ОБРАЗАЦ СП - 3

РЕПУБЛИКА СРПСКА
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈEЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И
ПРЕДУЗЕТНИШТВО

ЗАХТЈЕВ

за стицање статуса старог заната, умјетничког заната односно домаће радиности
ПРЕДМЕТ
ЗАХТЈЕВА:

Издавање рјешења о стицању статуса

Допуна рјешења

ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕТНИКУ
Пословно име:
Адреса:
Мјесто:

Општина:

Е-маил:

Тел.:

Пош. број:
Факс:

Интернет стр.:

ЈИБ:

Број рјешења о обављању дјелатности:

Датум рјешења:

Број рјешења о стицању статуса:

Датум рјешења:

Молим да стручна комисија оцијени сљедеће* производе/групе производа, услуге:
Р. Б.

НАЗИВ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У прилогу достављам: копију рјешења о одобрењу обављања дјелатности, фотографије производа и доказ о
уплати трошкова поступка, као и сљедећа документа:

Предузетник који је стекао статус старог заната, умјетничког заната, односно домаће радиности сагласан је да:
- јединица локалне самоуправе и Занатско-предузетничка комора могу користити пословне податке о предузетнику,
производима/услугама, као и фотографије у промотивне сврхе и
- у циљу очувања квалитета производа и услуга омогући контролу начина рада и производа.
Потписом дајем сагласност за коришћење података у промотивне сврхе, контролу начина рада, производа и гарантујем за тачност
унесених података.

Потпис подносиоца

У

године
(датум)

* У случају већег броја производа/услуге испуните потребан број примјерака овог образца захтјева.
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REPUBLIKA SRPSKA
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I
PREDUZETNIŠTVO

ZAHTJEV

za sticanje statusa starog zanata, umjetničkog zanata odnosno domaće radinosti
PREDMET
ZAHTJEVA:

Izdavanje rješenja o sticanju statusa

Dopuna rješenja

PODACI O PREDUZETNIKU
Poslovno ime:
Adresa:
Mjesto:

Opština:

E-mail:

Tel.:

Poš. broj:
Faks:

Internet str.:

JIB:

Broj rješenja o obavljanju djelatnosti:

Datum rješenja:

Broj rješenja o sticanju statusa:

Datum rješenja:

Molim da stručna komisija ocijeni sljedeće* proizvode/grupe proizvoda, usluge:
R. B.

NAZIV

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
У prilogu dostavljam: kopiju rješenja o odobrenju obavljanja djelatnosti, fotografije proizvoda i dokaz o uplati troškova
postupka, kao i sljedeća dokumenta:

Preduzetnik koji je stekao status starog zanata, umjetničkog zanata, odnosno domaće radinosti saglasan je da:
- jedinica lokalne samouprave i Zanatsko-preduzetnička komora mogu koristiti poslovne podatke o preduzetniku,
proizvodima/uslugama, kao i fotografije u promotivne svrhe i
- u cilju očuvanja kvaliteta proizvoda i usluga omogući kontrolu načina rada i proizvoda.
Potpisom dajem saglasnost za korišćenje podataka u promotivne svrhe, kontrolu načina rada, proizvoda i garantujem za tačnost unesenih
podataka.

Potpis podnosioca

U

godine
(datum)

* U slučaju većeg broja proizvoda/usluge ispunite potreban broj primjeraka ovog obrazca zahtjeva.

