Е-UPR - IB

PODNOSILAC ZAHTJEVA

NAZIV PREDUZETNIKA/PRAVNOG LICA

ADRESA

Republika Srpska
GRAD PRIJEDOR
GRADONAČELNIK
GRADSKA UPRAVA
ODJELJENJE ZA PRIVREDU I POLJOPRIVREDU
PRIJEMNI ŠTAMBILJ

JIB
OVLAŠTENO LICE
KONTAKT TELEFON
KONTAKT E-MAIL

GP MP 7.1.1.15. 8

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

PREDMET

„Podsticaj poslodavcima za zapošljavanje mladih visokoobrazovanih kadrova“

NEOPHODNA
DOKUMENTACIJA

① 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 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 godišnjih bilansa poslovanja za 2018. godinu, u kojim su vidljivi rezultati poslovanja i
za 2017. godinu;
⑤ Spisak novozaposlenih radnika, sa tačno navedenim formalnim kavalifikacijama i opisom
radnih mjesta, ovjeren pečatom firme;
⑥ Uvjerenje od Poreske uprave RS-PC Prijedor o zaposlenim radnicima;
⑦ Ugovore o radu sa zaposlenim radnicima za koje se traže podsticajna sredstva, sa obrascima
3100 iz Poreske uprave o prijavi radnika;

Rok za podnošenje prijava je 30.08.2019. godine,

prostor za gradsku administrativnu taksu

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

Република Српска
ГРАД ПРИЈЕДОР
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ

ЈИБ
ОВЛАШТЕНО ЛИЦЕ
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН
КОНТАКТ Е-МАИЛ

ПРЕДМЕТ

Г П МП 7.1.1.15. 8

ПРИЈАВА
Програм кориштења средстава за развој пољопривреде, предузетништва, подршку
конкурентности МСП и запошљавању на подручју града Приједора у 2019. години
„Подстицај послодавцима за запошљавање младих високообразованих кадрова“

НЕОПХОДНА
ДОКУМЕНТАЦИЈА

① 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 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 годишњих биланса пословања за 2018. годину, у којим су видљиви резултати
пословања и за 2017. годину;
⑤ Списак новозапослених радника, са тачно наведеним формалним квалификацијама и
описом радних мјеста, овјерен печатом фирме;
⑥ Увјерење од Пореске управе РС-ПЦ Приједор о запосленим радницима;
⑦ Уговоре о раду са запосленим радницима за које се траже подстицајна средства, са
обрасцима 3100 из Пореске управе о пријави радника;

Рок за подношење пријава је 30.08.2019. године,

простор за градску административну таксу

Такса на пријаву износи 2,00 КМ.

Потпис подносиоца пријаве
Приједор,

године

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ПРИВРЕДУ И ПОЉОПРИВРЕДУ

ОПИП_001

