
 

PREDMET 
PRIJAVA  

Pravilnik o uslovima i načinu dodjele podsticajnih sredstava za jačanje konkurentnosti MSP 

VRSTA 
PODSTICAJA 

 ⃝    Privredni subjekti koji su izvršili nabavku mašina, opreme i/ili alata u periodu 01.01.-30.09.2021.  

 ⃝    Privredni subjekti koji planiraju izvršiti nabavku mašina opreme i/ili alata u periodu od dana objave   
         Javnog poziva do 10.12.2021. 

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

①  Kopija rješenja o registraciji pravnog lica ili preduzetničke radnje (dostavljaju svi); 

②  Kopija Obavještenja o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima, koje izdaje APIF 

        (dostavljaju samo pravna lica). Za preduzetnike utvrdiće se pretežna djelatnost uvidom u službene 

        evidencije, odnosno Registar preduzetnika Grada Prijedor; 

③  Kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu (za 2020. godinu), ovjereni od  

        strane APIF-a Republike Srpske za pravna lica ili propisani obrasci za preduzetnike - obrasci 1007 i 1004,  

        1005 i 1006 (dostavljaju svi); 

④  Original ili ovjerenu kopiju Izvještaja o broju zaposlenih izdatog od strane nadležne poreske uprave  
        ili drugog nadležnog organa, ne stariju od mjesec dana (1 mjesec) prije podnošenja prijave              
        (dostavljaju svi); 
⑤  Potpisana izjava ovlaštenog lica, ovjerenu pečatom da u poslednje 3 (tri) godine nije dobijao 
        podsticajna sredstva od Grada Prijedora po istoj vrsti podsticaja (dostavljaju svi); 
⑥  Kopija Ugovora o radu sa novozaposlenim radnikom/cima, sa kopijama obrazaca PD 3100 iz Poreske 
        uprave o prijavi (dostavljaju privredni subjekti koji su izvršili nabavku mašina, opreme i/ili alata); 
⑦  Faktura i/ili kopija fiskalnog računa (dostavljaju privredni subjekti koji su izvršili nabavku mašina, 
        opreme i/ili alata); 
⑧  Bankovni izvod podnosioca prijave – dokaz o izvršenoj isplati sredstava za nabavku mašina, opreme  
        i/ili alata (dostavljaju privredni subjekti koji su izvršili nabavku mašina, opreme i/ili alata); 
⑨  Predračun dobavljača (dostavljaju privredni subjekti koji planiraju izvršiti nabavku mašina, 
        opreme i/ili alata). 

 
Rok za podnošenje prijava je 30.09.2021. godine. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

               
 
 
 
                      
 
                    Potpis podnosioca prijave 

 
Prijedor, 

                       
 
godine 

                     

 
 
 

 

 

 

 

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I PREDUZETNIŠTVO  

PODNOSILAC ZAHTJEVA Е-UPR - IB 
                   Republika Srpska 
                  GRAD PRIJEDOR 

                   GRADONAČELNIK 
                   GRADSKA UPRAVA 

 ODJELJENJE ZA PRIVREDU I PREDUZETNIŠTVO 

NAZIV PREDUZETNIKA/PRAVNOG LICA 
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PRIMLJENO:  
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JIB  
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ПРЕДМЕТ 
ПРИЈАВА  

Правилник о условима и начину додјеле подстицајних средстава за јачање конкурентности МСП 

ВРСТА 
ПОДСТИЦАЈА 

⃝   Привредни субјекти који су извршили набавку машина, опреме и/или алата у периоду                  
       од 01.01.-30.09.2021. 

⃝   Привредни субјекти који планирају извршити набавку машина, опреме и/или алата у периоду    
       од дана објаве Јавног позива до 10.12.2021. 

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

①  Копија рјешења о регистрацији правног лица или предузетничке радње (достављају сви); 
②  Копија Обавјештења о разврставању јединица разврставања по дјелатностима, које издаје  
        АПИФ (достављају само правна лица), За предузетнике утврдиће се претежна дјелатност   
        увидом у службене евиденције, односно Регистар предузетника Града Приједор; 
③  Копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну (за 2020. годину), 
        овјерен од стране АПИФ-а Републике Српске за правна лица или прописани обрасци за 
        предузетнике - обрасци 1007 и 1004, 1005 и 1006 (достављају сви); 
④  Оригинал или овјерену копију Извјештаја о броју запослених издатог од стране надлежне  
        пореске управе или другог надлежног органа, не старију од мјесец дана (1 мјесец) прије  
        подношења пријаве (достављају сви); 
⑤  Потписана изјава овлаштеног лица, овјерену печатом фирме да у последње 3 (три) године није 
        добијао подстицајна средства од Града Приједора по истој врсти подстицаја (достављају сви); 
⑥  Копија Уговора о раду са новозапосленим радником/цима, са копијама образаца ПД 3100 из  
        Пореске управе о пријави (достављају привредни субјекти који су извршили набавку   
        машина, опреме и/или алата);  
⑦  Фактура и/или копија фискалног рачуна (достављају привредни субјекти који су извршили  
        набавку машина, опреме и/или алата); 
⑧  Банковни извод подносиоца пријаве – доказ о извршеној исплати средстава за набавку машина,  
        опреме и/или алата (достављају привредни субјекти који су извршили набавку машина,  
        опреме и/или алата); 
⑨  Предрачун добављача (достављају привредни субјекти који планирају извршити набавку 
        машина, опреме и/или алата). 
 

 
Рок за подношење пријава је 30.09.2021. године. 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 

               
 
 

                 Потпис подносиоца пријаве 

 
Приједор, 

                       
 
године 

       
 
 
 
 
 

               
 

 
 

  

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И 
ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

 

 

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА Е-УПР - ИБ 
                   Република Српска 

                  ГРАД ПРИЈЕДОР 
                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
                   ГРАДСКА УПРАВА 

 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПРЕДУЗЕТНИШТВО 

НАЗИВ ПРЕДУЗЕТНИКА/ПРАВНОГ ЛИЦА 

 

 

АДРЕСА  ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ 

ГРАДСКА УПРАВА 
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ 

ПРИМЉЕНО:  

ОРГ.ЈЕД. БРОЈ ПРИЛОГ ВРИЈЕДНОСТ 

    

  

ЈИБ  

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ  

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН  
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