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На основу чланова 5. и 29. Закона о Влади Тузланског
кантона („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 17/00,
1/05, 11/06, 13/11 и 15/17), а у вези са чланом 44. став (2) Закона
о допунским правима бранилаца и чланова њихових породица
- пречишћени текст („Службене новине Тузланског кантона“,
бр. 5/12, 5/14, 12/16 и 6/20), Влада Тузланског кантона, на
сједници одржаној дана 09.06.2020. године, д о н о с и

ОДЛУКУ

о утврђивању услова, критерија и поступка додјеле
финансијских средстава у трошковима учешћа,
организовања и одржавања спортских такмичења и
манифестација у инвалидском спорту
Члан 1.
(Предмет)
Овом Одлуком утврђују се услови, критерији и
поступак за додјелу финансијских средстава инвалидским
спортским клубовима/савезима кантоналног нивоа са подручја
Тузланског кантона (у даљем тексту: Кантон), за трошкове
учешћа, организовања и одржавања спортских такмичења
и манифестација у инвалидском спорту, начин исплате и
коришћења одобрених финансијских средстава, као и друга
питања из наведене области.
Члан 2.
(Финансијска средства)
Финансијска средства из ове одлуке обезбјеђују се у
Буџету Тузланског кантона (у даљем тексту: Буџет Кантона), на
позицији Министарства за борачка питања Тузланског кантона
(у даљем тексту: Министарство), у складу са Програмом Владе
Тузланског кантона (у даљем тексту: Влада Кантона) за сваку
буџетску годину и у складу са ликвидношћу Буџета Кантона.
Члан 3.
(Корисници права)
Право на додјелу средстава из ове одлуке (у даљем
тексту: партиципација) имају инвалидски спортски клубови
чији састав чини више од 50% ратних војних инвалида, а који
спортску дјелатност обављају сходно одредбама Закона о
спорту („Службене новине Тузланског кантона“, бр. 8/10, 8/13
и 6/18).
Члан 4.
(Намјена средстава)
Инвалидским спортским клубовима и савезима
Тузланског кантона (у даљем тексту: инвалидски спортски
клуб), партиципација може бити додијељена у сврху
учешћа, организовања и одржавања спортских такмичења и
манифестација у инвалидском спорту.
Члан 5.
(Услови)
Инвалидском спортском клубу може бити додијељена
партиципација под условом:
a)да има сједиште у Тузланском кантону,
б)да је регистрован у складу са одредбама члана 10.
Закона о удружењима и фондацијама („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“, број: 45/02) и
ц)да је измирио своје обавезе по основу пореза и
обавезних доприноса или има закључен Споразум о одгођеном
плаћању са надлежном пореском управом, који се извршава на
начин утврђен тим споразумом.

Уторак, 28. 07. 2020. год.

Члан 6.
(Право судјеловања на јавном позиву)
Право судјеловања на јавном позиву за додјелу
партиципације у трошковима учешћа, организовања и
одржавања спортских такмичења и манифестација у
инвалидском спорту (у даљем тексту: јавни позив) има
инвалидски спортски клуб који је:
a) у претходној години освојио медаље на параолимпијским
играма, специјалној олимпијади, свјетском, европском и
балканском првенству, медитеранским играма,
б) у претходној години имао учесника на параолимпијским
играма, специјалној олимпијади, свјетском, европском и
балканском првенству, медитеранским играма,
ц) у претходној години освојио медаље на такмичењима:
државног, федералног и кантоналног нивоа и
д) у претходној години имао учесника на такмичењима:
државног, федералног и кантоналног нивоа.
(2) Под медаљом у смислу става (1) тачке а) и ц) сматрају
се освојене: златна, сребрена и бронзана медаља, освојене
екипно или појединачно.

