
 

PREDMET 

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

 
„Podsticaj za podršku uvođenju standarda kvaliteta (sertifikacija)“ 

☐     KOMPONENTA 1 – Podrška privrednim društvima, preduzetnicima proizvodnih i uslužnih djelatnosti, udruženjima i 
zadrugama 

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

① Kopija Rješenja o registraciji 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 dokiment iz APIF-a ili Statistike ili Suda ili neke druge zvanične  
       institucije kojim se to može potkrijepiti); 
② Kopija Potvrde o registraciji poreskog obveznika (JIB); 
③ Kopija Uvjerenja o registraciji/upisu u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza  
       (ukoliko je upisan u Registar);    
④ Kopija godišnjeg bilansa poslovanja za 2018. godinu; 
⑤ Kopija ugovora sa angažovanom ovlaštenom sertifikacijskom kućom i bankovni izvod (kao  
       dokaz da je plaćanje izvršeno); 
⑥ Kopija dobijenog sertifikata; 
 

    ☐     KOMPONENTA 2 – Podrška individualnim poljoprivrednim proizvođačima  

NEOPHODNA 
DOKUMENTACIJA 

① Potvrda o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava iz tekuće godine, kao individualni  
       proizvođač; 
② Kopija ugovora sa angažovanom ovlaštenom sertifikacijskom kućom i bankovni izvod (kao  
       dokaz da je plaćanje izvršeno); 
③ Kopija dobijenog sertifikata; 
 

 
 
 

Rok za podnošenje prijava za komponentu 1 je 30.08.2019. godine,  
Rok za podnošenje prijava za komponentu 2 je 31.10.2019. godine, 

    prostor za gradsku administrativnu taksu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Taksa na prijavu iznosi 2,00 KM. 

 

 

   
               
                     Potpis podnosioca prijave 

 
Prijedor, 

                       
 
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 подршку увођењу стандарда квалитета (сертификација)“ 

☐    КОМПОНЕНТА 1 – Подршка привредним друштвима, предузетницима производних и услужних дјелатности, 
удружењима и задругама  

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

① Копија Рјешења о регистрацији у којој је јасно видљива претежна дјелатност којом се  
       бави (уколико на Рјешењу о регистрацији не постоји јасно назначена претежна  
       дјелатност којом се бави, доставити званични докимент из АПИФ-а или Статистике или  
       Суда или неке друге званичне институције којим се то може поткријепити); 
② Копија Потврде о регистрацији пореског обвезника (ЈИБ); 
③ Копија Увјерења о регистрацији/упису у Јединствени регистар обвезника индиректних        
       пореза (уколико је уписан у Регистар);    
④ Копија годишњег биланса пословања за 2018. годину; 
⑤ Копија уговора са ангажованом овлаштеном сертификацијском кућом и банковни  
       извод (као доказ да је плаћање извршено); 
⑥ Копија добијеног сертификата; 
 

     ☐      КОМПОНЕНТА 2 – Подршка индивидуалним пољопривредним произвођачима  

НЕОПХОДНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

① Потврда о упису у Регистар пољопривредних газдинстава из текуће године, као  
       индивидуални произвођач; 
② Копија уговора са ангажованом овлаштеном сертификацијском кућом и банковни  
       извод (као доказ да је плаћање извршено); 
③ Копија добијеног сертификата; 
 

 
 
 
 
 

Рок за подношење пријава за компоненту 1 је 30.08.2019. године,  
Рок за подношење пријава за компоненту 2 је 31.10.2019. године, 

    простор за градску административну таксу 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Такса на пријаву износи 2,00 КМ. 

 

 

   
                  
                  Потпис подносиоца пријаве 

Приједор,                        године 
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