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На основу члана 53. Статута општине Мркоњић Града (Сл. гласник општине Мркоњић
Град, број:06/05) и на основу члана 3. Одлуке о критеријумима, начину и поступку расподјеле
средстава невладиним организацијама (Сл. гласник општине Мркоњић Град, број:10/05) Начелник
општине расписује

ЈАВНИ КОНКУРС
За додјелу средстава удружењима грађана

из буџета општине Мркоњић Град за 2013. годину

Конкурс се расписује за додјелу средстава Буџета општине Мркоњић Град за 2013. годину
и то за пројекте од интереса за локалну заједницу који имају за циљ повећање учешћа удружења
грађана у активностима локалне заједнице.

Средства за финансирање пројеката обезбјеђена су са позиције осталих удружења, на
основу Одлуке о усвајању буџета општине Мркоњић Град за 2013. годину.

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана која су регистрована у складу са
Законом о удужењима и фондацијама РС (Сл. гласник РС број: 52/01), а имају сједиште на
подручју општине Мркоњић Град.

Општина Мркоњић Град ће подржавати појединачне пројекте, чија вриједност не прелази
износ од 2.500 КМ, док број пројеката није ограничен.

Теме које пројекти могу да обухватају су:
 Побољшање положаја дјеце и младих
 Допринос развоју културних, спортских и туристичких манифестација
 Унапређење животне средине и екологије
 И друге у складу са потребама заједнице.

Предност имају удружења која партнерски реализују пројекат.
Пријаве на Конкурс подносе се Комисији за сарадњу са удружењима грађана општине
Мркоњић Град до 27.06.2013 године.
Пријаве се подносе на шалтеру 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! Уз
пријаву обавезно приложити потврду о регистрацији.

Пријаве се подносе на јединственим обрасцима Конкурса које можете добити на шалтеру
број 2 у Шалтер сали Општине Мркоњић Град и на званичном сајту општине www. mrkonjic-
grad.rs.ba. Валидним ће бити сматране само Пријаве послате на овим обрасцима. Непотпуне
пријаве се неће разматрати.

Општина Мркоњић Град задржава право да не додијели сва расположива средства у
случају да пројекти не задовољавају квалитетом.
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