ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ

Назив подносиоца пријаве
(физичка особа,
пољопривредно
газдинство, самостални
предузетник, предузеће,
задруга или удружење)
Адреса физичке особе/
сједиште правне особе
Контакт подаци

Телефон :

E-mail:

Датум
оснивања/регистрације/уп
иса у РПГ и/или регистар
надлежних тијела
Физичке особе: датум од
кад се бавите наведеном
дјелатношћу
Сектор (Означити, може и
више сектора)

☐ Воће и поврће укључујући маслине и грожђе
☐ Сточарство
☐ Месо и рибе
☐ Млијеко
☐ Пчеларство
☐ Житарице и уљарице
☐ Љекобиље, ароматично биље и гљиве
☐ Стари и традиционални занати и рукотворине

Кратак опис дјелатности
којом се бавите (Шта
производите? У којим
просјечним годишњим
количинама?)

Образац који попуњавају физичка лица (пољопривредна газдинства и самостални
предузетници)
РБ
I
II
III
IV

V

Критеријуми
Подносилац пријаве жена
Подносилац
пријавe
oсоба
млађа од 40 година
Подносилац пријаве oсоба са
инвалидитетом
Незапосленост
Већ има потписан уговор и
сарадњу
са
комуналним
предузећем

Услов
Носилац газдинства
Члан домаћинства
Носилац газдинства
Члан домаћинства
Носилац газдинства
Члан домаћинства
Незапослени
сви
чланови
газдинства
Незапослен подносилац пријаве
Да

Означити са Х

Образац који попуњавају правна лица (регистровани самостални предузетници,
предузећа, задруге и удружења која окупљају мала пољопривредна газдинства)
I

Критеријуми
Власник или
жена

II

Број запослених

одговорно

лице

Услов
Жена
Особа са инвалидитетом
Млада особа
На неоређено
Сезонски и повремено

Означити са Х

Уз овај Образац за пријаву на Јавни позив обавезно доставити:
Физичкa лица (пољопривредна газдинства)
Лична карта – фотокопија
ЦИПС пријава – фотокопија
Потврда о регистрацији из АПИФа – фотокопија
Рјешње о упису у Евиденцију пчелара и пелињака РС – фотокопија
Потврда да лице врши продају пољопривредних производа на простору
општине Рудо (уколико није са простора општине Рудо )
6. Рјешње о инвалидности (за инвалидна лица)
7. Потврду са бироа или потврду да је лице незапослено издату од пореске (за
све незапослене чланове домаћинства)
1.
2.
3.
4.
5.

Самостални предузетници и правна лица (регистровани самостални
предузетници, предузећа, задруге и удружења која окупљају мала пољопривредна
газдинства)
1. Рјешење о регистрацији пословног субјекта
2. Обавјештење о разврставању пословних субјеката из АПИФа
3. Списак запослених – пореска управа или копије уговора са запосленима
Напомена: Образац за пријаву попунити електронски или својеручно, те
потписати и овјерити печатом.
Регистрована пољопривредна газдинства не овјеравају Пријавни образац
печатом.
Овим изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да су
горе наведени pодаци истинити што
потврђујем потписом.

Мјесто:
Датум:
М.П.
(овјерити печатом пословног субјекта;
пољопривредна газдинства
не овјеравају)

(потпис одговорне
особе/подносиоца пријаве)

Пријаве заједно са документацијом могу се предати у затвореној коверти на писарницу Општине
Рудо, ЂДД Михаиловића 41, 73260 Рудо са назнаком за „Јавни позив за избор корисника градске
пијаце по повлаштеним условима“.
Јавни позив остаје отворен до 25. маја 2022. године, до 14:00 сати

