
IZJAVA 

O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI  

(Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013.) 

 

Potpora male vrijednosti ne smije biti veća od 200.000 EUR u predmetnoj fiskalnoj godini te tijekom prethodne dvije fiskalne godine. 

 (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i  

108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore.) 

 

 

Naziv prijavitelja: 

 

 

 

Adresa prijavitelja:  

 

 

U 2019. godini: 

Nazivi državnih tijela ili pravnih 

osoba koje su odobrile potpore 

malih vrijednosti 

Namjene ili projekti za koje su 

odobrene potpore 

 

 

Iznosi potpora 

kunama 

Datumi dodjele 

potpora 

Dodijeljene potpore 

smo opravdali i 

namjenski iskoristili 

(DA/NE) 

1.     

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

 

U 2020. godini: 

 

Nazivi državnih tijela ili pravnih 

osoba koje su odobrile potpore 

malih vrijednosti 

 

Namjene ili projekti za koje su 

odobrene potpore 

 

 

Iznosi potpora 

kunama 

Datumi dodjele 

potpora 

Dodijeljene potpore 

smo opravdali i 

namjenski iskoristili 

(DA/NE) 

1.     



2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

 

U 2021. godini: 

 

 

Nazivi državnih tijela ili pravnih 

osoba koje su odobrile potpore 

malih vrijednosti 

 

Namjene ili projekti za koje su 

odobrene potpore 

 

 

Iznosi potpora 

kunama 

Datumi dodjele 

potpora 

Dodijeljene potpore 

smo opravdali i 

namjenski iskoristili 

(DA/NE) 

1.     

2. 

 

    

3. 

 

    

4. 

 

    

 

Iznos ukupno 

primljenih potpora 

(u kunama): 

 

 

Izjavljujemo da smo ispunili ugovorne obveze za korištene potpore male vrijednosti u gore navedenoj tablici.   

 

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj Izjavi istiniti, točni i potpuni. 

 

 

Mjesto i datum    M.P.                  Za prijavitelja 

(ime i prezime te potpis 

________________________        osobe ovlaštene za zastupanje) 

 

_____________________



IZJAVA  

                                             O POVEZANIM SUBJEKTIMA 

                                          (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013.) 
 

 

 

Ja,______________________________________________,OIB:______________________, 
                   (ime i prezime)                                                                                                                                                                                 

 

iz______________________________________________________________________, kao  
                    (puna adresa) 

 

odgovorna osoba /vlasnik poslovnog subjekta______________________________________,  
 (puni naziv) 

 

OIB:_______________ sa sjedištem u ____________________________________________ 
                                                                                                                        (puna adresa) 

izjavljujem da poslovni subjekt (zaokružiti jednu od ponuđenih tvrdnji) 

a) nije povezan s drugim poslovnim subjektima na način da se temeljem članka 2. stavka 

2. Uredbe Europske komisije 1407/2013 o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o 

funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore tako povezana poduzeća smatraju 

„jednim poduzetnikom“ 

b) je povezan s sljedećim poslovnim subjektima (navesti naziv, OIB te sjedište poslovnog 

subjekta) način da se temeljem članka 2. stavka 2. Uredbe o potporama male 

vrijednosti tako povezana poduzeća smatraju „jednim poduzetnikom“: 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 
 

________________________ 
           (mjesto i datum) 

______________________________ 

 (potpis odgovorne osobe/vlasnika poslovnog subjekta) 

 

 

Pojašnjenje: 

Uredbom o potporama male vrijednosti pod pojmom „jedan poduzetnik” obuhvaćena su sva poduzeća koja su u 

najmanje jednom od sljedećih međusobnih odnosa: 

(a) jedno poduzeće ima većinu glasačkih prava dioničara ili članova u drugom poduzeću; 

(b) jedno poduzeće ima pravo imenovati ili smijeniti većinu članova upravnog, upravljačkog ili nadzornog tijela 

drugog poduzeća; 

(c) jedno poduzeće ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo poduzeće prema ugovoru sklopljenom s tim 

poduzećem ili prema odredbi statuta ili društvenog ugovora tog poduzeća; 

(d) jedno poduzeće koje je dioničar ili član u drugom poduzeće, kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim 

dioničarima ili članovima tog poduzeća, većinu glasačkih prava dioničara ili glasačkih prava članova u tom 

poduzeću. 

