
 

PREDMET 

PRIJAVA  
Program korištenja sredstava za razvoj poljoprivrede, preduzetništva, podršku 
konkurentnosti MSP i zapošljavanju na području grada Prijedora u 2019. godini 

 

    ☐    „Podsticaj za samozapošljavanje nezaposlenih lica“ 

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

① Potvrda izdata od strane Zavoda za zapošljavanje RS-Filijala Prijedor-Biro Prijedor, kojom se   
       potvrđuje da je podnosilac Prijave minimalno 1 mjesec provelo na evidenciji Zavoda prije  
       samozapošljavanja; 
② Popunjen biznis plan; 
③ Kopija Rješenja o registraciji pravnog lica ili samostalne preduzetničke radnje u kojoj je jasno  
       vidljiva pretežna djelatnost kojom se bavi (ukoliko na Rješenju o registraciji ne postoji jasno   
       naznačena pretežna djelatnost kojom se bavi, dostaviti zvanični dokument iz APIF-a ili  
       Statistike ili Suda ili neke druge zvanične institucije kojim se može potkrijepiti pretežna  
       djelatnost); 

    ☐    Podsticaj „Podrška ženskom preduzetništvu“ 

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

① Potvrda izdata od strane Zavoda za zapošljavanje RS-Filijala Prijedor-Biro Prijedor, kojom se   
       potvrđuje da je podnosilac Prijave registrovana na evidenciji Zavoda, prije  
       samozapošljavanja; 
② Popunjen biznis plan; 
③ Kopija Rješenja o registraciji pravnog lica ili samostalne preduzetničke radnje u kojoj je jasno  
       vidljiva pretežna djelatnost kojom se bavi (ukoliko na Rješenju o registraciji ne postoji jasno   
       naznačena pretežna djelatnost kojom se bavi, dostaviti zvanični dokument iz APIF-a ili  
       Statistike ili Suda ili neke druge zvanične institucije kojim se može potkrijepiti pretežna  
       djelatnost); 

 
 

Rok za podnošenje prijava je 30.08.2019. godine,      prostor za gradsku administrativnu taksu 
 
 

 
Taksa na prijavu iznosi 2,00 KM. 
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godine 
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ПРЕДМЕТ 

ПРИЈАВА  
Програм кориштења средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку 
конкурентности МСП и запошљавању на подручју града Приједора у 2019. години 

 
„Подстицај за самозапошљавање незапослених лица“ 

    ☐    „Подстицај за самозапошљавање незапослених лица“ 

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

① Потврда издата од стране Завода за запошљавање РС-Филијала Приједор-Биро  
       Приједор, којом се потврђује да је подносилац Пријаве минимално 1 мјесец провело  
       на евиденцији Завода прије самозапошљавања; 
② Попуњен бизнис план; 
③ Копија Рјешења о регистрацији правног лица или самосталне предузетничке радње у  
        којој је јасно видљива претежна дјелатност којом се бави (уколико на Рјешењу о  
        регистрацији не постоји јаснo назначена претежна дјелатност којом се бави,  
        доставити званични документ из АПИФ-а или Статистике или Суда или неке друге  
        званичне институције којим се може поткријепити претежна дјелатност); 

    ☐    Подстицај „Подршка женском предузетништву“ 

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

① Потврда издата од стране Завода за запошљавање РС-Филијала Приједор-Биро  
       Приједор, којом се потврђује да је подносилац Пријаве регистрована на евиденцији  
       Завода, прије самозапошљавања; 
② Попуњен бизнис план; 
③ Копија Рјешења о регистрацији правног лица или самосталне предузетничке радње у  
       којој је јасно видљива претежна дјелатност којом се бави (уколико на Рјешењу о  
       регистрацији не постоји јаснo назначена претежна дјелатност којом се бави,  
       доставити званични документ из АПИФ-а или Статистике или Суда или неке друге  
       званичне институције којим се може поткријепити претежна дјелатност); 

 

Рок за подношење пријава је 30.08.2019. године,      простор за градску административну таксу 
 
 
 
 

 
Такса на пријаву износи 2,00 КМ. 
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