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На основу члана 5. Правилника о поступку додјеле средстава из Буџета Општине
Мркоњић Град за подршку пројектима мјесних заједница („Службени гласник општине
Мркоњић Град“, број: 4/18) и Правилника о измјенама и допунама Правилника о поступку
додјеле средстава из Буџета Општине Мркоњић Град за подршку пројектима мјесних
заједница, број: 01-016-7/18 од 15.01.2020. године, Одјељење за општу управу и друштвене
дјелатности, дана 21.02.2020. године, расписује
ЈАВНИ ПОЗИВ
за додјелу средстава за подршку пројектима мјесних заједница
1. Предмет jавног позива
Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности позива Савјете мјесних
заједница са подручја општине Мркоњић Град да поднесу захтјевe за додјелу средстава (на
обрасцу у прилогу), за пројекте који се односе на рјешавање мањих инфраструктурних
радова на подручју мјесне заједнице, уређење јавних површина, уређење значајних
објеката и околине тих објеката на подручју мјесне заједнице.
У Буџету Општине Мркоњић Град планирана су средства за 2020. годину, на
потрошачкој јединици Одјељење за општу управу и друштвене дјелатности - 00670130,
позиција 415 200 Остали текући грантови непрофитним субјектима – мјесне заједнице.
2. Право учешћа имају сви Савјети мјесних заједница са подручја општине Мркоњић Град.
Савјет мјесне заједнице има право да предложи највише два пројекта, док Савјети
мјесних заједница које у свом саставу имају више насељених мјеста могу да предложе и
више од два пројекта. Јавни позив jе упућен свим Савјетима мјесних заједница, а
отворен је 30 дана од дана објављивања на званичној интернет страници општине
Мркоњић Град (www.mrkonjic-grad.rs.ba).
3. Висина средстава која се додјељује по појединачном пројекту износи до 3.000,00 КМ.
Уколико постоји намјера суфинансирања од стране грађана и/или донатора на подручју
мјесне заједнице, било у роби/имовини, раду или услугама, захтјев за додјелу средстава мора
садржавати детаљан опис учешћа тих лица (на прописаном обрасцу).
4. Захтјев за додјелу средстава се подноси на за то предвиђеном обрасцу, који мора
садржавати:
 податке о подносиоцу захтјева;
 кратак опис пројекта;
 очекиване резултате пројекта;
 износ средстава потребних за реализацију пројекта.
Остала потребна документација:
 Записник са сједнице Савјета мјесне заједнице на којој су утврђени приједлози
пројекта за који се траже средства;

 спецификација роба, услуга или радова наведених у пројекту, као и процијењена
вриједност истих (предрачун).
5. Пријава са свом потребном документацијом подноси се на прописаном обрасцу, у
затвореној коверти Одјељењу за општу управу и друштвене дјелатности, путем пријемног
шалтера Општине Мркоњић Град (шалтер бр. 2) или препоручено поштом. Непотпуне и
неблаговремене пријаве неће се разматрати, а приложена документација се не враћа.
6. Све информације у вези са Јавним позивом могу се добити путем телефона број
050/220-930.
7. Резултати се објављују на интернет страници Општине Мркоњић Град, у року од 30
дана од затварања Јавног позива, о чему се обавјештавају сви који су аплицирали, а чији
пројекти нису одбачени као неуредни или неблаговремени.
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