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ZAHTJEV
za dodjelu potpora tradicijskim i umjetničkim obrtima

I. PODNOSITELJ ZAHTJEVA

Naziv obrta:

Odgovorna osoba:

Adresa:

Mobitel / telefon: E-mail:

IBAN: HR

II. TRAŽENA POTPORA I VRIJEDNOST INVESTICIJE

Iznos tražene potpore (kn): Ukupna vrijednost investicije (kn):

III. DJELATNOST ZA KOJU SE TRAŽI POTPORA

Djelatnost prema NKD 2007:

IV. DETALJAN OPIS INVESTICIJE



V. OBAVEZNI PRILOZI

preslika obrtnice / registracije

preslika osobne iskaznice vlasnika obrta

ispunjena Izjavu o korištenim potporama male vrijednosti 

potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja (ne starija od 30 dana)

preslika računa i preslika izvoda transakcijskog računa kojim se dokazuje izvršeno plaćanje, predračun, 
troškovnik, ponuda i dr. za prihvatljive namjene u tekućoj godini ulaganja

potvrda o podmirenim dugovanjima prema Gradu Vodice i trgovačkim društvima u vlasništvu Grada Vodica 
(„Leć“ d.o.o. i „Gradsko poduzeće“ d.o.o.).

VI. DODATNI PRILOZI

uvjerenje o stjecanju statusa tradicijskog/umjetničkog obrta izdano od HOK-a

uvjerenje o stjecanju oznake HOP

dokazi o priznanjima i nagradama, dodjeljenim certifikatima

dokaz o kategoriji prema vlasniku obrta – invalid, mladi (do 30 godina)

dokaz o osobama s invaliditetom zaposlenim u obrtu

promidžbeni materijali – brošure, katalozi i sl.

Mjesto: Datum:

IZJAVA PODNOSITELJA ZAHTJEVA: 
Svojim potpisom jamčim, pod materijalnom i kaznenom 
odgovornošću da sam pažljivo pročitao i ispunio obrazac i 
da su podaci navedeni u obrascu istiniti. 

Podnositelj zahtjeva:

Sukladno članku 6. st. 2. Zakona o zaštiti osobnih podataka (NN 103/03, 118/06, 41/08, 130/11, 106/12), svojim potpisom dajem suglasnost da se 
moji osobni podaci upotrijebe u svrhu rješavanja zahtjeva.
Podnošenjem Zahtjeva za dodjelu potpora dajem Gradu Vodicama privolu da se moji osobni podaci prikupljaju i obrađuju u svrhu provođenja 
javnog poziva (vrednovanje, javna objava rezultata)
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