
 

PREDMET 
PRIJAVA  

„Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća“ 

☐     Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća – Individualni poslovni subjekti 

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

① Popunjena aplikaciona forma – Obrazac 1.1; 
② Kopija Rješenja o registraciji; 
③ Kopija Potvrde o registraciji poreskog obveznika (JIB); 
④ Potpisana Izjava ovlaštenog lica, ovjerena pečatom subjekta o izmirenim  
       obavezama po osnovu javnih prihoda  i da je subjekat likvidan u trenutku podnošenja  
       prijave – Obrazac 2; 

    ☐     Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća – Konzorciji poslovnih subjekata 

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

① Popunjena aplikaciona forma – Obrazac 1.2; 
② Kopije Rješenja o registraciji (i glavnog aplikant i partnera); 
③ Kopije Potvrda o registraciji poreskih obveznika (JIB) (i glavnog aplikanta i partnera); 
④ Potpisan i ovjeren Sporazum o partnerstvu za apliciranje sa zajedničkim projektom između  
       najmanje 5 partnera – Obrazac 3; 
⑤ Potpisane Izjave ovlaštenih lica, ovjerene pečatom subjekata o izmirenim obavezama po  
       osnovu javnih prihoda i da su subjekti likvidni u trenutku podnošenja prijave – Obrazac 2 (i  
       glavnog aplikanta i partnera); 

☐  Podrška internacionalnom povezivanju i umrežavanju preduzeća – Organizacije za podršku poslovanja 

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

① Popunjena aplikaciona forma – Obrazac 1.3; 
② Kopije Rješenja o registraciji (i organizacije za podršku poslovanju i partnera); 
③ Kopije Potvrda o registraciji poreskih obveznika (JIB) (i organizacije za podršku poslovanju  
       i partnera); 
④ Statut organizacije za podršku poslovanju; 
⑤ Potpisan i ovjeren Sporazum o partnerstvu za apliciranje sa zajedničkim projektom između  
       najmanje 5 partnera – Obrazac 3; 
⑥ Potpisane Izjave ovlaštenih lica, ovjerene pečatom subjekata o izmirenim obavezama po  
       osnovu javnih prihoda i da su subjekti likvidni u trenutku podnošenja prijave – Obrazac 2 (i  
       organizacije za podršku poslovanju i partnera); 

 
 

Rok za podnošenje prijava je 06.12.2019. godine 
Prijavljivanje po javnom pozivu je oslobođeno plaćanjа administrativne takse 

     prostor za gradsku administrativnu taksu 
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ПРЕДМЕТ 
ПРИЈАВА  

„Подршка пословним удружењима и кластерима“ 

☐     Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа – Индивидуални пословни субјекти 

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

① Попуњена апликациона форма – Образац 1.1; 
② Копија Рјешења о регистрацији; 
③ Копија Потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ); 
④ Потписана Изјава овлаштеног лица, овјерена печатом субјекта о измиреним  
       обавезама по основу јавних прихода и да је субјекат ликвидан у тренутнку подношења  
       пријаве - Образац 2; 

    ☐     Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа – Конзорцији пословних субјеката 

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

① Попуњена апликациона форма – Образац 1.2; 
② Копије Рјешења о регистрацији (и главног апликанта и партнера); 
③ Копије Потврда о регистрацији пореских обвезника (ЈИБ) (и главног апликанта и  
       партнера); 
④ Потписан и овјерен Споразум о партнерству за аплицирање са заједничким пројектом  
       између најмање 5 партнера – Образац 3; 
⑤ Потписане Изјаве овлаштених лица, овјерене печатом субјеката о измиреним  
       обавезама по основу јавних прихода и да су субјекти ликвидни у тренуткку  
       подношења пријаве – Образац 2 (и главног апликанта и партнера); 

☐  Подршка интернационалном повезивању и умрежавању предузећа – Организације за подршку пословању 

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

① Попуњена апликациона форма – Образац 1.2; 
② Копије Рјешења о регистрацији (и организације за подршку пословању и партнера); 
③ Копије Потврда о регистрацији пореских обвезника (ЈИБ) (и организације за подршку  
       пословању и партнера); 
④ Статут организације за подршку пословању; 
⑤ Потписан и овјерен Споразум о партнерству за аплицирање са заједничким пројектом  
        између најмање 5 партнера – Образац 3; 
⑥  Потписане Изјаве овлаштених лица, овјерене печатом субјеката о измиреним  
        обавезама по основу јавних прихода и да су субјекти ликвидни у тренуткку  
        подношења пријаве – Образац 2 (и организације за подршку пословању и партнера); 

 
 
 

Рок за подношење пријава је 06.12.2019. године     простор за градску административну таксу 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Пријављивање по јавном позиву је ослобођено плаћања 
административне таксе  

 

 

                       Потпис подносиоца пријаве 

Приједор,                        године 
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