
Klasa: 300-01/22-01/0006
Urbroj: 2163-27-01-8-22-8
Medulin, 05.12.2022.

________________________________                
          (ime/tvrtka poduzetnika)                   
                                                                                  
_________________________________
                      (sjedište)

_________________________________
             (matični broj i OIB)

                               OBRAZAC IZJAVA

I.  IZJAVA O KORIŠTENIM DRŽAVNIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI             

Izjavljujem da sam do sada u promatranom razdoblju, u posljednje tri fiskalne godine:

a) koristio/la državne potpore male vrijednosti.

b) nisam koristio/la državne potpore male vrijednosti.

Ako je odgovor a) obavezno ispuniti sljedeću tablicu:

DATUM dobivanja 
potpore male 

vrijednosti

IZNOS dobivene 
potpore

(u kunama)

NAZIV TIJELA koje 
je dodijelilo potporu 

male vrijednosti

OPIS PROJEKTA/ SVRHA
radi koje je odobrena potpora

male vrijednosti

__________ 2020.



__________ 2021.

__________ 2022.

U slučaju kada je podnositelj/ica zahtjeva koristio/la u tijeku jedne godine više državnih 
potpora male vrijednosti, obavezno u tablici navesti posebno podatke za svaku dobivenu 
potporu. 

II.  IZJAVA O POZNAVANJU PROPISA O DRŽAVNIM POTPORAMA

Ovom izjavom pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da sam upoznat/a s 
važećim propisima koji reguliraju područje državnih i potpora male vrijednosti (Zakon o 
državnim potporama („Narodne novine“ broj 47/14). 
Slijedom navedenog, neopozivo izjavljujem da ću, u slučaju da tijelo nadležno u prvom 
stupnju, za povrat potpora danih ili korištenih protivno propisima, utvrdi da koristim potpore 
protivno propisima te naloži njihov povrat, vratiti Općini Medulin ukupan iznos potpore koji 
je oglašen nedopuštenim, zajedno sa zateznim kamatama propisanima zakonodavstvom o 
državnim potporama, i to od datuma korištenja iznosa oglašenog nedopuštenom potporom pa 
do datuma njegova povrata Općini Medulin. 

III.  IZJAVA O PODACIMA U PRIJAVI I KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da su podaci koje sam upisao u 
obrazac prijave na Javni poziv za dodjelu nepovratnih potpora i subvencija, potpuni i istiniti. 
Također sam suglasan/na i stavljam na raspolaganje sve podatke uključujući i osobne podatke 
navedene u ovoj izjavi i svim prilozima koje podnosim uz prijavu za dobivanje subvencije, u 
svrhu njihovog prikupljanja, obrade i korištenja te javnog objavljivanja istih, kao i njihovog 
daljnjeg prenošenja na treće osobe sukladno navedenim propisima o državnim i potporama 
male vrijednosti. 

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

dana ………………....                                                                  ……………………..…