клуб:

Члан 7.
(Ограничење права на партиципацију)
(1) Право на партиципацију нема инвалидски спортски

a) чији састав чини мање од 50% ратних војних инвалида,
б) који у претходној буџетској години за одобрена средства
у прописаном року није оправдао утрошак дозначених
средстава или није извршио поврат ненамјенског утрошка
истих,
ц) чија се пријава базира или се већинским дијелом
односи на инвестициона улагања, изградњу и адаптацију
објеката,
д) чија пријава се заснива на остваривању вјерских
циљева,
e) чији су издаци за рад инвалидског спортског клуба
већи од 10% од укупне вриједности захтјева и
ф) за финансирање плата и других издатака запосленика.
(2) Под издатке за рад инвалидског спортског клуба у
смислу тачке е) става (1) овог члана подразумијевају се издаци
за: плаћање струје, воде, птт/интернет услуга, закупнине
пословног простора, накнаде по основу радно- правног статуса
(плате, топли оброк, превоз, регрес).
Члан 8.
(Критерији)
Ранг листа се утврђује на основу оствареног броја бодова
по основу следећих критерија:
a) бројност чланица инвалидског спортског клуба у
моменту расписивања јавног позива,
б) ранг спортске манифестације у претходној години, у
којој су освојене медаље,
ц) број освојених медаља у претходној години на
такмичењима: параолимпијске игре, свјетско, европско и
балканско првенство и медитеранске игре,
д) број учесника у претходној години на параолимпијским
играма, свјетском, европском и балканском првенству и
медитеранским играма,
e) број репрезентативаца у претходној години,
ф) број освојених медаља у претходној години на
такмичењима: државног, федералног и кантоналног нивоа и
г) број учесника у претходној години на такмичењима:
државног, федералног и кантоналног нивоа.
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Члан 9.
(Бодовање по основу бројности
чланица инвалидског спортског клуба)
За сваку чланицу инвалидског спортског клуба припада
по 2 бода.
Члан 10.
(Бодовање по основу ранга спортске манифестације)
Рангирање спортске манифестације у којој су освојене
медаље,врши се на следећи начин:
a) параолимпијске игре......................................8 бодова,
б) свјетско првенство..........................................7 бодова,
ц) европско првенство........................................6 бодова,
д) балканско првенство...................................... 5 бодова,
е) медитеранске игре..........................................4 бодова
ф) државни ниво такмичења..................................3 бода,
г) федерални ниво такмичења............................2 бода и
х) кантонални ниво такмичења...............................1 бод.
Члан 11.
(Бодовање по основу броја освојених медаља на
такмичењима: параолимпијске игре, свјетско, европско
и балканско првенство, медитеранске игре)
(1) За сваку екипно освојену медаљу у претходној години
на такмичењима: параолимпијске игре, свјетско, европско
и балканско првенство и медитеранске игре, инвалидском
спортском клубу припадају бодови како слиједи:
a) златна медаља...............................................30 бодова,
б) сребрена медаља........................................20 бодова и
ц) бронзана медаља...........................................10 бодова.
(2) За сваку појединачно освојену медаљу у претходној
години на такмичењима: параолимпијске игре, свјетско, европско
и балканско првенство и медитеранске игре, инвалидском
спортском клубу припадају бодови како слиједи:
a) златна медаља.................................................6 бодова,
б) сребрена медаља..............................................4 бода и
ц) бронзана медаља................................................2 бода.
Члан 12.
(Бодовање по основу броја учесника на такмичењима:
параолимпијске игре, свјетско, европско и балканско
првенство и медитеранске игре)
За сваког учесника у претходној години на такмичењима:
параолимпијске игре, свјетско, европско и балканско првенство
и медитеранске игре, инвалидском спортском клубу припада
по 3 бода.
Члан 13.
(Бодовање по основу броја репрезентативаца)
За сваког репрезентативца у претходној години,
инвалидском спортском клубу припада по 5 бодова.
Члан 14.
(Бодовање по основу броја освојених медаља на
такмичењима: државног, федералног и кантоналног
нивоа)
(1) За сваку екипно освојену медаљу у претходној години
на такмичењима: државног, федералног и кантоналног нивоа,
инвалидском спортском клубу припадају бодови како слиједи:
a) златна медаља...............................................15 бодова,
б) сребрена медаља........................................10 бодова и
ц) бронзана медаља.............................................5 бодова.
(2) За сваку појединачно освојену медаљу у претходној
години на такмичењима: државног, федералног и кантоналног
нивоа, инвалидском спортском клубу припадају бодови како
слиједи:
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a) златна медаља.....................................................4 бода,
б) сребрена медаља.............................................. 2 бода и
ц) бронзана медаља..................................................1 бод.
Члан 15.
(Бодовање по основу броја учесника на такмичењима:
државног, федералног и кантоналног нивоа)
