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На основу члана 32 став 2 Закона о невладиним организацијама (``Службени лист 

ЦГ``, број 39/11) и члана 6,  7 и 8 Одлуке о критеријумима, начину и поступку 

расподјеле средстава невладиним организацијама (``Службени лист ЦГ`` - 

општински прописи, број 20/2014) Предсједник општине,  у  п  у  ћ  у  ј  е  

 

 

Ј А В Н И     П О З И В  

 

Невладиним организацијама  са сједиштем у Андријевици да учествују у 

предлагању два представника невладиних организација у Комисији за расподјелу 

средстава невладиним организацијама. 

 

Право предлагања кандидата - представника невладиних организација за чланове 

Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама, имају невладине 

организације које су регистроване у Црној Гори са сједиштем у Андријевици. 

 

Невладина организација може предложити само једног кандидата за члана 

Комисије. Бирају се два члана Комисије који не могу бити чланови исте невладине 

организације. 

 

Невладина организација дужна је да,  уз предлог кандидата за члана Комисије,  у 

затвореној коверти достави:  

- доказ о упису НВО у регистар невладиних организација у складу са чланом 

48 и 49 Закона о невладиним организацијама (``Службени лист ЦГ``, број 

39/11); 

- личне податке (фотокопију биометријске личне карте) са биографијом о 

предложеном кандидату; 

- изјаву кандидата о прихватању кандидатуре за члана Комисије; 

 

Као кандидат за члана Комисије може бити предложено лице које је: 

- црногорски држављанин са пребивалиштем у Андријевици; 

- посједује  искуство у невладином сектору; 

- није члан органа политичких партија (главних одбора, извршних одбора, 

предсједништва и слично, није одборник),  јавни функционер, државни 

службеник односно намјештеник у органима управе; 

 

 



Предлагање кандидата за члана Комисије врши се достављањем предлога и 

потребне документације у затвореној коверти на писарници општине Андријевица, 

или путем поште на адресу: Општина Андријевица - Секретаријат за послове 

локалне управе - ул. ``Бранка Делетића`` бб са напоменом ``Предлагање кандидата 

за члана Комисије за расподјелу средстава невладиним организацијама``.  

 

Листа кандидата који су предложени за чланове Комисије се називима невладиних 

организација које су их предложиле биће објављен на веб страници општине 

Андријевица у року од 7 дана од дана истека рока за предлагање кандидата.  

 

Предсједник општине ће у року од 5 дана од дана објављивања листе кандидата 

који су предложени за чланове Комисије изабрати оног кандидата за којег је 

достављено највише предлога невладиних организација.  

 

Рок за достављање предлога је 30 дана од дана објављивања овог позива.  
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