
ПОДНОСИЛАЦ ПРИЈАВЕ Е-УПР - ИБ РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД ПРИЈЕДОР 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 
ГРАДСКА УПРАВА 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ДРУШТВЕНЕ ДЈЕЛАТНОСТИ 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА/ФОНДАЦИЈЕ 

ЈМБ/ЈИБ: ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 
 

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

ПРИМЉЕНО:  

ОРГ.ЈЕД. БРОЈ ПРИЛОГ ВРИЈЕДНОСТ 
    

 

БРОЈ ЛИЧНЕ КАРТЕ ФИЗИЧКОГ ИЛИ ОВЛ. ЛИЦА (издата од): 
 

АДРЕСА:  

Е-МАИЛ:  

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:   
  

ПРЕДМЕТ: Пријава за учешће у избору пружалаца услуге јавне кухиње  

 
 

Пријава на Јавни позив  за учешће у избору пружалаца услуге јавне кухиње за 2021. годину, број: 
02_______/21 од ____________, објављен дана __________________ на порталу Града Приједор и дана 
_________/21 у недјељном листу „Козарски вјесник“. 

 
 

Кратко образложење: 
 

 

 
ДОКАЗИ УЗ ПРИЈАВУ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЈАВНОГ ПОЗИВА: 

 
1. Рјешење надлежног суда о регистрацији и сједишту на територији града Приједора, 
2. Статут удружења, 
3. Уговор о отварању и вођењу трансакционог рачуна од банке, 
4. Потврда о регистрацији ( ЈИБ), 
5. Завршни рачун / биланс стања и биланс успјеха за претходну годину/овјерен од стране АПИФ-а,  
6. Изјава или други  доказ о посједовању адекватаног простора за припрему и дистрибуцију  

оброка, 
7. Санитарна књижица за запослена лициа у правном субјекту, која послују са храном, да су под  
        здравствено-санитарним надзором, 
8. Уговор са надлежном здравственом установом Републике Српске о контроли исправности  
         хране и брисева радних површина, опреме и уређаја, 
9. План и програм рада за текућу годину, 

10. Извјештај о утрошку средстава у сврху јавне јавне кухиње за претходну годину и 
11. Цијена услуге по оброку. 

 
ДОКУМЕНТИ КОЈЕ КАНДИДАТ ПРИЛАЖЕ УЗ ПРИЈАВУ МОРАЈУ БИТИ ОРИГИНАЛИ ИЛИ ОВЈЕРЕНЕ КОПИЈЕ 

 
    Потпис подносиоца: 
 
Приједор, 

   
године. 

 
  

 
 
 
 



PODNOSILAC PRIJAVE E-UPR - IB REPUBLIKA SRPSKA 
GRAD PRIJEDOR 

GRADONAČELNIK 
 GRADSKA UPRAVA 

ODJELJENJE ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

NAZIV  UDRUŽENJA/FONDACIJE 

JMB/JIB PRIJEMNI ŠTAMBILJ 
 

GRADSKA UPRAVA 
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU 

PRIMLJENO:  

ORG.JED. BROJ PRILOG VRIJEDNOST 
    

 

BROJ LIČNE KARTE FIZIČKOG ILI OVL. LICA (izdata od): 
 

ADRESA:  

E-MAIL:  

KONTAKT TELEFON:   
  

PREDMET: Pri java za učešće  u izboru pružalaca  usluge  javne  kuhinje  

 
 

Prijava na Javni poziv za učešće u izboru pružalaca usluge javne kuhinje za 2021. godinu, broj: 02_______/21 
od ____________, objavljen dana __________________ na portalu Grada Prijedor i dana _________/21 u 
nedjeljnom listu „Kozarski vjesnik“. 

 
Kratko obrazloženje: 

       
 
 

 
 

DOKAZI UZ PRIJAVU O ISPUNJENOSTI USLOVA JAVNOG POZIVA: 
 

1. Rješenje nadležnog suda o registraciji i sjedištu na teritoriji grada Prijedora, 
2. Statut udruženja, 
3. Ugovor o otvaranju i vođenju transakcionog računa od banke, 
4. Potvrda o registraciji (JIB), 
5.  Završni račun / bilans stanja i bilans uspjeha za prethodnu godinu/ovjeren od strane APIF-a,  
6. Izjava ili drugi  dokaz o posjedovanju adekvatanog prostora za pripremu i distribuciju obroka, 
7. Sanitarna knjižica za zaposlena licia u pravnom subjektu, koja posluju sa hranom, da su pod  
        zdravstveno-sanitarnim nadzorom, 
8. Ugovor sa nadležnom zdravstvenom ustanovom Republike Srpske o kontroli ispravnosti  
         hrane i briseva radnih površina, opreme i uređaja, 
9. Plan i program  rada za tekuću godinu, 

10. Izvještaj o utrošku sredstava u svrhu javne javne kuhinje za prethodnu godinu i 
11. Cijena usluge po obroku. 

 
DOKUMENTI KOJE KANDIDAT PRILAŽE UZ PRIJAVU MORAJU BITI ORIGINALI ILI OVJERENE KOPIJE 

 
    Potpis podnosioca: 
 
Prijedor, 

   
godine. 
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