За сваког учесника у претходној години на
такмичењима: државног, федералног и кантоналног нивоа,
инвалидском спортском клубу припада по 0,5 бодова.
Члан 16.
(Доношење одлуке и расписивање јавног позива)
(1) Одлуку о расписивању јавног позива доноси
Министарство.
(2) Текст јавног позива, образац једнообразне пријаве и
изјаве утврђује Министарство.
(3) Јавни позив обавезно садржи следеће податке о:
a) називу органа који објављује јавни позив,
б) адресу органа којем се пријава подноси,
ц) условима и критеријима за додјелу партиципације,
д) инвалидским спортским клубовима који имају право
на учешће по јавном позиву,
e) доказима које инвалидски спортски клуб прилаже уз
пријаву на јавни позив,
ф) роковима за пријаву на јавни позив и тачно назначеним
роковима до када се пријаве подносе,
г) правима и обавезама инвалидских спортских клубова,
џ) начину исплате средстава и
и) друге евентуално потребне податке.
(4) Јавни позив се објављује на веб-страници Владе
Кантона, од када и почиње рок за предају документације.
(5) Јавни позив из става (3) овог члана може се информативно
објавити на огласној табли Министарства и градској/општинским
службама за борачко инвалидску заштиту (у даљем тексту:
Служба), а може се доставити и кантоналним борачким савезима.
Члан 17.
(Подношење пријаве)
(1) Пријава на јавни позив, са потребном документацијом,
подноси се Министарству у року од 15 дана од дана наведеног
у јавном позиву.
(2) Пријава из става (1) овог члана се подноси на
пријавном обрасцу који је саставни дио ове одлуке.
(3) Уз пријаву из става (1) ове одлуке инвалидски спортски
клуб је обавезан приложити сву документацију како слиједи:
a) изјаву о тачности свих података достављених по
пријави на Јавни позив на прописаном обрасцу (доступна на
веб страници Владе Кантона (http://www.vladatk.gov.bа), која је
саставни дио ове одлуке,
б) приједлог пројекта/програма искључиво на
прописаном обрасцу, (доступан на веб страници Владе
Кантона (http://www.vladatk.gov.bа),
ц) рјешење о упису у регистар удружења (фотокопија),
д) увјерење о порезној регистрацији - идентификациони
број,
e) уговор са банком о отвореном трансакцијском рачуну,
ф) специмен потписа лица одговорних за финансије,
г) одлука органа управљања удружења о усвајању
финансијског извјештаја за претходну годину,
х) бројност градских/општинских клубова - чланова тог
савеза, што се доказује актом о регистрацији и приступању,
и) изјава о рангираним такмичењима у претходној години
на којима су освојене медаље,
j) програм рада и план (календар) такмичења спортских
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клубова за текућу годину за који се тражи партиципација
трошкова,
k) докази о освојеним медаљама у претходној години на
такмичењима: параолимпијске игре, специјалне олимпијаде,
свјетско, европско и балканско првенство и медитеранске игре
(дипломе),
л) поименичан списак о броју учесника у претходној
години на параолимпијским играма, специјалној олимпијади,
свјетском, европском и балканском првенству и медитеранским
играма,
м) поименичан списак репрезентативаца у претходној
години,
н) докази о освојеним медаљама у претходној години на
такмичењима: државног, федералног и кантоналног нивоа
(дипломе) и
o) поименичан списак о броју учесника у претходној
години на такмичењима: државног, федералног и кантоналног
нивоа.
(4) Документи из става (3) овог члана морају бити
достављени у оригиналу или овјереној фотокопији.
Члан 18.
(Именовање и састав Комисије)
(1) Процедуру по јавном позиву проводи Комисија
коју именује министар за борачка питања (у даљем тексту:
министар), за сваку буџетску годину посебно.
(2) Комисија има три члана и исту чине представници
Министарства.
(3) Чланови Комисије на својој првој конститутивној
сједници бирају предсједника Комисије.
(4) Предсједник Комисије одговоран је за рад и рокове
поступања Комисије.
Члан 19.
(Рад Комисије)
(1) Комисија ради на сједницама и за свој рад одговара
министру.
(2) Комисија је дужна размотрити пријаве у погледу
благовремености и потпуности, утврдити број бодова по
сваком од основа, укупан број бодова по критеријима и
предложити Министру висину партиципације за сваког
подносиоца пријаве.
(3) На сједницама Комисије води се записник који
потписују сви чланови Комисије, а који садржи детаљан
преглед свих запримљених пријава.
(4) Комисија доноси одлуку простом већином гласова
јавним гласањем, а у случају издвајања мишљења појединог
члана Комисије, у записник се евидентирају разлози истог.
Члан 20.
(Ранг листа)
(1) Комисија је обавезна најкасније у року од 15 дана од
дана истека рока за подношење пријава на јавни позив истаћи
ранг листу.
(2) Ранг листа обавезно садржи:
a) назив инвалидског спортског клуба,
б) број бодова по сваком од утврђених основа,
ц) укупан број бодова по свим основима и
д) поуку о правном лијеку са тачно назначеним роком до
када се на исте могу изјављивати приговори.
(3) Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија не
узима у разматрање, а пријављени инвалидски спортски
клубови о истом се обавјештавају истицањем засебне листе.
(4) Листе из члана 20. ставови (2) и (3) ове одлуке се
објављују на веб страници Владе Кантона, огласној табли
Министарства и огласним таблама служби.

