
Klasa: 302-01/21-01/0018
Urbroj: 2168/02-01/3-21-10
Medulin, 03.12.2021.

PREDMET: PRIJAVA NA JAVNI POZIV ZA DODJELU NEPOVRATNIH   
SUBVENCIJA ZA MJERU “POTPORE ZA NOVO ZAPOŠLJAVANJE“ 
2021.

1. Naziv podnositelja i 
sjedište

2.1. Odgovorna osoba
2.

2.2.  Kontakt osoba

3.
Potpuni naziv i šifra 

razreda djelatnosti prema 
NKD-u

4. Telefon / fax / e-mail

5. Matični broj i OIB 
podnositelja

6. Žiro račun, IBAN

7. Godina osnivanja i broj 
zaposlenih

8.

Podaci o novozaposlenim 
osobama (ime i prezime, 

adresa, datum 
zapošljavanja)



Uz prijavu je potrebno priložiti sljedeću dokumentaciju:

1. presliku registracije obrta/trgovačkog društva (obrtnica, rješenje ili izvadak iz sudskog 
registra) sa vidljivom oznakom razreda i potpunim nazivom djelatnosti iz Nacionalne 
klasifikacije djelatnosti 2007. – NKD 2007.,

2. presliku ugovora o radu za novozaposlenu osobu,
3. presliku prijave M-1 P radnika i Tiskanicu 2, 
4. JOPPD obrazac (stranica A i stranica B) – za posljednjih 6 mjeseci zaposlenja (ne ranije od 

01. studenoga 2020. godine), 
5. potvrdu o prebivalištu za novozaposlenu osobu ili presliku osobne iskaznice,
6. dokaz odnosno presliku službene isprave o invaliditetu (ukoliko se zapošljava osoba s 

invaliditetom), 
7. elektronički zapis o radnom pravnom statusu (ERPS) / e-radnu knjižicu iz koje je vidljivo da 

je u tvrtci osim novozaposlene osobe, ranije zaposlena  jedna osoba na neodređeno vrijeme, a 
sa prebivalištem na području općine Medulin  (traženu potvrdu možete preuzeti putem 
sustava e-građani i e-usluga HZMO https://erps.mirovinsko.hr/ESOWebSite_Private/ ili u 
papirnatom obliku, osobno, na šalteru HZMO),

8. potvrdu o prebivalištu za ranije zaposlenu osobu na neodređeno vrijeme, a sa prebivalištem na 
području općine Medulin ili presliku osobne iskaznice, 

9. potvrdu da tvrtka nema dugovanja prema Općini Medulin po bilo kojoj osnovi, najranije 
izdanu na dan objave Javnog poziva, a najkasnije na dan predaje zahtjeva (potvrdu zatražiti e-
mailom na tatjana.danzante@medulin.hr ili opcina@medulin.hr ),

10. izjavu o korištenim potporama male vrijednosti,
11. izjavu obveznika o upisu u sustav PDV-a,
12. izjavu o davanju suglasnosti za prikupljanje i obradu osobnih podataka,
13. izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i
14. izjavu o obvezi povrata dobivene potpore.

Ime i prezime te
U _________________, M.P. potpis ovlaštene osobe:

dana
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mailto:tatjana.danzante@medulin.hr
mailto:opcina@medulin.hr

