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PODNOSILAC ZAHTJEVA

NAZIV PREDUZETNIKA/PRAVNOG LICA

ADRESA
JIB

Republika Srpska
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU
PRIJEMNI ŠTAMBILJ
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA OPŠTU UPRAVU
PRIMLJENO:

OVLAŠTENO LICE

ORG.JED.

BROJ

PRILOG

VRIJEDNOST

KONTAKT TELEFON

GP R 5-7.5.4 05-4

KONTAKT E-MAIL

PREDMET

PRIJAVA
Program ublažavanja posljedica izazvanih korona virusom kod poslovnih subjekata na području grada
Prijedora u toku 2020. godine

Mjera 3: „Subvencija/oslobađanje plaćanja zakupnine poslovnih prostora koji su u vlasništvu Grada
Prijedor“
☐ Subvencija plaćanja zakupnine poslovnih prostora koji su u vlasništvu Grada Prijedor

NEOPHODNA
DOKUMENTACIJA

① Kopija Rješenja o registraciji pravnog lica ili samostalne preduzetničke radnje;
② Kopija Obavještenja o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima, koje izdaje APIF (dostavljaju samo
pravna lica)
③ Kopija Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada Prijedor i podnosioca prijave
④ Kopija potvrde banke u kojoj je jasno vidljiv broj žiro računa, naziv i adresa banke kod koje je otvoren žiro račun
poslovnog subjekta (dostavljaju samo poslovni subjekti koji apliciraju za subvenciju)
⑤ Dokaz o plaćanju zakupnine za period za koji se traži subvencija (izvod iz banke) (dostavljaju samo poslovni subjekti
koji apliciraju za subvenciju
⑥ Ostala dokumentacija _________________________________________________________________________

☐ Oslobađanje plaćanja zakupnine poslovnih prostora koji su u vlasništvu Grada Prijedor
NEOPHODNA
DOKUMENTACIJA

① Kopija Rješenja o registraciji pravnog lica ili samostalne preduzetničke radnje;
② Kopija Obavještenja o razvrstavanju jedinica razvrstavanja po djelatnostima, koje izdaje APIF (dostavljaju samo
pravna lica)
③ Kopija Ugovora o zakupu poslovnog prostora između Grada Prijedor i podnosioca prijave
④ Ostala dokumentacija _________________________________________________________________________

Rok za podnošenje prijava je 30.06.2020. godine,

prostor za gradsku administrativnu taksu

Administrativna taksa na prijavu iznosi 2,00 KM

Potpis podnosioca prijave
Prijedor,

godine

ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU

ОPIP_001

Е-УПР - ИБ

ПОДНОСИЛАЦ ЗАХТЈЕВА

НАЗИВ ПРЕДУЗЕТНИКА/ПРАВНОГ ЛИЦА

АДРЕСА
ЈИБ

Република Српска
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ОПШТУ УПРАВУ
ПРИМЉЕНО:

ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ

ОРГ.ЈЕД.

БРОЈ

ПРИЛОГ

ВРИЈЕДНОСТ

КОНТАКТ ТЕЛЕФОН

ГП Р 5-7.5.4 05-4

КОНТАКТ Е-МАИЛ

ПРЕДМЕТ

ПРИЈАВА
Програм ублажавања посљедица изазваних корона вирусом код пословних субјеката на
подручју града Приједора у току 2020. године

Мјера 3: „Субвенција/ослобађање плаћања закупнине пословних простора који су у власништву
Града Приједор“
☐ Субвенција плаћања закупнине пословних простора који су у власништву Града Приједор

НЕОПХОДНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

① Копија Рјешења о регистрацији правног лица или самосталне предузетничке радње;
② Копија Обавјештења о разврставању јединица разврставања по дјелатностима, које издаје АПИФ
(достављају само правна лица)
③ Копија Уговора о закупу пословног простора између Града Приједор и подносиоца пријаве
④ Копија потврде банке у којој је јасно видљив број жиро рачуна, назив и адреса банке код које је отворен
жиро рачун пословног субјекта (достављају само пословни субјекти који аплицирају за субвенцију)
⑤ Доказ о плаћању закупнине за период за који се тражи субвенција (извод из банке) (достављају само
пословни субјекти који аплицирају за субвенцију
⑥ Остала документација ________________________________________________________________________

☐ Ослобађање плаћања закупнине пословних простора који су у власништву Града Приједор
НЕОПХОДНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

① Копија Рјешења о регистрацији правног лица или самосталне предузетничке радње;
② Копија Обавјештења о разврставању јединица разврставања по дјелатностима, које издаје АПИФ
(достављају само правна лица)
③ Копија Уговора о закупу пословног простора између Града Приједор и подносиоца пријаве
④ Остала документација ________________________________________________________________________

Рок за подношење пријава је 30.06.2020. године,

простор за градску административну таксу

Административна такса на пријаву износи 2,00 КМ

Потпис подносиоца пријаве
Приједор,

године

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

ОПИП_001

