ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
На основу члана 66. Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови
Град'', број 2/17), и члана 7. Правилника о подстицању волонтерског рада и
награђивању волонтера (''Службени гласник општине Нови Град'', број 08/18),
Начелник општине Нови Град о б ј а в љ у ј е

ЈАВНИ ПОЗИВ
ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ВОЛОНТЕРСКОГ РАДА
КОЈИ ЋЕ СЕ ФИНАНСИРАТИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ ГРАД У 2018. ГОДИНИ
Основни критеријуми:
Право учешћа у јавном позиву има удружење које испуњава сљедеће услове:
1) да је регистровано у складу са Законом о удружењима и фондацијама
(„Службени гласник РС“, бр. 52/01 и 42/05),
2) да има сједиште на подручју општине Нови Град,
3) да има формиран волонтерски сервис,
4) да је успоставило формалну сарадњу на пољу волонтирања са другим
удружењима, институцијама и организацијама на подручју општине,
5) да волонтирање организује у складу са Законом о волонтирању („Службени
гласник РС“, број 89/13) и да га активно промовише кроз медије и
штампане материјале,
6) да је оправдало средства намјенски добијена од Општине у ранијем периоду.
Средства, која удружења добију по основу овог Јавног позива, могу бити кориштена
искључиво за реализовање волонтерских програма и награђивање волонтера у
текућој години.
Волонтерски програми се могу реализовати у слиједећим областима:
 Социјални сектор;
 Омладински сектор;
 Сектор образовања;
 Култура и туризам;
 Заштита животне средине.
Пријава пројекта за додјелу средстава за подстицање волонтерског рада подноси се на
прописаном обрасцу – апликационој форми, уз који се прилаже сљедећа
документација:
1) копија Рјешења о упису у судски регистар;
2) правилник о раду волонтерског сервиса;
3) примјерак волонтерске књижице у коју се уписује волотерски ангажман;
4) копије споразума о сарадњи на пољу волонтирања са другим удружењима,
институцијама и организацијама на подручју општине;

5) примјерке промотивних материјала којима се промовише волонтирање;
6) биографије лица која реализују волонтерске програме.
Неће се узимати у разматрање пројекти које понуде спортске, политичке или
микрокредитне организације и сл.
Крајњи рок за предају приједлога пројекта је 15 дана од дана објављивања, у
запакованој коверти, непосредно или поштом на адресу:
Општина Нови Град, Петра Кочића 2, 79 220 Нови Град
Комисија за провођење поступка додјеле средстава за волонтирање,
са назнаком „Пријава за средства за подстицање волонтеског рада“

Неблаговремене и непотпуне апликације неће бити узете у разматрање. Приједлози
пројеката који буду послати е-mailom или факсом неће бити разматрани.
Приједлози пројеката морају бити на једном од службених језика у Републици Српској.
Општина Нови Град није обавезна да одобри нити један приједлог пројекта, нити да
плати трошкове предаје апликација.

Апликације можете преузети на Инфо пулту општине Нови Град или на www.opstinanovigrad.com .
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