
Obrazac 3. 

IZJAVA 

O KORIŠTENIM POTPORAMA MALE VRIJEDNOSTI 

 

Ja, ____________________________________________, kao ovlaštena osoba za zastupanje  
                                (ime i prezime, OIB) 

 

_______________________________________________________________________________                       

(naziv, sjedište i OIB podnositelja Zahtjeva za dodjelu poticaja) 

 

pod materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da ________________________________  

                  (naziv podnositelja Zahtjeva za dodjelu poticaja)  

 

u promatranom razdoblju od tri fiskalne godine (u obzir se uzima 2020, 2019. i 2018. godina):  
 

a) je koristio/la potpore male vrijednosti, i to potpore navedene u sljedećoj tablici.  

b) nije koristio/la potpore male vrijednosti.  

 

(potrebno zaokružiti “a)” ili “b)”)  

 

Ako je odgovor pod a) obavezno ispuniti sljedeću tablicu.  

 

U 2018. 

godini 

 

Naziv tijela ili pravnih osoba 

koje su odobrile potporu 

male vrijednosti 

Namjene ili projekti za 

koje su odobrene 

potpore 

Datumi dodjele 

potpora 

Iznosi potpora u 

kunama: 

1.    

2.    

3.    

4.    

U 2019. 

godini 

 

Naziv tijela ili pravnih osoba 

koje su odobrile potporu 

male vrijednosti 

Namjene ili projekti za 

koje su odobrene 

potpore 

Datumi dodjele 

potpora 

Iznosi potpora u 

kunama: 

1.    

2.    

3.    

4.    



U 2020. 

godini 

 

Naziv tijela ili pravnih osoba 

koje su odobrile potporu 

male vrijednosti 

Namjene ili projekti za 

koje su odobrene 

potpore 

Datumi dodjele 

potpora 

Iznosi potpora u 

kunama: 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Tijekom 2021. godine:  

 

a) prijavio/la sam se na potpore male vrijednosti drugih tijela,  

b) nisam se prijavio/la na potpore male vrijednosti drugih tijela.  

 

(potrebno zaokružiti “a)” ili “b)”)  

 

Ukoliko je odgovor “a)”, u nastavku navesti potpore malih vrijednosti drugih tijela na koje ste 

se prijavili tijekom 2021. godine, a o kojima nemate povratnu informaciju o njihovu rezultatu 

do dana podnošenja Zahtjeva po ovom Programu: 
 

1.  __________________________________________________________________  

2.  __________________________________________________________________  

 

Napomena:  

Temeljem Uredbe Komisije (EU) br. 1401/2013 od 18. prosinca 2013. o primjeni članaka 107. 

i 108. Ugovora o funkcioniranju Europske unije na de minimis potpore maksimalan iznos svih 

potpora male vrijednosti, koje jednom poduzetniku mogu biti dodijeljene tijekom razdoblja 

od tri fiskalne godine ne smije biti veći od 200.000 EUR, odnosno za poduzetnika koji se bave 

cestovnim prijevozom tereta za najamninu ili naknadu, ista ne smije biti veća od 100.000,00 

EUR uključujući i potporu dobivenu u okviru ovog Javnog poziva.  

 

 

Ime i prezime ovlaštene osobe: 

________________________________ 

 

M.P.  

Potpis:  

________________________________  

 

U Pakracu, ___________________2021. godine 


