На основу члана 82. став 3, Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“ број: 97/16) и члана 3. Правилника о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава за пројекте младих („Службени гласник Града Приједора“, број: 5/18), Градоначелник
Приједорa, р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за избор најповољнијих пројеката у области побољшања положаја
младих Града Приједора

1. Конкурс се расписује за финансирање омладинских организација и неформалних група младих,
у сљедећим областима:
- Изградња урбаног омладинског сектора,
- Побољшање положаја младих у руралним срединама,
- Активности које потичу младе на демократију, толеранцију и равноправност полова,
- Креативно изражавање младих кроз културан рад и различите облике умјетности
(музика, књижевност, стрип, сликарство, алтернативни облици и креативна индустрија),
- Активности које промовишу одговоран однос према природи и здравом стилу живота,
- Подршка запошљавању и мобилности младих (образовна, културна, спортска и туристичка),
- Промовисање волонтерских активности и активног учешћа младих.
2. Апликант може аплицирати само са једним пројектом. Пријава треба да садржи сљедеће:
а) За омладинске организације:
- Попуњен Образац за писање приједлога пројектa којим омладинска организација
конкурише на расписани Јавни конкурс,
- Рјешење о регистрацији РС, односно БиХ (овјерена копија),
- Увјерење о пореској регистрацији – ЈИБ (овјерена копија),
- Трансакцијски рачун организације (копија уговора са банком или потврда банке),
- Биланс стања и биланс успјеха овјерен од АПИФ-а (овјерена копија),
- За пројекте који се проводе у школама доставити писану сагласност директора школе.
б) За неформалне групе:
- Попуњен Образац за писање приједлога пројекта којим неформална група конкурише на
расписани Јавни конкурс,
- Рјешење о регистрацији омладинске организације са подручја Града Приједора, која даје
административну подршку неформалној групи (овјерена копија),
- Биланс стања и биланс успјеха омладинске организације која даје административну
подршку, овјерен од АПИФ-а (овјерена копија),
- Трансакцијски рачун омладинске организације која даје административну подршку
(копија уговора са банком или потврда банке),
- Партнерски уговор неформалне групе и омладинске организације,
- За пројекте који се проводе у школама доставити писану сагласност директора школе.

3. Образац за писање приједлога пројекта заинтересована лица могу пронаћи на званичној
страници Града Приједор (www.prijedorgrad.org) или подићи у Канцеларији за младе –
Омладински савјет Приједор.
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 избор омладинских
пројеката“, 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 Јавног конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
6. Јавни конкурс ће бити објављен у седмичном листу
страници Града Приједор (www.prijedorgrad.org).
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