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PODNOSILAC ZAHTJEVA

NAZIV PREDUZETNIKA/PRAVNOG LICA

ADRESA
JIB

Republika Srpska
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU
PRIJEMNI ŠTAMBILJ
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
PRIMLJENO:

OVLAŠTENO LICE

ORG.JED.

BROJ

PRILOG

VRIJEDNOST

KONTAKT TELEFON

GP 7.1.1.15.9

KONTAKT E-MAIL

PREDMET

NEOPHODNA
DOKUMENTACIJA

PRIJAVA
Projekat: Dodjela podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP
① Aplikaciona forma;
② Kopija rješenja o registraciji pravnog lica ili samostalne preduzetničke radnje;
③ Obavještenja o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima, koje izdaje APIF
(dostavljaju samo pravna lica);
④ Kopija potvrde o registraciji poreskog obveznika (JIB);
⑤ Kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljenjem završnom računu (za 2019. godinu) za pravna lica
ili propisani obrasci za preduzetnike (obrasci 1007 i 1004, 1005 i 1006);
⑥ Kopija najmanje jedne ponude za nabavku nove proizvodne opreme, mašine i/ili alata;
⑦ Original ili ovjerenu fotokopiju potvrde o broju zaposlenih izdatu od strane nadležne poreske uprave
ili drugog nadležnog organa, ne stariju od mjesec dana (1 mjesec) prije podnošenja prijave;
⑧ Potpisana izjava ovlaštenog lica, ovjerenu pečatom firme (obrazac u prilogu): o izmirenim obavezama
po osnovu javnih prihoda, da je račun banke likvidan u trenutku podnošenja prijave, da u poslednje
dvije godine nije dobijao podsticajna sredstva od Grada Prijedora po istoj vrsti podsticaja;
⑨ Potpisana izjava ovlaštenog lica, ovjerenu pečatom firme, o nepostojanju sukoba interesa i
nesudjelovanju u koruptivnim radnjama (obrazac u prilogu);
⑩ Ostala dokumentacija ________________________________________________________________

Rok za podnošenje prijava je 25.09.2020. godine,

prostor za gradsku administrativnu taksu

Administrativna taksa na prijavu iznosi 2,00 KM

Potpis podnosioca prijave

Prijedor,

godine

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU

ОPIP_001

Е-УПР - ИБ

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

НАЗИВ ПРЕДУЗЕТНИКА/ПРАВНОГ ЛИЦА

АДРЕСА
ЈИБ

Република Српска
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ПРИМЉЕНО:

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ

ОРГ.ЈЕД.

БРОЈ

ПРИЛОГ

ВРИЈЕДНОСТ

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

ГП 7.1.1.15.9

КОНТАКТ Е-МАИЛ

ПРЕДМЕТ
①
②
③
④
⑤

НЕОПХОДНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

⑥
⑦

⑧

⑨
⑩

ПРИЈАВА
Пројекат: Додјела подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП
Апликациона форма;
Копија рјешења о регистрацији правног лица или самосталне предузетничке радње;
Обавјештења о разврставању јединица разврставања по дјелатностима, које издаје АПИФ
(достављају само правна лица);
Копија потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ);
Копија биланса стања и биланса успјеха по посљењем завршном рачуну (за 2019. годину) за
правна лица или прописани обрасци за предузетнике (обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006);
Копија најмање једне понуде за набавку нове производне опреме, машине и/или алата;
Оригинал или овјерену фотокопију потврде о броју запослених издату од стране надлежне
пореске управе или другог надлежног органа, не старију од мјесец дана (1 мјесец) прије
подношења пријаве;
Потписана изјава овлаштеног лица, овјерену печатом фирме (образац у прилогу): о измиреним
обавезама по основу јавних прихода, да је рачун банке ликвидан у тренутку подношења
пријаве, да у последње двије године није добијао подстицајна средства од Града Приједора по
истој врсти подстицаја;
Потписана изјава овлаштеног лица, овјерену печатом фирме, о непостојању сукоба интереса и
несудјеловању у коруптивним радњама (образац у прилогу);
Остала документација _____________________________________________________________

Рок за подношење пријава је 25.09.2020. године,

простор за градску административну таксу

Административна такса на пријаву износи 2,00 КМ

Потпис подносиоца пријаве

Приједор,

године

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

ОПИП_001

