Редни број захтева
Датум подношења захтева
ЗАХТЕВ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ РЕГИОНАЛНЕ РАЗВОЈНЕ АГЕНЦИЈЕ
А) ПРВА АКРЕДИТАЦИЈА



Б) ОБНОВА АКРЕДИТАЦИЈЕ 

Назив подносиоца захтева:

Адреса подносиоца захтева:

I ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ЗАХТЕВА

Прилог 1

1. Основни подаци о подносиоцу захтева
Пун назив подносиоца захтева:
Скраћени назив (уколико постоји):
Седиште и адреса
Матични број:
ПИБ:
Назив делатности:
Шифра делатности:
Текући рачун:
Назив и адреса банке:
2. Контакт детаљи
Контакт особа:
Адреса:
Град:
Телефон:
Факс:
Адреса електронске поште:
Интернет адреса:
Име и презиме:
Е-маил:
3. Подаци о
Телефон:
лицу
Мобилни телефон:
овлашћеном за
Образовање:
заступа ње
Радни стаж:
Старост:
4.1. јединице локалне самоуправе
4. Подаци о
4.2. предузећа
оснивачима
4.3 привредне коморе
(седиште,
4.4 банке
овлашћено
4.5 Удружења
лице, контакт
4.6 универзитети
телефон)
4.7 други оснивачи
Број
јединица
5. Број области, структура и заступљеност
локалне
јединица локалне самоуправе на подручју једне самоуправе
области
6. Број становника које покрива подносилац
захтева
7. Број стално запослених, односно радно
ангажованих у регионалној развојној агенцији

Област

8. Образовна структура запослених односно
радно ангажованих у регионалној развојној
агенцији

9. Пословни простор

Степен образовања
VIII
VII 2
VII 1
VI
V
IV
III
друго
У власништву

Број запослених

Закуп

10. Пословне/организационе јединице ван
седишта подносиоца захтева
11. Аутомобил
12. Број рачунара
13. Остала опрема
14. Планирана финансијска средства и
начини обезбеђења ових средстава:
15. Досадашње услуге обављене за јавни
сектор
16. Досадашње услуге обављене за
приватни сектор

да

Чланарина оснивача

не

Други извори
средстава

Укупно

Број додељених
уговора

Вредност уговора

Број додељених
уговора

Вредност уговора

17. Број и вредност спроведених пројеката
Број пројеката
Међународни пројекти
Регионални пројекти
Локални пројекти
18. Раније остварени резултати у области регионалног развоја:

19. Раније остварени резултати у области подршке привредним субјектима:

Вредност

Потврда тачности података о предлагачу:
Под пуном материјалном и моралном одговорношћу изјављујем да су подаци о предлагачу
тачни и комплетни. Такође, се обавезујем да ћу, у случају потребе, пружити на увид сва
званична документа предлагача која потврђују тачност приказаних информација у овом
обрасцу.

Датум потписа

Потпис овлашћеног лица

Прилози:
- извод из Регистра привредних субјеката, односно Регистра удружења, не старији од 15 дана;
- оригинал или оверена копија важећег оснивачког акта;
- доказ о процентуалном учешћу односно годишњој чланарини оснивача привредног друштва
односно удружења;
- пословни план усвојен од стране надлежног органа за период за који се подноси захтев за
акредитацију;
- доказ о постојању просторних и техничких капацитета за обављање послова регионалног развоја
(власнички лист, уговор о закупу, техничка опремљеност и друго);
- доказ о кадровском потенцијалу са прегледом степена стручне спреме, односно стеченог
образовања, Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, поседовања
сертификата и квалификација за обављање послова у области регионалног развоја;
- остали докази којима се потврђују подаци наведени у захтеву
Напомена:
Поља од 1-14 попуњавају се приликом прве акредитације, а поља од 1-19 приликом обнове
акредитације.

