
 

Podnositelj zahtjeva  

Ulica i kućni broj  

OIB 

 

 

 

 

IBAN  

Broj telefona/mobitela  

 

  

Z A H T J E V  

za dodjelu potpora male vrijednosti za subjkete koji obavljaju djelatnost predškolskog odgoja na području 

Općine Sveti Križ Začretje u 2018. godini 

(zaokružiti potporu) 

 

 
1. Potpore za pokretanje novih obrta za čuvanje djece 

Zahtjevu prilažem:  

1. Izvod iz obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je subjekt upisan u obrtni registar s registriranom 
djelatnošću dadilje, 

2. Dokaz o upisu u imenik dadilja 
3. Račun za izvršena ulaganja (račun mora biti plaćen) 
4. Odgovarajući dokaz o broju novoupisane djece ( evidencija /adresar upisane djece ne starija od mjesec 

dana od dana podnošenja zahtjeva  za dodjelu potpore) 
5. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u 

tekućoj fiskalnoj godini 
 

2. Potpore za investicijska ulaganja obrta za čuvanje djece 

1. Izvod iz obrtnog registra iz kojeg je vidljivo da je subjekt upisan u obrtni registar s registriranom 
djelatnošću dadilje, 

2. Dokaz o upisu u imenik dadilja 
3. Račun za izvršena ulaganja (račun mora biti plaćen) 
4. Odgovarajući dokaz o broju novoupisane djece ( evidencija /adresar upisane djece ne starija od mjesec 

dana od dana podnošenja zahtjeva  za dodjelu potpore) 
Iz navedenog dokaza mora biti vidljivo povećanje broja upisane djece u odnosu na prethodnu godinu 

5. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u 
tekućoj fiskalnoj godini 

 

3. Potpore za pokretanje djelatnosti privatnih dječjih vrtića 

1. Izvod iz sudskog registra  iz kojeg je vidljivo da je subjekt upisan u sudski registar s registriranom 
djelatnošću predškolskog odgoja, 

2. Račun za izvršena ulaganja (račun mora biti plaćen) 
3. Odgovarajući dokaz o broju novoupisane djece (evidencija /adresar upisane djece ne starija od mjesec 

dana od dana podnošenja zahtjeva  za dodjelu potpore) 
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4. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u 
tekućoj fiskalnoj godini 

 
4. Potpore za investicijska ulaganja privatnih dječjih vrtića 

1. Izvod iz sudskog registra  iz kojeg je vidljivo da je subjekt upisan u sudski registar s registriranom 
djelatnošću predškolskog odgoja, 

2. Račun za izvršena ulaganja (račun mora biti plaćen) 
3. Odgovarajući dokaz o broju novoupisane djece ( evidencija /adresar upisane djece ne starija od mjesec 

dana od dana podnošenja zahtjeva  za dodjelu potpore) 
Iz navedenog dokaza mora biti vidljivo povećanje broja upisane djece u odnosu na prethodnu godinu 

4. Izjava o iznosima dodijeljenih potpora male vrijednosti tijekom prethodne dvije fiskalne godine i u 
tekućoj fiskalnoj godini 
 

 
Na zahtjev Općine Sveti Križ Začretje, ukoliko to ista ocijeni opravdanim,  obvezujem se dostaviti dodatnu 
dokumentaciju.  
Suglasan sam da Općina Sveti Križ Začretje može izvršiti kontrolu namjenskog utroška isplaćenih sredstava 
te se obvezujem Općini Sveti Križ Začretje omogućiti uvid u dokumentaciju vezanu uz namjenu za koju je 
potpora odobrena, odnosno omogućiti provedbu kontrole na terenu. 

 
 

 

          POTPIS PODNOSITELJA: 
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