POPIS DOKUMENTACIJE
Uz zahtjev za dodjelu poticaja za zapošljavanje iz točke 2.1. Javnog poziva potrebno je
priložiti:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,
2. Financijsku dokumentaciju za utvrđivanje kriterija odnosno veličine poslodavca (za trgovačka
društva):
a. godišnji financijski izvještaj poduzetnika – GFI-POD obrazac, ovjeren na FINA-i,
b. prijavu poreza na dobit za godinu za koju je dospjela obveza podnošenja porezne prijave s Bilancom
i Računom dobiti i gubitka, ovjerenu od strane Porezne uprave ili prijava poreza na dohodak,
3. Izjavu poslodavca o broju zaposlenih na dan podnošenja Zahtjeva. Izjava mora sadržavati i podatak
o broju zaposlenih osoba na neodređeno i određeno vrijeme, te podatak o trajanju radnog odnosa na
određeno vrijeme,
4. Izvješće o primicima od nesamostalnog rad, porezu na dohodak i prirezu, te doprinosima za obvezna
osiguranja za mjesec koji prethodi mjesecu u kojem je zaposlena osoba za koju se traži potpora (JOPPD
obrazac), ovjeren od strane Porezne uprave,
5. Popis osoba za koje se traži potpora,
6. Potvrda Hrvatskog zavoda za zapošljavanje o prijavi u evidenciju nezaposlenih osoba,
7. Preslika osobne iskaznice osobe za koju se traži potpora,
8. Ugovor o radu sa osobom za koju se traži potpora,
9. Potvrda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji
Zavoda za osobu za koju se traži poticaj iz koje mora biti vidljivo da je osoba prijavljena kod podnositelja
Zahtjeva,
10. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja koje prati Porezna uprava ne
starija od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu Porezne uprave o
postojanju duga na ime javnih davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili
odgoda naplate,
11. Potvrda Općine Končanica o nepostajanju duga na ime financijskih potraživanja Općine Končanica,
12. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

Uz zahtjev za dodjelu poticaja za početak obavljanja registrirane djelatnosti iz točke 2.2.
Javnog poziva potrebno je priložiti:
1. Izvadak o upisu u odgovarajući registar,

2. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga na ime javnih davanja ne starija od 30 dana od dana
podnošenja zahtjeva za dodjelu poticaja ili potvrdu Porezne uprave o postojanju duga na ime javnih
davanja iz koje je razvidno da je odobrena obročna otplata duga ili odgoda naplate,
3. Ovjereni obrazac prijave u registar obveznika poreza na dohodak,
4. Ovjereni obrazac prijave na Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje,
5. Presliku osobne iskaznice,
6. Izjavu da podnositelj zahtjeva nije u radnom odnosu kod drugog poslodavca odnosno da nije u
mirovini,
7. Izjavu o korištenim potporama malih vrijednosti.

