
 

 

Број: 02- 40-599/18 

Датум:28.03.2018. године 

 

                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 Приједора, 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 културни рад и различите облике умјетности, 

- Активности које промовишу  одговоран однос према природи и здравом стилу живота   

- Подршка запошљавању и мобилности младих, 

- Промовисање волонтерских активности и активног учешћа младих. 

 

2. Апликант може аплицирати само са једним пројектом.  

              Пријава треба да садржи сљедеће: 

 

              а)  За омладинске организације: 

 

- Рјешење о регистрацији (овјерена копија), 

- Увјерење о пореској регистрацији - ЈИБ (овјерена копија), 

- Трансакцијски рачун (копија уговора са банком или потврда банке), 

- Биланс стања и биланс успјеха за протеклу годину (овјерена копија), 

- За пројекте који се проводе у школама доставити писану сагласност директора школе, 

- Попуњен образац за писање приједлога пројекта којим организација конкурише на      

расписани  Јавни конкурс (исти садржи све непопходно за вредновање и  оцјењивање 

пројекта, а заинтересована лица могу га пронаћи на официјелној страници Града  

www.prijedorgrad.org и у канцеларији 64. 

 

              б)  За неформалне групе: 

  

- Рјешење о регистрацији  омладинске организације са подручја Града Приједора, која             

даје административну подршку  неформалној групи (овјерена копија), биланс стања и                            

биланс успјеха за протеклу годину (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, 

 

 

http://www.prijedorgrad.org/


- Попуњен образац за писање приједлога пројекта којим организација конкурише на       

расписани  Јавни конкурс (исти садржи све непопходно за вредновање и оцјењивање 

пројекта, а заинтересована лица могу га пронаћи на официјелној  страници Града  

www.prijedorgrad.org и у канцеларији 64. 

 

3. Пријава се подноси Комисији за додјелу средстава за младе у затвореној коверти и предаје 

на протокол Града Приједора. 

 

4. Рок за подношење пријаве је 15 дана, од дана објављивања Јавног конкурса. 

Неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 

 

5. Јавни конкурс ће бити објављен у седмичном листу „Козарски вјесник“, као и на 

официјелној веб страници Града Приједора. 

 

 

                                                                                                                                                                                

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

                        Миленко Ђаковић 
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