НАЗИВ УДРУЖЕЊА:
П РИЈЕ М НИ ШТА М Б И Љ

КОНТАКТ ОСОБА:
СЈЕДИШТЕ И АДРЕСА
УДРУЖЕЊА:
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

ГРАД БИЈЕ ЉИНА
ГРАДОНАЧЕ ЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељење за друштвене дјелатности

ПРЕДМЕТ:

Пријава на јавни конкурс за додјелу статуса удружења од општег
интереса за Град Бијељину

Подносимо пријаву за додјелу статуса удружења од општег интераса за Град
Бијељину, из области __________________________________________________ и дајемо следећа
образложења: _________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
УЗ ПРИЈАВУ ПРИЛАЖЕМО:

1 Рјешење о упису у судски регистар, (овјерена копија)
2. Статут удружења, (копија)
3. Идентификациони број (ЈИБ), (овјерена копија)
4. Доказ о броју регистрованих и активних чланова удружења, (оригинал)
5. Доказ о постојању техничких, материјалних и људских ресурса за остваривање циљева
утврђених статутом и другим актима удружења, (оригинал)
6. Вишегодишњи програм рада или програм рада удружења за текућу годину, (оригинал)
7. Извјештај о раду за претходну годину и финансијски извјештај усвојен од надлежног органа,
(оригинал)
8. Списак реализованих пројеката или активности у области у којој конкурише за проглашење
удружења од општег интереса за Град, (оригинал)
9. Доказ да удружење или овлашћено лице удружења није кажњено за дјело у вези са вршењем
дјелатности удружења (кривично односно прекршајно), (оригинал)
10. Доказ да се против удружења или одговорног лица удружења не води кривични, односно
прекршајни поступак за дјело у вези са вршењем дјелатности удружења. (оригинал)
11. Остало:___________________________________________________________________________
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБАВЈЕШТЕЊЕ: Одлуку о утврђивању статуса удружења од општег интереса за Град Бијељину доноси
Скупштина Града, на приједлог Градоначелника, а на основу ранг-листе и приједлога који сачињава
Комисија основана у складу са Одлуком.
Пријаве се достављају са назнаком "За Комисију за спровођење поступка за утврђивање статуса

удружења од општег итереса за Град".
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Потпис подносиоца
Бијељина,

године

Шифра документа: О 02/5 4.2.23

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ :
1. Под доказом о броју регистрованих и активних чланова удружења подразумијева се
овјерена изјава овлашћеног лица са потписима најактивнијих чланова.
2. Под доказом о постојању техничких, материјалних и људских ресурса сматраће се
овјерена изјава овлашћеног лица о посједовању опреме и техничких средстава (уговори о
донацији или набавци) потребних за остваривање програмских циљева, посједовање пословног
простора (уговор о закупу или додјели, рачуни за телефон, струју итд.).
3. У рубрику под бројем 11. удружења могу приложити и друге доказе, поред прописаних,
којима доказују референтност у области у којој конкуришу за статус, као што су призања,
награде, похвале, доказе о чланству у ширим асоцијацијама (меморандуми о сарадњи, споразуми),
сарадња са другим организацијама (уговори о заједничкој реализацији пројеката итд. ).
4. Уколико је у обрасцу пријаве недовољан простор за образложење разлога пријаве,
организација може приложити додатак/наставак образложења.
5. Пријава са потребном документацијом се предаје лично (путем писарнице), или
препорученом поштом Одјељењу за друштвене дјелатности Бијељина, Трг Краља 1
Карађорђевића, број 1, са назнаком "За комисију за спровођење поступка за утврђивање статуса
удружења од општег итереса за Град".
6. Такса на захтјев се не плаћа.
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