РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА НОВИ ГРАД
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

Број: 01-67-2/19
Датум: 25.02.2019. годину
На основу члана 66. Статута општине Нови Град („Службени гласник општине Нови
Град“ број 2/17) и члана 4. Правилника о додијели спортских стипендија („Службени
гласник општине Нови Град“ број 3/18), Начелник општине Нови Град р а с п и с у ј е

ЈАВНИ КОНКУРС
за додјелу спортских стипендија
талентованим младим спортистима у 2019. години
I - Начелник општине Нови Град расписује Јавни конкурс за додјелу спортских
стипендија талентованим младим спортистима у 2019. години.
Кандидат који се пријављује на конкурс треба да испуњава сљедеће услове:
II - Општи услове:
- Да је држављанин Републике Српске, односно БиХ,
- Да има највише 19 (деветнаест) година, или навршава 19 (деветнаест) година
живота у години за коју конкурише за стипендију,
- Да је члан спортског клуба који је регистрован и који егзистира на подручју
општине Нови Град,
- Да има пребивалиште на подручју општине Нови Град,
- Да има најмање врлодобар успјех у школи као и примјерно владање.
III - Посебни услови:
- Да се кандидат активно бавио спортским активностима у протеклој години, те да
је остварио значајне резултате на званичним такмичењима у Републици Српској,
БиХ и међународним званичним такмичењима (писани докази – потврде о
постигнутим спортским резултатима, морају бити верификовани, издати и
овјерени од стране спортског савеза)
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IV - Потребна документа:
Кандидат је дужан приложити:
1. Пријаву (образац пријаве можете добити на www.opstina-novigrad.com, Општина
Нови Град, Конкурс), као и на Инфо пулту општине Нови Град,
2. Извод из матичне књиге рођених,
3. Увјерење о држављанству,
4. Потврда да су чланови регистрованог спортског клуба који егзистира на подручју
општине Нови Град,
5. Доказ о пребивалишту,
6. Потврда матичног спортског савеза Републике Српске о постигнутим спортским
резултатима подносиоца пријаве,
7. Потврда о успјеху од основне односно средње школе,
8. Копија картице текућег рачуна банке код које је рачун отворен.
V – Рок за подношење пријаве
Пријаве са потребном документацијом подносе се у затвореној коверти на шалтер број
3, Инфо пулта Општинске управе, Општине Нови Град, лично или путем поште на
адресу: Општина Нови Град, улица Петра Кочића бр.2, 79220 Нови Град са назнаком:
„За јавни конкурс за спортске стипендије“.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се разматрати.
Рок за пријављивање на конкурс је 15 дана од дана објављивања конкурса.
Конкурс ће бити објављен на огласној табли општине Нови Град, Радију Нови Град и
интернет страници општине Нови Град www.opstina-novigrad.com

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ
Мирослав Дрљача, дипл. инж. шум.
Достављено:
 Огласна табла,
 Радио Нови Град,
 Евиденција,
 Архива.
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