На основу члана 82. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16), а у вези са Одлуком о избору приоритетне области за финансирање пројеката
удружења и фондација у 2020. години („Службени гласник Града Приједора“ број: 14/19) и члана 3.
Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима и фондацијама
(„Службени гласник Града Приједора“, број: 5/18), Градоначелник Приједорa, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор најповољнијег пројекта у областима:
запошљавања, социјалне заштите, културе, образовања, јачања демократског друштва,
људских права, развоја спорта, екологије, здравства, туризма, привреде и пољопривреде

1. Конкурс се расписује за финансирање или суфинансирање пројекта из области: запошљавања,
социјалне заштите, културе, образовања, јачања демократског друштва, људских права, развоја
спорта, екологије, здравства, туризма, привреде и пољопривреде.
2. Удружење или фондација која се пријављује на конкурс може аплицирати само са једним
пројектом. Пријава треба да садржи сљедеће:
- Попуњен Образац за писање приједлога пројекта којим удружење или фондација
конкурише на расписани Јавни конкурс,
- Рјешење о регистрацији у РС, односно БиХ (овјерена копија),
- Биланс стања и биланс успјеха овјерен од АПИФ-а (овјерена копија),
- Увјерење о пореској регистрацији - ЈИБ (овјерена копија),
- Кратак опис удружења са подацима о претходно реализованим пројектима,
- Трансакцијски рачун удружења (копија уговора са банком или потврда банке).
3. Образац за писање приједлога пројекта заинтересована лица могу пронаћи на званичној
страници Града Приједор (www.prijedorgrad.org) или подићи у Одјељењу за друштвене
дјелатности (канцеларија 64).
4. Пријаве на конкурс, са потребном документацијом, достављају се у затвореној коверти и
предају на протокол Града Приједор или путем поште на адресу: Град Приједор, Градска управа,
Одјељење за друштвене дјелатности, са назнаком „Комисија за сарадњу са удружењима и
фондацијама“, 79102 Приједор, Трг Ослобођења бр.1. Пријава на конкурс може се поднијети и
путем Е-управе Градске управе Приједор (https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да су
подносиоци пријава који на овај начин аплицирају на конкурс у обавези до краја конкурсног
рока доставе потребну документацију Одјељењу за друштвене дјелатности у оригиналу или
овјереној копији, не старије од 6. мјесеци од дана расписивања конкурса.

5. Рок за подношење пријаве је 15 дана од дана посљедње објаве Jавног конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
6. Јавни конкурс ће бити објављен у седмичном листу „Козарски вјесник“ и на званичној страници
Града Приједор (www.prijedorgrad.org).
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