РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Број: 01-052-52/19
Датум: 12.02.2019. године
На основу члана 21. и 26. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“ број: 97/16), те члана 66. Статута Општине Нови Град („Службени гласник
Општине Нови Град“ број: 2/17) и члана 4. Правилника о финансирању културних, спортских,
и других манифестација („Службени гласник Општине Нови Град“, број 12/17), Начелник
општине Нови Град р а с п и с у ј е:
ЈАВНИ ПОЗИВ
за организaцију и суфинансирање манифестција које се
одржавају на подручју Општине Нови Град у 2019. години
(1) Предмет Јавног позива је достављање Захтјева за уврштавање у Календар културних,
спортских и других манифестација на подручју општине Нови Град.
(2) Захтјев треба да садржи:
1) назив и мјесто и вријеме одржавања манифестације,
2) детаљно образложење о значају манифестације за Општину,
3) програм и план активности за провођење манифестације,
4) укупна средства потребна за организацију и провођење манифестације,
5) изворе средстава ( учешће организатора, средства Општине, донатори, спонзори и сл.).
3) Уколико је подносилац захтјева неку манифестацију проводио раније уз учешће Општине у
финансирању, дужан је у захтјеву назначити и податке о називу, мјесту и времену раније
проведене манифестације.
(4) Уколико је подносилац захтјева раније проводио манифестацију уз учешће Општине у
финансирању, а пропустио је да у прописаном року поднесе извјештај о спроведеној
манифестацији, заједно са финансијским извјештајем и финансијском документацијом(копије
рачуна,уговора и сл.) његов захтјев ће бити одбачен.
(5) Рок за доставу Захтјева за уврштавање у Календар културних, спортских и других
манифестација је 15 дана од дана објављивања
Приједлози се достављају на адресу:
Општина Нови Град, улица Петра Кочића бр.2, 79220 Нови Град са назнаком:
„ За јавни позив за организовање манифестације у 2019. години“.
(6) Неблаговремени и непотпуни захтјеви неће се узимати у разматрање.
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Дрљача, дипл.инж.шум
Достављено:
1.Огласна табла Општине,
2. ЈП „Радио Нови Град“,
3. Архива,
4.Евиденција.

