
РЕПУБЛИКА СРПСКА, ОПШТИНА СОКОЛАЦ 
НАЧЕЛНИК 

Адреса:  Гласинашка 13, 71350 Спкплац 
Бпсна и Херцегпвина, Република Српска 

Телефпн:  Централа: + 387 (0) 57 448 056 
Мпбилни: + 387 (0) 65 583 017 

Факс:  + 387 (0) 57 448 056 

E-mail: nacelnik@opstinasokolac.net 

 

Брпј: 02-080-27 

Датум: 28.05.2020. гпдине  

 

На пснпву шлана 82. став 3. Закпна п лпкалнпј сампуправи („Службени гласник Републике Српске“, брпј 

97/16), шлана 67. Статута ппщтине Спкплац („Службене нпвине Града Истпшнп Сарајевп“, брпј 17/17) и 

шлана 5. Правилника п критеријима, нашину и ппступку расппдјеле средстава невладиним, непрпфитним 

прганизацијама и удружеоима грађана шији се прпјекти финансирају или суфинансирају средствима из 

бучета ппщтине Спкплац  брoj: 02-400-182 пд 24.04.2016. гпдине, Нашелник ппщтине Спкплац  дпнпси : 

 

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

п именпваоу Кпмисије за oцјену приједлпга прпјеката пп јавнпм ппзиву упућенпм ОЦД за 

дпстављаое приједлпга прпјеката у ппштини Спкплац у 2020. гпдини 

 

 

Члан 1. 

У састав  Кпмисије за пцјену приједлпга прпјеката пп Јавнпм ппзиву упућенпм прганизацијама цивилнпг 

друщтва у 2020. гпдини  у ппщтини Спкплац у име Опщтине именују се следећи представници: 

                                                                                            

1. Митар Пржуљ - предсједник,                                  

2. Срђана Кпспрић - шлан,                                                    

3. Слађана Вукпјишић - шлан  

 

Члан 2. 

У састав Кпмисије у име прганизације цивилнпг друщтва именују  се следећи представник и замјеник: 

 

4. Ирена Шућур - шлан кпмисије ОЦД-а                                             

5. Дущан Врбарац  - замјенски шлан  кпмисије ОЦД-а 

 

Члан 3. 

Кпмисија представља тијелп кпје спрпвпди пцјеоиваое пристиглих приједлпга прпјеката. Сви шланпви 

Кпмисије имају једнака права и пбавезе. Кпмисија има задатак да изврщи пдабир и пцјену свих 

пристиглих приједлпга прпјеката пп јавнпм ппзиву упућенпм ОЦД за дпстављаое приједлпга прпјеката у 

ппщтини Спкплац за 2020. гпдину. Кпмисија предлаже прпјекте за финансираое у пквиру распплпживих 

средстава ппредијељених пп јавнпм ппзиву. Укпликп шлан кпмисије именпван испред ОЦД ушествује са 

прпјектпм у јавнпм ппзиву, замјенски шлан кпмисије заједнп са псталим шланпвима кпмисије  ће 

разматрати пристиглу пријаву, а пвај ће пстати суздржан.  

Рјещеое ступа на снагу данпм дпнпщеоа, а биће пбјављенп на Огласнпј табли Опщтине Спкплац. 

 

Дпстављенп:  

- Чланпвима Кпмисије пд 1 дп 5                                                             

- а/а.                                                                                                                                                           НАЧЕЛНИК 

  

                                                                                                                                             мр Милпван Бјелица  


