Број: 02-сл/19
Датум: 18.11.2019. год
На основу члана 82. став 3, Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 89. Статута града Приједор („Службени гласник Града
Приједор“, број: 12/17) и члана 5. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава социјално-хуманитарним савезима/удружењима и удружењима националних мањина
(„Службени гласник Града Приједор“, број: 11/19), Градоначелник Града Приједор, р а с п и с у ј е

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Обавјештавају се социјално-хуманитарни савези/удружења и удружења националних мањина
да могу поднијети захтјев за расподјелу средстава из Буџета Града Приједор у 2020. години за
програм рада и активности у 2020. години.
Уз захтјев је потребно доставити сљедећу документацију:
-

-

рјешење о регистрацији,
потврда о пореској регистрацији (ЈИБ),
уговор са банком о отварању трансакционог рачуна,
биланс стања и биланс успјеха поднесеног АПИФ-у, за годину која претходи години
подношења захтјева,
доказ о реализованим пројектима/програмима у претходној години,
наративни и финансијски извјештај о намјенском трошењу средстава додијељених од
стране Града Приједора у години која претходи години подношења захтјева,
финансијски план рада заснован на бази пројекта/програма са изворима прихода и
очекиваним расходима за годину у којој се траже средства са детаљно образложеном
структуром буџета и извора финансирања,
извјештај о раду и реализованим програмским активностима из протекле године за
Удружења која нису била финансирана из буџета Града.

Захтјев са прилозима доставити путем поште на адресу: Град Приједор, Одјељење за друштвене
дјелатности, Трг Ослобођења бр. 1, 79102 Приједор или директном предајом на пријемни протокол
Града Приједор. Захтјев се може поднијети и путем Е-управе Градске управе Приједор
(https://euprava.prijedorgrad.org), с тим да кандидати који на овај начин аплицирају су у обавези до
краја рока за подношење захтјева доставити доказе о испуњавању наведених услова Одјељењу за
друштвене дјелатности у оригиналу или овјереној копији.
Наведену документацију потребно је предати у оригиналу или овјереној копији. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања обавјештења на интернет страници Града
Приједор (www.prijedorgrad.org).

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Миленко Ђаковић

Broj: 02-sl/19
Datum: 18.11.2019. god
Na osnovu člana 82. stav 3, Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni glasnik Republike Srpske“,
broj: 97/16 i 36/19), člana 89. Statuta grada Prijedor („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 12/17) i člana
5. Pravilnika o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava socijalno-humanitarnim
savezima/udruženjima i udruženjima nacionalnih manjina („Službeni glasnik Grada Prijedor“, broj: 11/19),
Gradonačelnik Grada Prijedor, r a s p i s u j e

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se socijalno-humanitarni savezi/udruženja i udruženja nacionalnih manjina da mogu
podnijeti zahtjev za raspodjelu sredstava iz Budžeta Grada Prijedor u 2020. godini za program rada i
aktivnosti u 2020. godini.
Uz zahtjev je potrebno dostaviti sljedeću dokumentaciju:
-

-

rješenje o registraciji,
potvrda o poreskoj registraciji (JIB),
ugovor sa bankom o otvaranju transakcionog računa,
bilans stanja i bilans uspjeha podnesenog APIF-u, za godinu koja prethodi godini
podnošenja zahtjeva,
dokaz o realizovanim projektima/programima u prethodnoj godini,
narativni i finansijski izvještaj o namjenskom trošenju sredstava dodijeljenih od
strane Grada Prijedora u godini koja prethodi godini podnošenja zahtjeva,
finansijski plan rada zasnovan na bazi projekta/programa sa izvorima prihoda i
očekivanim rashodima za godinu u kojoj se traže sredstva sa detaljno obrazloženom
strukturom budžeta i izvora finansiranja,
izvještaj o radu i realizovanim programskim aktivnostima iz protekle godine za
Udruženja koja nisu bila finansirana iz budžeta Grada.

Zahtjev sa prilozima dostaviti putem pošte na adresu: Grad Prijedor, Odjeljenje za društvene djelatnosti,
Trg Oslobođenja br. 1, 79102 Prijedor ili direktnom predajom na prijemni protokol Grada Prijedor. Zahtjev
se može podnijeti i putem E-uprave Gradske uprave Prijedor (https://euprava.prijedorgrad.org), s tim da
kandidati koji na ovaj način apliciraju su u obavezi do kraja roka za podnošenje zahtjeva dostaviti dokaze
o ispunjavanju navedenih uslova Odjeljenju za društvene djelatnosti u originalu ili ovjerenoj kopiji.
Navedenu dokumentaciju potrebno je predati u originalu ili ovjerenoj kopiji. Nepotpune i neblagovremene
prijave neće se uzeti u razmatranje.
Rok za podnošenje prijava je 15 dana od dana objavljivanja obavještenja na internet stranici Grada Prijedor
(www.prijedorgrad.org).

GRADONAČELNIK
Milenko Đaković

