
 

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

VRSTA 
PODSTICAJA Sufinansiranje nabavke mašina, opreme i/ili alata 

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

①  Kopija rješenja o registraciji pravnog lica ili preduzetnika (dostavljaju svi); 
②  Popunjen Projektni plan aktivnosti (dostavljaju svi); 
③  Kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha po posljednjem završnom računu (za 2021. godinu), ovjereni od  
        strane APIF-a Republike Srpske za pravna lica ili propisane obrasce 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  Izjavu ovjerenu kod nadležnog organa da u poslednje 3 (tri) godine nije dobijao podsticajna sredstva  
        od Grada Prijedora po istoj vrsti podsticaja (dostavljaju svi); 
⑥  Predračun dobavljača (dostavljaju privredni subjekti koji su izvršili nabavku); 
⑦  Faktura i/ili kopija fiskalnog računa (dostavljaju privredni subjekti koji su izvršili nabavku); 
⑧  Bankovni izvod podnosioca prijave – dokaz o izvršenoj isplati sredstava za nabavku mašina, opreme  
        i/ili alata (dostavljaju privredni subjekti koji su izvršili nabavku).   
 

 
Rok za podnošenje prijava je 31.08.2022. 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 

 

 

ADRESA  PRIJEMNI ŠTAMBILJ 
GRADSKA UPRAVA 

ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU 
PRIMLJENO:  
ORG.JED. BROJ PRILOG VRIJEDNOST 

    
  

JIB  

OVLAŠTENO LICE  

KONTAKT TELEFON 
 

KONTAKT E-MAIL  GP PR O 8.2.2.50  



 

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

ВРСТА 
ПОДСТИЦАЈА Суфинансирање набавке машина, опреме и/или алата 

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

①  Копија рјешења о регистрацији правног лица или предузетничке радње (достављају сви); 
②  Попуњен Пројектни план активности (достављају сви); 
③  Копија биланса стања и биланса успјеха по посљедњем завршном рачуну (за 2021. годину), 
        овјерени 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  Изјаву овјерену код надлежног органа да у последње 3 (три) године није добијао подстицајна  
        средства од Града Приједора по истој врсти подстицаја (достављају сви); 
⑥  Предрачун добављача (достављају привредни субјекти који врше набавку); 
⑦  Фактура и/или копија фискалног рачуна (достављају привредни субјекти који су извршили  
        набавку); 
⑧  Банковни извод подносиоца пријаве – доказ о извршеној исплати средстава за набавку машина,  
        опреме и/или алата (достављају привредни субјекти који су извршили набавку).    

 
Рок за подношење пријава је 31.08.2022. 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  

КОНТАКТ Е-МАИЛ  ГП ПР  О 8.2.2.50  



Октобар 
2021

Новембар 
2021

Децембар 
2021

Јануар 
2022

Фебруар 
2022

Март           
2022

Април 
2022

Мај     
2022

Јуни    2022
Јули     
2022

Август 
2022 

Септембар 
2022

Октобар 
2022

Напомена: Навести активности, означити временски оквир и навести описно степен реализације

М. П. Потпис овлаштеног лица

ВРЕМЕНСКИ ОКВИР (01.10.2021. године до 31.10.2022. године)

Образац

Активности набавке машина, 
опреме и/или алата

Степен реализације                 
(план, у току или 

реализована 
активност)

НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ (назив фирме):

ПРАВИЛНИК О УСЛОВИМА И НАЧИНУ ДОДЈЕЛЕ ПОДСТИЦАЈНИХ СРЕДСТАВА ЗА ЈАЧАЊЕ КОНКУРЕНТНОСТИ МСП У 2022. ГОДИНИ

          ПРОЈЕКТНИ ПЛАН АКТИВНОСТИ



Привредни субјекат  __________________________________________________________ 

             /назив привредног субјекта/ 

 

са сједиштем у _____________________, адреса __________________________________, 

 

ЈИБ __________________________, под пуном материјалном, кривичном и моралном 

одговорношћу даје следећу  

 

 

И З Ј А В У  
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Изјава се даје у сврху пријаве на: ______________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

У Приједору, дана ________.2022. године 

 

 

 

  М.П. ___________________________ 

   /потпис овлаштеног лица/ 

 

 

 

  

 



Privredni subjekat  ____________________________________________________________ 

             /naziv privrednog subjekta/ 

 

sa sjedištem u _____________________, adresa ____________________________________, 

 

JIB __________________________, pod punom materijalnom, krivičnom i moralnom 

odgovornošću daje sledeću  

 

 

I Z J A V U  
 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Izjava se daje u svrhu prijave na: ________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

U Prijedoru, dana ________.2022. godine 

 