Poduzeća koja su u bilo kojem od odnosa navedenih u prvom podstavku točkama (a) do (d) preko jednog ili više 

drugih poduzeća isto se tako smatraju jednim poduzetnikom.



IZJAVA 

O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI POVEZANIH DRUŠTAVA 

                                                                                 (Uredba Komisije (EU) br. 1407/2013.) 

 

Sukladno Uredbi komisije (EU) broj 1407/2013. od 18. prosinca 2013. godine o primjeni članaka 107. i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore 

ukupan iznos svih potpora male vrijednosti koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000,00 EUR. U pogledu 

poduzetnika koji se bave cestovnim prijevozom tereta za najamninu ili naknadu, ista ne smije biti veća od 100.000,00 EUR tijekom tri fiskalne godine. 

Pojam „jedan poduzetnik” odnosi se na sva povezana društva ili grupu koja zadovoljava jedan od sljedećih međusobnih odnosa: 

a) jedno društvo ima većinu glasačkih prava u drugom društvu na temelju dionica ili uloga u temeljnom kapitalu, 

b) jedno društvo ima pravo imenovati ili smijeniti člana ili više članova uprave i nadzornog odbora drugog društva, 

c) jedno društvo ima pravo ostvarivati vladajući utjecaj na drugo društvo temeljem sklopljenog ugovora ili prema odredbama statuta ili osnivačkog ugovora, 

d) jedno društvo koje je dioničar ili član u drugom društvu kontrolira samo, u skladu s dogovorom s drugim dioničarima ili članovima tog društva, većinu glasačkih prava 

dioničara ili članova tog društva. 

 

 

 

Naziv: 

OIB: 

NKD: 

 

Ime i prezime 

podnositelja 

zahtjeva: 

 

Adresa: 

Telefon:  

 

U 2019. godini: Naziv i OIB povezanog društva: Naziv državnog tijela ili pravne 

osobe koja je odobrila potpore 

male vrijednosti: 

 

Namjena ili projekt za koji su 

odobrene potpore male 

vrijednosti: 

 

 

Datum 

dodjele 

potpore: 

Iznos potpore 

u kunama: 

Dodijeljene 

potpore smo 

opravdali i 

namjenski 

iskoristili 

(DA/NE) 

1./      

2./      

3./      

 

U 2020. godini: 

 

 

Naziv i OIB povezanog društva: Naziv državnog tijela ili pravne 

osobe koja je odobrila potpore 

male vrijednosti: 

Namjena ili projekt za koji su 

odobrene potpore male 

vrijednosti 

Datum 

dodjele 

potpore: 

Iznos potpore 

u kunama: 

Dodijeljene 

potpore smo 

opravdali i 



 namjenski 

iskoristili 

(DA/NE) 

1.  

 

    

2.  

 

    

3.  

 

    

 

U 2021. godini: 

 

 

Naziv i OIB povezanog društva:   Naziv državnog tijela ili pravne 

osobe koja je odobrila potpore 

male vrijednosti: 

 

Namjena ili projekt za koji su 

odobrene potpore male 

vrijednosti: 

 

 

Datum 

dodjele 

potpore: 

Iznos potpore 

u kunama: 

Dodijeljene 

potpore smo 

opravdali i 

namjenski 

iskoristili 

(DA/NE) 

1.      

2. 

 

    

3.  

 

    

 

I z n o s  u k u p n o  p r i m lj e n i h  p o t p o r a  u  k u n a m a  : 
 

 

Pod kaznenom i materijalnom odgovornošću izjavljujemo da su svi podaci navedeni u ovoj izjavi istiniti, točni i potpuni te da sam upoznati s 

pravnim posljedicama kaznene odgovornosti za davanje netočnih podataka. 

 
 

Mjesto i datum Izjave    M.P.   Ime i prezime te potpis osobe  

            ovlaštene za zastupanje   

              

______________________________     ______________________________ 
 
 

 

 

 

 


