НАЗИВ УДРУЖЕЊА:
П РИЈЕ М НИ ШТА МБ И Љ

КОНТАКТ ОСОБА:
СЈЕДИШТЕ И АДРЕСА
УДРУЖЕЊА:
КОНТАКТ ТЕЛЕФОН:

ГРАД БИЈЕ ЉИНА
ГРАДОНАЧЕ ЛНИК
ГРАДСКА УПРАВА
Одјељења за друштвене дјелатности

ПРЕДМЕТ:

Захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката НВО

Подносимо захтјев за финансирање и суфинансирање пројеката из буџета града Бијељина и
дајемо следећа образложења (није обавезно, само ако сматрате да је потребно додатно
образложити захтјев!) _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
УЗ ЗАХТЈЕВ ПРИЛАЖЕМО:
1 Копија рјешења о упису у судски регистар
2. Копија идентификационог броја ( ЈИБ)
3. Кратак опис организације са подацима о претходно реализованим пројектима, (оригинал)
4. Пројекат којим удружење конкурише за додјелу средстава (оригинал),
5. Доказ да је удружење обезбједило дио средстава из других извора за пројекат/програм који се
кандидује за суфинансирање из буџета града Бијељина (ако жели суфинансирање), (оригинал)
6 Доказ о учешћу више партнерских организација у реализацији пројекта који се
кандидује (ако их има), (оригинал)
7. Изјава овлашћеног лица да удружење није добило средства од другог лица донатора за пројекат
или дио пројекта којим аплицира на јавни оглас (оригинал)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ОБАВЈЕШТЕЊЕ ЗА СТРАНКУ: Дозволиће се саамо једна могућност достављања допуне како би
предмет био потпун.
РОК ЗА РЈЕШАВАЊЕ: 45 дана од дана пријема комплетног захтјева са прилозима.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Потпис подносиоца
Бијељина,

године

Шифра документа: О 02/5 4.2.17

КОРИСНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ :
1 Образци захтјева за финансирање и суфинансирање пројеката могу се преузети у Градсској
управи града Бијељина, Одјељење за друштвене дјелатности, канцеларија број 17, Трг Крља Петра
1 Карађорђевића 1, или на адреси званичне интернет презентације града Бијељина:
www.gradbijeljina.org
2. Рјешење о упису у судски регистар се добија у Окружном привредном суду Бијељина
3. Идентификациони број (ЈИБ) се добија у Пореској управи, Бијељина,
4. Захтјев са потребном документацијом се предаје лично (путем писарнице), или препорученом
поштом Одјељењу за друштвене дјелатности Бијељина, Трг Краља 1 Карађорђевића, број 1.
5. Такса на захтјев се не плаћа.
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