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PODACI O PODNOSITELJU PRIJAVE  

PUNI NAZIV   

ADRESA I SJEDIŠTE  

OIB  

 
Pod materijalnom i kaznenom odgovornošću, radi potvrđivanja ispunjavanja uvjeta javnog poziva za 
podnošenje zahtjeva za dodjelu financijskih sredstava prema projektu KOMERCIJALIZACIJA INOVACIJA dajemo 
izjavu: 

 kojom izjavljujemo da smo subjekt malog gospodarstva sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog 
gospodarstva (NN 29/02, NN 63/07, NN 53/12, NN 56/13) i Preporuci Europske komisije 2003/361/EC od 6. 
svibnja 2003. godine (ne odnosi se na Podnositelja prijave - fizičke osobe); 

 kojom izjavljujemo da imamo podmirene sve obveze prema svojim zaposlenicima po bilo kojoj osnovi (ne 
odnosi se na Podnositelja prijave - fizičke osobe); 

 kojom izjavljujemo da protiv Podnositelja prijave, vlasnika i pojedinačnih vlasnika Podnositelja prijave te 
osoba/e ovlaštene/ih za zastupanje Podnositelja prijave nije izrečena pravomoćna osuđujuća presuda za 
jedno ili više slijedećih kaznenih dijela: prijevara, prijevara u gospodarskom poslovanju, primanje mita u 
gospodarskom poslovanju, davanje mita u gospodarskom  poslovanju, utaja poreza ili carine, subvencijska 
prijevara, pranje novca, zlouporaba položaja i ovlasti, nezakonito pogodovanje, primanje mita, davanje 
mita, trgovanje utjecajem, davanje mita za trgovanje utjecajem, zločinačko udruženje i počinjenje kaznenog 
djela u sastavu zločinačkog udruženja 

 kojom izjavljujemo da pojedinačni vlasnici te partnerski i povezani subjekti s Podnositeljem prijave imaju u 
cijelosti opravdane i namjenski iskorištene dodijeljene potpore male vrijednosti ako su iste dobili  

 kojom izjavljujemo da nismo za istu namjenu i za iste aktivnosti dobili bespovratna sredstva male vrijednosti 
iz drugih programa u okviru nacionalnog proračuna i drugih javnih izvora, javnih fondova Europske unije i 
izvan Europske unije;kojom izjavljujemo da do datuma podnošenja prijave Podnositelj prijave nije bio 
većinski vlasnik drugih gospodarskih subjekata; 

 kojom izjavljujem da ću u slučaju odabira moje prijave za sufinanciranje u Projektu u roku 15 dana od javne 
objave rezultata ili primitka obavijesti (ovisno o tomu što bude prije) pokrenuti osnivanje trgovačkog 
društva ili obrta, ako već nisam ili ustupiti prava drugom gospodarskom subjektu (odnosi se na prijavitelje 
fizičke osobe) 
 

Svojim potpisom potvrđujemo da su podaci u ovoj Izjavi potpuni i istiniti te da smo upoznati s pravnim 
posljedicama kaznene odgovornosti za davanje netočnih podataka.  
U slučaju promjene bilo kojeg od gore navedenih podataka, promijenjenih ili novih okolnosti, obvezujemo se 
odmah po nastupu istih pisanim putem izvijestiti Zakladu FIPRO. 
 

U 
________________,________2014.  
godine 
 
 
___________________________  
(naziv i pečat Podnositelja prijave) 
  

Fizička osoba/vlasnik/pojedinačni 
vlasnici Podnositelja  
prijave 
 
 
____________________________
  
(ime i prezime) 
 
 
____________________________
  
(potpis) 

osoba/e ovlaštena/e za 
zastupanje Podnositelja  
prijave 
 
 
____________________________
  
(funkcija, ime i prezime) 
 
 
____________________________
  
(potpis) 

 