Уторак, 28. 07. 2020. год.

Члан 21.
(Поступак по приговору и доношење
коначне листе)
(1) На листе из члана 20. ставови (2) и (3) ове одлуке може
се уложити приговор министру.
(2) Приговор се подноси у року од осам дана од дана
наведеног у објављеним листама, у писменој форми, са
тачним навођењем разлога за приговор.
(3) О изјављеним приговорима из става (1) овог члана,
одлучује министар по претходно прибављеном изјашњењу
Комисије по свим конкретним наводима у приговору, у року од
15 дана од дана истека рока за приговоре.
(4) Поступак по приговору проводи се у складу са
одредбама Закона о управном поступку („Службене новине
Федерације Босне и Херцеговине“, бр. 2/98 и 48/99).
(5) Коначну ранг листу утврђује министар.
Члан 22.
(Расподјела средстава)
(1) Прворангирани инвалидски спортски клуб са
коначне листе из члана 21. став (5) ове одлуке, има право на
партиципацију у максимално одобреном износу до 35% од
укупно планираних средстава по Програму из члана 2. ове
одлуке.
(2) Остали инвалидски спортски клубови рангирани на
коначној листи из члана 21. став (4) ове одлуке, учествују у
расподјели преосталих средстава сразмјерно броју остварених
бодова.
Члан 23.
(Уговор)
(1) На основу коначне ранг листе из члана 21. став (5)
ове одлуке, министар са рангираним инвалидским спортским
клубом закључује уговор којим се ближе уређују међусобна
права и обавезе.
(2) Уговор из става (1) овог члана закључује се у року од
30 дана од дана истицања коначне ранг листе на веб-страници
Владе Кантона.
(3) Инвалидски спорски клуб који у року из става (2)
овог члана не потпише уговор, сматра се да је одустао од
партиципације, изузев у случају уколико из оправданих разлога
није у могућности потписати уговор, о чему доставља доказ.
(4) Свако коришћење одобрених средства супротно
намјенама утврђеним у уговору из става (1) овог члана сматра
се ненамјенским.
Члан 24.
(Исплата партиципације)
(1) Инвалидском спортском клубу исплата партиципације
може се реализовати тек када се потпише уговор из члана 23.
став (1) ове одлуке.
(2) На основу потписаног уговора и плана (календар)
такмичења Министарство доноси појединачне одлуке о
дознаци партиципације инвалидском спортском клубу,
једнократно или квартално.
(3) Исплата средстава се врши путем рачуна инвалидског
спортског клуба.
Члан 25.
(Коришћење партиципације)
(1) Партиципација из члана 24. ове одлуке може се
користити за:
a) набавку спортских реквизита и опреме (лопте, дресови
и др.);
б) трошкове превоза на такмичење и тренажни процес,
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ц) трошкове освјежења (безалкохолни топли и хладни
напици) за такмичаре,
д) трошкове израде банера и плаката,
e) тошкове преноћишта за такмичаре на гостовању,
ф) закуп сале или објеката за такмичење и тренажни
процес према уговору о закупу,
г) накнада судијама и делегатима на такмичењу,
х) новчане награде за освојена мјеста на такмичењу и
и) пехаре, плакете и медаље за освојена мјеста на
такмичењу.
(2) У реализацији одобрених средстава инвалидски
спортски клуб 20% средстава, од укупног одобреног износа,
може користити за остале трошкове који нису наведени у ставу
(1) овога члана, уз обавезу правдања истог одговарајућим
доказним средствима, у складу са прописом Министарства
којим се регулише предметна област.
(3) Намјена коришћења партиципације се прецизније
одређује уговором из члана 23. ове одлуке.
Члан 26.
(Ограничење коришћења партиципације)
Партиципација из члана 22. ове одлуке се не може
користити за:
a) трошкове репрезентације (храна, алкохолна пића),
б) надокнаде за рад лицима кроз плате и топли оброк,
ц) накнаду за рад и учешће на такмичењима и
д) накнаде хранарине и појачане исхране у тренажном
процесу и такмичењима.
Члан 27.
(Подношење извјештаја о
намјенском утрошку средстава)
(1) Министарство прати реализацију пријава и обавља
контролу утрошка партиципација додијељених инвалидским
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спортским клубовима, уз обавезу да издаци партиципације
морају бити правдани безготовински.
(2) Инвалидски спортски клуб обавезан је Министарству
доставити финансијски извјештај о утрошку средстава у року
од 30 дана од дана окончања активности које се партиципирају.
(3) Инвалидски спортски клуб који не оправда утрошак
дозначених средстава из става (1) овог члана, партиципацију
за наредну активност (такмичење и/или манифестацију) неће
добити.
(4) Инвалидски спортски клуб који није извршио поврат
ненамјенски утрошених дозначених средстава, не може
учествовати у наредном јавном позиву.
Члан 28.
(Стављање Одлуке ван снаге)
Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука
о утврђивању услова, критерија и поступка додјеле средстава
за партиципацију у трошковима учешћа и организовања
спортских такмичења и манифестација инвалидским
спортским клубовима и савезима Тузланског кантона
(„Службене новине Тузланског кантона“, број: 5/19).
Члан 29.
(Ступање на снагу и објављивање Одлуке)
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а иста ће
бити објављена у „Службеним новинама Тузланског кантона“.
БОСНА И ХЕРЦЕГОВИНА
-Федерација Босне и ХерцеговинеПРЕМИЈЕР КАНТОНА
ТУЗЛАНСКИ КАНТОН
ВЛАДА
Проф. др. Денијал Тулумовић,с.р.
Број: 02/1-11-10989/20
Тузла, 09.06.2020. године
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PRILOG
PRIJAVNI OBRAZAC

