НАЗИВ УДРУЖЕЊА:

КОНТАКТ ОСОБА:
ПРИЈЕМНИ ШТАМБИЉ

СЈЕДИШТЕ И АДРЕСА
УДРУЖЕЊА:
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

ГРАД БИЈЕЉИНА
ГРАДОНАЧЕЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељењe за друштвене дјелатности
ПРЕДМЕТ:

Захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката НВО

Подносимо захтјев за финансирање, односно суфинансирање пројекта из буџета Града
Бијељина поводом Јавног огласа број: __________________________ од ______________________.
Пројекат је из области ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
(кратак сажетак)

УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМО:
1. Рјешење о упису у регистар удружења у Босни и Херцеговини, односно Републици Српској
(овјерена копија),
2. Идентификациони број из регистра пословних субјеката - ЈИБ (овјерена копија),
3. Кратак опис организације са подацима о претходно реализованим пројектима (оригинал,
слободна форма),
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава (оригинал, израђен на обрасцу
који је у прилогу),
5. Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из других извора за пројекат - уколико
тражи суфинансирање (оригинал, израђен на обрасцу који је у прилогу),
6. Изјаву овлашћеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за пројекат,
или дио пројекта, којим аплицира на јавни оглас (оригинал, слободна форма).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ: Захтјев се доставља са траженом документацијом у року
одређеном јавним огласом
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ: 70 дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Потпис подносиоца
Бијељина,

године

Шифра документа: О 02/5 4.2.17

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ :
1. Образац захтјева за финансирање и суфинансирање пројеката НВО може се преузети у
пријемној канцеларији Градске управе Града Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића
број 1 или на адреси званичне интернет презентације Града Бијељина: www.gradbijeljina.org
2. Рјешење о упису у судски регистар на нивоу Републике Српске добија се у Основном суду,
а на нивоу Босне и Херцеговине рјешење се добија од Министарства правде Босне и
Херцеговине
3. Идентификациони број из регистра пословних субјеката - ЈИБ добија се у Пореској управи,
ПЈ Бијељина
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава – удружење прилаже на обрасцу
за кандидиовање пројекта који се добија уз захтјев за финансирање и суфинансирање
пројеката НВО
5. Доказ да је удружење обезбиједило дио средстава из других извора за пројекат ако тражи
суфинансирање – на обрасцу за суфинансирање који се добија уз захтјев за финансирање и
суфинансирање пројеката НВО прилажу се докази који то потврђују.
6. Изјава овлаштеног лица да удружење није добило средства од другог донатора за пројекат,
или дио пројекта, којим аплицира на јавни оглас – Овлаштено лице удружења даје изјаву у
слободној форми коју потврђује потписом и печатом удружења.
7. Захтјев са потребном документацијом се предаје лично (у пријемној канцеларији Градске
управе Града Бијељина), или препорученом поштом Одјељењу за друштвене дјелатности
Бијељина, Трг краља Петра I Карађорђевића број 1
8. Такса на захтјев се не плаћа.
Додатне информације се могу добити на број телефона: 055/233-154
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