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PREDMET 

ANEKS A- APLIKACIONI OBRAZAC- PRIJAVA  

ZA DODJELU PODSTICAJNIH SREDSTAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE KROZ JAČANJE 
KONKURENTNOSTI MSP 

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

① popunjene aplikacione forme (aneks A i aneks B); 
 

② ponuda/e za nabavku nove proizvodne opreme, mašine i/ili alata; 
 

③ kopija rješenja o registraciji preduzetnika ili privrednog društva u kojoj je jasno  
       vidljiva pretežna djelatnost (ukoliko na Rješenju ne piše pretežna djelatnost  
       dostaviti neki drugi zvanični dokument institucije kojom se može potkrijepiti  
       pretežna djelatnost; 
 

④ kopija potvrde o registraciji poreskog obveznika (JIB); 
 
⑤ kopija Uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih  
       poreza (ukoliko je upisan u Registar); 
 

⑥ kopija godišnjeg bilansa poslovanja za prethodnu godinu (u kojoj su vidljivi  
       finansijski pokazatelji za 2017. i 2018. godinu – prosječan broj zaposlenih, ukupan  
       prihod, neto dobit i prihod od izvoza); 
 

⑦ potpisana izjava ovlaštenog lica, ovjerena pečatom firme: 
- o broju zaposlenih u trenutnku podnošenja prijave, 
- o izmirenim obavezama po osnovu javnih prihoda (poreza i doprinosa i drugih 

i dr.),  
- da je korisnik likvidan u trenutku podnošenja prijave, 
- da u poslednje tri godine nije dobijao podsticajna sredstva od Grada Prijedora 

po istoj vrsti podsticaja; 
 

⑧ potpisana izjava ovlaštenog lica o nepostojanju sukoba interesa i nesudjelovanju  
       u koruptivnim radnjama; 

 

Prijave se podnose do 30.08.2019. godine.  
 
Prijavljivanje po javnom pozivu je oslobođeno plaćanje administrativne takse 

    prostor za gradsku administrativnu taksu 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                            Potpis podnosioca prijave 

Prijedor,                       godine 
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ПРЕДМЕТ 

АНЕКС А- АПЛИКАЦИОНИ ОБРАЗАЦ- ПРИЈАВА  

ЗА ДОДЈЕЛУ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ КРОЗ ЈАЧАЊЕ 
КОНКУРЕНТНОСТИ МСП 

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

① попуњене апликационе форме (анекс А и анекс Б); 
 

② понуда/е за набавку нове производне опреме, машине и/или алата; 
 

③ копија рјешења о регистрацији предузетника или привредног друштва у којој  
       је јасно видљива претежна дјелатност (уколико на Рјешењу не пише претежна  
       дјелатност доставити неки други званични документ институције којом се  
       може поткријепити претежна дјелатност; 
 

④ копија потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ); 
 
⑤ копија Увјерења о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника  
       индиректних пореза (уколико је уписан у Регистар); 
 

⑥ копија годишњег биланса пословања за претходну годину (у којој су видљиви  
       финансијски показатељи за 2017. и 2018. годину – просјечан број запослених,  
       укупан приход, нето добит и приход од извоза); 
 

⑦ потписана изјава овлаштеног лица, овјерена печатом фирме: 
- о броју запослених у тренутнку подношења пријаве, 
- о измиреним обавезама по основу јавних прихода (пореза и доприноса и 

других и др.),  
- да је корисник ликвидан у тренутку подношења пријаве, 
- да у последње три године није добијао подстицајна средства од Града 

Приједора по истој врсти подстицаја; 
 

⑧ потписана изјава овлаштеног лица о непостојању сукоба интереса и  
       несудјеловању у коруптивним радњама; 

 

Пријаве се подносе до 30.08.2019. године.  
 
Пријављивање по јавном позиву је ослобођено плаћање 
административне таксе. 

    простор за градску административну таксу 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                         Потпис подносиоца пријаве 

Приједор,                       године 
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