na Javni poziv za učešće u dodjeli finansijskih sredstava u troškovima učešća,
organizovanja i održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu
Tuzlanskog kantona za _____. godinu
Podnosilac prijave:
____________________________________________________________________________
Adresa: ________________________________________________Telefon__________________
Nazivi sportskih takmičenja i manifestacija za koja se traži participacija:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Vrijeme i mjesto sportskog takmičenja i manifestacije za koja se traži participacija:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
Ukupna vrijednost ___________________________________________________________
Ukupni troškovi: _____________________________________________________________
(u prilogu dostaviti specifikaciju troškova)
Uz prijavni obrazac obavezno se prilaže:
1. izjavu o tačnosti svih podataka dostavljenih po prijavi na Javni poziv na propisanom obrazcu (dostupna na web stranici
Vlade Kantona (http://www.vladatk.gov.ba/), koja je sastavni dio ove Odluke,
2. prijedlog projekta/programa isključivo na propisanom obrascu, (dostupan na web stranici Vlade Kantona (http://www.
vladatk.gov.ba),
3. rješenje o upisu u registar udruženja (fotokopija),
4. uvjerenje o poreznoj registraciji - identifikacijski broj,
5. ugovor sa bankom o otvorenom transakcijskom računu,
6. specimen potpisa lica odgovornih za finansije,
7. odluka organa upravljanja udruženja o usvajanju finansijskog izvještaja za prethodnu godinu,
8. brojnost gradskih/općinskih klubova - članova tog saveza, što se dokazuje aktom o registraciji i pristupanju,
9. izjava o rangiranim takmičenjima u prethodnoj godini na kojima su osvojene medalje,
10. program rada i plan (kalendar) takmičenja sportskih klubova za tekuću godinu za koji se traži participacija troškova,
11. dokazi o osvojenim medaljama u prethodnoj godini na takmičenjima: paraolimpijske igre, specijalne olimpijade, svjetsko,
evropsko i balkansko prvenstvo i mediteranske igre (diplome),
12. poimeničan spisak o broju učesnika u prethodnoj godini na paraolimpijskim igrama, specijalnoj olimpijadi, svjetskom,
evropskom i balkanskom prvenstvu i mediteranskim igrama,
13. poimeničan spisak reprezentativaca u prethodnoj godini,
14. dokazi o osvojenim medaljama u prethodnoj godini na takmičenjima: državnog, federalnog i kantonalnog nivoa (diplome)
i
15. poimeničan spisak o broju učesnika u prethodnoj godini na takmičenjima: državnog, federalnog i kantonalnog nivoa.
Dokumenti od 1. do 15 moraju biti dostavljeni u originalu ili ovjerenoj fotokopiji.
_________________________
Mjesto i datum

