
 

PREDMET 
PRIJAVA  

„Podrška poslovnim udruženjima i klasterima“ 
☐     Podrška poslovnim udruženjima i klasterima – Postojeća poslovna udruženja/klasteri 

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

① Popunjena aplikaciona forma – Obrazac 1.1; 
② Kopija Rješenja o registraciji udruženja ili klastera; 
③ Kopija Potvrde o registraciji poreskog obveznika (JIB); 
④ Kopija godišnjeg bilansa poslovanja za 2018. godinu; 
⑤ Statut udruženja ili klastera; 
⑥ Lista članova ili sudski spisak osnivača, odnosno Oluke upravljačkih tijela o prijemu članova 
⑦ Najmanje 5 potpisanih pisama podrške, ovjerena pečatom članova poslovnog udruženja ili  
       klastera, za učešće u projektu sa kojim se aplicira – Obrazac 3; 
⑧ Potpisana Izjava ovlaštenog lica, ovjerena pečatom udruženja ili klastera o izmirenim  
       obavezama po osnovu javnih prihoda  i da je korisnik likvidan u trenutku podnošenja prijave  
       – Obrazac 2; 

    ☐     Podrška poslovnim udruženjima i klasterima – Novoosnovana poslovna udruženja/klasteri – za poslovna 
udruženja/klastere koji su registrovani poslije 01.01.2019. godine 

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

① Popunjena aplikaciona forma – Obrazac 1.2; 
② Kopija Rješenja o registraciji udruženja ili klastera; 
③ Kopija Potvrde o registraciji poreskog obveznika (JIB); 
④ Statut udruženja ili klastera; 
⑤ Lista članova ili sudski spisak osnivača, odnosno Oluke upravljačkih tijela o prijemu članova 
⑥ Najmanje 5 potpisanih pisama podrške, ovjerena pečatom članova poslovnog udruženja ili  
       klastera, za učešće u projektu sa kojim se aplicira – Obrazac 3; 
⑦ Potpisana Izjava ovlaštenog lica, ovjerenu pečatom udruženja ili klastera o izmirenim  
       obavezama po osnovu javnih prihoda  i da je korisnik likvidan u trenutku podnošenja prijave  
       – Obrazac 2; 

☐  Podrška poslovnim udruženjima i klasterima – Novoosnovana poslovna udruženja/klasteri – za poslovna 
udruženja/klastere koji se trebaju registrovati do 31.12.2019. godine 

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

① Popunjena aplikaciona forma – Obrazac 1.3; 
② Potpisan i ovjeren Sporazum između najmanje 5 poslovnih subjekata za učešće u projektu,  
       kroz koji se osniva udruženje ili klaster; 

 
 
 

Rok za podnošenje prijava je 15.10.2019. 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 
ПРИЈАВА  

„Подршка пословним удружењима и кластерима“ 
☐     Подршка пословним удружењима и кластерима – Постојећа пословна удружења/кластери 

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

① Попуњена апликациона форма – Образац 1.1; 
② Копија Рјешења о регистрацији удружења или кластера; 
③ Копија Потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ); 
④ Копија годишњег биланса пословања за 2018. годину; 
⑤ Статут удружења или кластера; 
⑥ Листа чланова или судски списак оснивача, односно Олуке управљачких тијела о  
       пријему чланова 
⑦ Најмање 5 потписаних писама подршке, овјерена печатом чланова пословног  
       удружења или кластера, за учешће у пројекту са којим се аплицира – Образац 3; 
⑧ Потписана Изјава овлаштеног лица, овјерена печатом удружења или кластера о  
       измиреним обавезама по основу јавних прихода  и да је корисник ликвидан у тренутку  
       подношења пријаве – Образац 2; 

    ☐     Подршка пословним удружењима и кластерима – Новооснована пословна удружења/кластери – за пословна 
удружења/кластере који су регистровани послије 01.01.2019. године 

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

① Попуњена апликациона форма – Образац 1.2; 
② Копија Рјешења о регистрацији удружења или кластера; 
③ Копија Потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ); 
④ Статут удружења или кластера; 
⑤ Листа чланова или судски списак оснивача, односно Олуке управљачких тијела о  
        пријему чланова 
⑥ Најмање 5 потписаних писама подршке, овјерена печатом чланова пословног  
       удружења или кластера, за учешће у пројекту са којим се аплицира – Образац 3; 
⑦ Потписана Изјава овлаштеног лица, овјерену печатом удружења или кластера о  
        измиреним обавезама по основу јавних прихода  и да је корисник ликвидан у  
        тренутку подношења пријаве – Образац 2; 

☐  Подршка пословним удружењима и кластерима – Новооснована пословна удружења/кластери – за пословна 
удружења/кластере који се требају регистровати до 31.12.2019. године 

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

① Попуњена апликациона форма – Образац 1.3; 
② Потписан и овјерен Споразум између најмање 5 пословних субјеката за учешће у 
пројекту, кроз који се оснива удружење или кластер; 

 
 

Рок за подношење пријава је 15.10.2019. године     простор за градску административну таксу 
 
 

 
 
 

 
 

Пријављивање по јавном позиву је ослобођено плаћања 
административне таксе  
 

 

                       Потпис подносиоца пријаве 

Приједор,                        године 
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