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На основу члана 66. Статута општине Мркоњић Града (Сл. гласник општине Мркоњић
Град, број:10/17) а у складу са Правилником о Јавном позиву, критеријумима и начину
оцјењивања пројеката удружења грађана/НВО који ће се суфинансирати из буџета општине
Мркоњић Град, Начелник општине р а с п и с у ј е

Ј А В Н И П О З И В
за пријаву пројеката удружења грађана/невладиних организација, који ће се

суфинансирати из буџета општине Мркоњић Град у 2019. години

I
Расписује се Јавни позив за пријаву пројеката удружења грађана/невладиних

организација, који ће се суфинансирати из буџета општине Мркоњић Град у 2019. години, из
сљедећих области:

Побољшање положаја дјеце и младих,
Допринос развоју културних, спортских и туристичких манифестација,
Унапређење животне средине и екологије,
Социјална политика,
Пројекти у складу са Стратегијом развоја општине Мркоњић Град.

II
Пројекте треба реализовати на подручју општине Мркоњић Град - у 2019. години, а

висина средстава која се могу додјелити по пројекту износи – од 500,00 до 2.500,00 КМ.

III
На овај јавни позив, могу се пријавити удружења грађана/невладине организације која

дјелују у складу са Законом о удружењима и фондацијама Републике Српске („Службени
гласник Републике Српске“, бр. 52/01 и 42/05) и која имају сједиште на подручју општине
Мркоњић Град.

IV
Удружења су, у складу са Правилником о јавном позиву, критеријумима и начину

оцјењивања пројеката удружења грађана/невладиних организација - који ће се суфинансирати
из буџета општине Мркоњић Град ( у даљем тексту Правилник), дужна да доставе:

1. попуњену пријаву на учешће у Јавном позиву за предлагање пројеката „МГ О 4.2.392
(овјерена и потписана);

2. попуњен образац - Приједлог пројекта са прилозима, (број прилога 1 - 7);



3. копију Финансијског извјештаја удружења за 2018. годину (документ Биланс стања и биланс
успјеха за 2018. годину) овјерен од стране надлежне агенције за финансијско пословање, и од
лиценцираног и овлаштеног рачуновође), осим ако је удружење регистровано у 2019. години;

4. копију Наративног извјештаја удружења за 2018. годину, осим ако је удружење
регистровано у 2019. години;

5. копију Плана рада удружења - за 2019. годину.

V
Удружења могу предати више од један приједлог пројекта, али се у том случају предају

одвојени пријавни обрасци: и Приједлог пројекта МГ О 4.2.392 акта са прилозима. Нeће се
суфинансирати пројекти удружења која не испуне услове из члана 8. Правилника.

VI
Пријаве пристигле на овај јавни позив, у складу са Правилником, разматраће и

вредновати Комисија за оцјену и избор пројеката удружења грађана/невладиних организација
за суфинансирање из буџета општине у 2019. години, именована од стране начелника општине.
Резултати Јавног позива објављују се на web – страници општине у року од 30 дана од дана
затварања јавног позива, и достављају се свим пријављеним субјектима.

VII
Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом, достављају се Одјељењу за

општу управу и друштвене дјелатности.
Пријаве се подносе на шалтеру: бр.2 Шaлтер сале -Општине Мркоњић Град или

могу бити послане поштом на адресу Општина Мркоњић Град, Трг Краља Петра I
Карађорђевића 1, 70260 Мркоњић Град са назнаком за Комисију за сарадњу са
удружењима грађана – не отварај!

VIII
Јавни позив остаје отворен 30 (тридесет) дана - од дана објављивања на огласној табли

општине и на web - страници општине Мркоњић Град.
Уколико Јавни позив не буде објављен истовремено, рок за пријаве ће се рачунати од дана
посљедње објаве.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

IX
Обрасци: МГ О 4.2.392 „ и Приједлог пројекта са прилозима, налазе се на web -

страници : општине Мркоњић Град www. mrkonjic-grad.rs.ba уз објављени јавни позив.
Образац - Приједлог пројекта са прилозима, потребно је попунити у електронској форми, као и
пропратну тј. додатну документацију која се тражи у Јавном позиву у 1 примјерку.

X
Све информације везане за јавни позив - могу се добити код самосталног стручног

сарадника, путем броја телефона: 050/220-958.

Број: 01-04-6/19.
Дана, 15.04.2019.године НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
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