
   

 

 

 
Poziv na dostavu projektnih prijedloga  

Modernizacija sustava stručnog usavršavanja strukovnih nastavnika 
 

Obrazac 2.: Izjava prijavitelja o ispunjavanju i prihvaćanju uvjeta natječaja  
 
 

 
 
Naziv prijavitelja:  

Naziv projekta: 
 

 
 
 
Potpisom i pečatom na ovoj izjavi pod kaznenom i materijalnom odgovornošću prijavitelj 
izjavljuje sljedeće: 

1. prijavitelj je proučio natječajnu dokumentaciju i prihvaća sve uvjete poziva na 

dostavu projektnih prijedloga; 

2. prijavitelj je pravna  osoba zakonski nadležna za razvoj i provedbu sustava stručnog 

usavršavanja strukovnih nastavnika; 

3. prijavitelju za prijavljeni projektni prijedlog nisu već dodijeljena sredstva iz drugih 

javnih izvora (nacionalnih ili EU); 

4. prijavitelj ili osoba ovlaštena po zakonu za zastupanje prijavitelja nije pravomoćno 

osuđena za bilo koje od sljedećih kaznenih djela:  

a. prijevara, davanje i primanje mita, zloporaba u postupku javne nabave, utaja 

poreza ili carine, subvencijska prijevara, pranje novca, zloporaba položaja i 

ovlasti, nezakonito pogodovanje, 

b. udruživanje za počinjenje kaznenih djela, zloporaba obavljanja dužnosti 

državne vlasti, protuzakonito posredovanje1; 

                                                 
1 Sukladno Kaznenom zakonu (NN 125/11,144/12) 
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5. prijavitelj nije dostavio lažne podatke pri predočavanju dokaza o okolnostima 

sukladno gore navedenim točkama, niti pružio bilo koje druge lažne informacije 

tijelima nadležnim za upravljanje fondovima Europske unije u Republici Hrvatskoj; 

6. prijavitelj nije u sukobu interesa; 

7. prijavitelj nije pokušavao pribaviti povjerljive informacije ili utjecati na odbor za 

odabir projekata ili tijela nadležna za upravljanje fondovima Europske unije u 

Republici Hrvatskoj tijekom ovog ili prijašnjih poziva na dostavu projektnih prijedloga 

8. prijavitelj je suglasan s eventualnim zahtjevima za dodatnim pojašnjenjima ili 

dokazima vezano uz provjeru prihvatljivosti prijave; 

9. podaci iz projektne prijave mogu se obrađivati i pohranjivati u informacijskom 

sustavu korištenja strukturne pomoći Europske unije; 

10. svi podaci koje je prijavitelj naveo u projektnoj prijavi istiniti su i odgovaraju stanju na 

dan prijave na poziv na dostavu projektnih prijedloga; 

11. osnovne informacije o projektnoj prijavi (ime prijavitelja, naziv projekta, kratki opis 

projekta, jedinstveni broj projekta i traženi iznos) mogu se objaviti na mrežnim 

stranicama  www.strukturnifondovi.hr i www.mzos.hr  

 

 

Ime i prezime odgovorne osobe: 

Datum i mjesto: 

 

Pečat i potpis: 
 

http://www.strukturnifondovi.hr/
http://www.mzos.hr/