М.P.

__________________________
Potpis podnosioca prijave

Уторак, 28. 07. 2020. год.

СЛУЖБЕНЕ НОВИНЕ ТУЗЛАНСКОГ КАНТОНА

Број 11 - Странa 1123

ПОПУЊЕН ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ СА СВИМ ПРИЛОЗИМА
ПОДНОСИ СЕ У ЗАПЕЧАЋЕНОЈ КОВЕРТИ А ПРЕДАЈЕ ПУТЕМ ПОШТЕ ИЛИ НА
ПИСАРНИЦУ ЗАЈЕДНИЧКИХ СЛУЖБИ КАНТОНАЛНИХ ОРГАНА НА АДРЕСУ:
Министарство за борачка питања Тузланског кантона
Ул. Рударска 57.
75000 Тузла
Напомена: понуда по Јавном позиву за учешће у додјели средстава у трошковима учешћа, организовања и
одржавања спортских такмичења и манифестација у инвалидском спорту
Не отварај!!!
КРАЈЊИ РОК ЗА ПРИЈЕМ ПРИЈАВА ЈЕ _________________
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ НЕЋЕ СЕ УЗИМАТИ У РАЗМАТРАЊЕ
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IZJAVA
za učešće u dodjeli finansijskih sredstava u troškovima učešća, organizovanja i
održavanja sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu Tuzlanskog kantona
za _____. godinu po javnom pozivu Ministarstva za boračka pitanja
kojom Ja___________________________________________________, rođen dana____________
(ime i prezime)
_________godine,u _________________________ , grad/općina ____________________________
trenutno nastanjen u__________________________, na adresi____________________________
grad/općina _____________________, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom
odgovornošću, izjavljujem sljedeće:
1.da sam ovlašteni predstavnik __________________________________________					
(navest: naziv sportske organizacije)
ovlašten za poduzimanje svih radnji u postupku po Javnom pozivu za dodjelu sredstava u troškovima učešća na sportskim
takmičenjima i manifestacijama i u organizovanju i održavanju sportskih takmičenja i manifestacija u invalidskom sportu za ____
godinu, objavljenom na web stranici Vlade Tuzlanskog kantona,
2.da savez za koji podnosim prijavu ima više od 50% ratnih vojnih invalida,
3.da su svi podaci, po prijavi na Javni poziv iz tačke 1. ove izjave, predočeni u okviru priložene dokumentacije i predloženog
projekta za participiranje tačni, te da ću u slučaju potrebe za iste dostaviti odgovarajuće dokaze kojima se predočene činjenice
utvrđuju.
4.da ću realizaciju sredstava izvršiti prema rokovima iz prijave, odnosno u roku od 30 dana, od dana okončanja aktivnosti za
koje se vrši participacija,
5.da ću dostaviti finansijski izvještaj o utrošku sa kompletnom dokumentacijom u roku od 30 dana, od dana okončanja
aktivnosti za koje se vrši participacija i
6.da ću priložiti virmanski nalog, kao dokaz o povratu eventualno neutrošenih sredstava.
Tuzla,_______________. godine					
M.P.

Čitak potpis ovlaštenog lica:
_____________________________