 

 

  M.P. ___________________________ 

   /potpis ovlaštenog lica/ 
 

 


	prijava i obrazac MPS
	Prijava - Jacanje konkurentnosti MSP_2022
	Образац-Пројектни план активности_МСП
	Пројектни план активности


	Изјава-привредни субјект 2022

	NAZIV PREDUZETNIKAPRAVNOG LICARow1: 
	ADRESA: 
	OVLAŠTENO LICE: 
	KONTAKT TELEFON: 
	KONTAKT EMAIL: 
	fill_2: 
	fill_3: 
	fill_4: 
	fill_5: 
	fill_6: 
	fill_7: 
	fill_8: 
	fill_9: 
	fill_11: 
	fill_12: 
	fill_15: 
	fill_16: 
	fill_17: 
	fill_18: 
	fill_19: 
	fill_20: 
	fill_21: 
	fill_22: 
	fill_23: 
	fill_24: 
	fill_25: 
	fill_26: 
	fill_27: 
	fill_28: 
	fill_29: 
	fill_30: 
	fill_31: 
	fill_32: 
	fill_33: 
	fill_34: 
	fill_35: 
	fill_36: 
	fill_37: 
	fill_38: 
	fill_39: 
	fill_40: 
	fill_41: 
	fill_42: 
	fill_43: 
	fill_44: 
	fill_45: 
	fill_46: 
	fill_47: 
	fill_48: 
	fill_49: 
	fill_50: 
	fill_51: 
	fill_52: 
	fill_53: 
	fill_54: 
	fill_55: 
	fill_56: 
	fill_57: 
	fill_58: 
	fill_59: 
	fill_60: 
	fill_61: 
	fill_62: 
	fill_63: 
	fill_64: 
	fill_65: 
	fill_66: 
	fill_67: 
	fill_68: 
	fill_69: 
	fill_70: 
	fill_71: 
	fill_72: 
	fill_73: 
	fill_74: 
	fill_75: 
	fill_76: 
	fill_77: 
	fill_78: 
	fill_79: 
	fill_80: 
	fill_81: 
	fill_82: 
	fill_83: 
	fill_84: 
	fill_85: 
	fill_86: 
	fill_87: 
	fill_88: 
	fill_89: 
	fill_90: 
	fill_91: 
	fill_92: 
	fill_93: 
	fill_94: 
	fill_95: 
	fill_96: 
	fill_97: 
	fill_98: 
	fill_99: 
	fill_100: 
	fill_101: 
	fill_102: 
	fill_103: 
	fill_104: 
	fill_105: 
	fill_106: 
	fill_107: 
	fill_108: 
	fill_109: 
	fill_110: 
	fill_111: 
	fill_112: 
	fill_113: 
	fill_114: 
	fill_115: 
	fill_116: 
	fill_117: 
	fill_118: 
	fill_119: 
	fill_120: 
	fill_121: 
	fill_122: 
	fill_123: 
	fill_124: 
	fill_125: 
	fill_126: 
	fill_127: 
	fill_128: 
	fill_129: 
	fill_130: 
	fill_131: 
	fill_132: 
	fill_133: 
	fill_134: 
	fill_135: 
	fill_136: 
	fill_137: 
	fill_138: 
	fill_139: 
	fill_140: 
	fill_141: 
	fill_142: 
	fill_143: 
	fill_144: 
	fill_145: 
	fill_146: 
	fill_147: 
	fill_148: 
	fill_149: 
	fill_150: 
	fill_151: 
	fill_152: 
	fill_153: 
	fill_154: 
	fill_155: 
	fill_156: 
	fill_157: 
	fill_158: 
	fill_159: 
	fill_160: 
	fill_161: 
	fill_162: 
	fill_163: 
	fill_164: 
	fill_165: 
	fill_166: 
	fill_167: 
	fill_168: 
	fill_169: 
	fill_170: 
	fill_171: 
	fill_172: 
	fill_173: 
	fill_174: 
	fill_175: 
	fill_176: 
	fill_177: 
	fill_178: 
	fill_179: 
	fill_180: 
	fill_181: 
	Text1: 
	fill_1: 
	fill_10: 
	fill_13: 
	fill_14: 
	Text2: 
	Text3: 
	Text4: 
	Text5: 
	Text6: 
	Text7: 
	Privredni subjekat: 
	sa sjedištem u: 
	adresa: 
	JIB: 
	I Z J A V U: 
	Izjava se daje u svrhu prijave na: 
	U Prijedoru dana: 
	potpis ovlaštenog lica: 
	Text8: 
	Text9: 
	Text10: 
	Text11: 
	Text12: 
	Text13: 


