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 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ 

расписуjе 

 

 ЈАВНИ КОНКУРС 
 

за доделу средстава путем дотација из буџета општине Кикинда за 2016. годину при 

реализацији пројеката из области политике за младе од значаја за општину Кикинда. 

 

Тачка  1:       Учесници Јавног конкурса за доделу средстава путем дотација из буџета општине 

Кикинда за 2016. годину при реализацији пројеката из области политике за младе од значаја за 

општину Кикинда (у даљем тексту: Јавни конкурс) могу бити: омладинске организације и 

удружења која се баве младима, а која своју активност реализују на територији општине 

Кикинда и уписана су у регистар код надлежног органа.  

 

Тачка 2:    Пријаве на Јавни конкурс подносe се на посебном обрасцу, на Писарници 

Општинске управе општине Кикинда, која се налази на Тргу српских добровољаца бр. 12, или 

се шаљу поштом у затвореној коверти са назнаком: 

 

 

ОПШТИНА КИКИНДА - ОПШТИНСКО ВЕЋЕ - КАНЦЕЛАРИЈА ЗА МЛАДЕ, 

ТРГ СРПСКИХ ДОБРОВОЉАЦА 12. 

"Не отварати – пријава на Јавни конкурс за доделу средстава путем дотација из буџета општине 

Кикинда за 2016. годину за реализацију пројеката из области политике за младе од значаја за 

општину Кикинда". 

Назив и адреса подносиоца пријаве на Конкурс: ___________________________________ 

Контакт особа и број телефона:__________________________________________________ 

 

 

 

Уз пријаву на Јавни конкурс учесник Јавног конкурса подноси и: 

 

- Образац пријаве на јавни конкурс (Прилог 1), 

- Образац предлога пројекта (Прилог 2) 

- Образац буџета предлога пројекта (Прилог 2а) 

- Биографије лица у пројектном тиму, 

- Решење о упису у регистар код надлежног органа, 



- Фотокопију уговора о отварању текућег рачуна, 

- Фотокопију картона депонованих потписа, 

 

Тачка 3:   Образац пријаве на Jавни конкурс, Oбразац предлога пројекта, Образац буџета и 

смернице за подносиоце предлога пројеката могу се преузети на званичној интернет 

презентацији Општине Кикинда (www.kikinda.оrg.rs). Образац пријаве на Jавни конкурс и 

Oбразац предлога пројекта морају бити читко попуњени, електронски, оверени и потписани од 

стране лица које је овлашћено за заступање организације односно удружења. Неблаговремене 

и непотпуне пријаве на Јавни конкурс, као и пријаве поднете у рукопису, неће бити 

разматране. Рок за достављање пријаве на Јавни конкурс је 20. фебруар 2016. године. 

 

Тачка 4:   Поступак и оцену предлога пројеката пристиглих на Јавни конкурс извршиће 

Комисија која ће одобрити новчана средства у складу са дефинисаним циљевима конкурсних 

докумената. 

 

 

 

         Председник општине Кикинда 

                       Павле Марков 


