplatitelja i uplaćeni iznos. 

Naziv jedinice Iznos 

  

Ukupno:  

 

Ostvareni prihodi od obavljanja umjetničke djelatnosti iz ostalih izvora 

Naziv izvora Iznos 

  

Ukupno:  
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SUGLASNOST ZA PROVJERU FINANCIJSKIH PODATAKA 

Dajem suglasnost Ministarstvu kulture i medija za provjeru 
financijskih podataka unesenih u ovu Prijavu kroz Poreznu upravu 
Ministarstva financija.* 

 DA 

 
 

ODGOVORNOST I VJERODOSTOJNOST PRIJAVE 

Pod punom materijalnom, kaznenom i moralnom odgovornošću 
potvrđujem da su svi podaci navedeni u Prijavi točni i vjerodostojni.* 

 DA 

 


