
2013
321 oдобрени пројекат
укупнe вриjедности
1.080.680 KM

Фондација Мозаик и Општина Козарска Дубица позивају младе да 
се придруже Одбору Омладинске банке Козарска Дубица.

О програму:
Омладинске банке омогућују младима да учествују у доношењу 
одлука на локалном нивоу и да кроз конкретне акције рјешавају 
проблеме у својим заједницама.
            
Ко управЉа Омладинском банком Козарска Дубица?
Омладинском банком уз подршку Фондације Мозаик и Општине 
Козарска Дубица управЉа десет чланова/ица одбора. Члан/ица 
одбора, који управо можеш постати ти, има улогу да управЉа 
програмом Омладинске банке Козарска Дубица. Кроз свој рад и 
допринос Омладинској банци, чланови/ице имају прилику 
унаприједити знања и вјештине за своје будуће професионалне 
каријере.

Уколико испуњаваш сЉедеће услове, искористи своју 
шансу и постани дио Омладинске банке Козарска Дубица:
 имаш од 15 до 30 година и желиш да будеш активан члан/ица 
 одбора Омладинске банке Козарска Дубица
 желиш волонтерски доприносити раду Омладинске банке најмање 
 годину дана од фебруара 2014. године
 већ си нешто урадио/ла за младе у својој школи и општини или си 
 активно учествовао/ла у некој акцији младих
 препознајеш потребе младих у општини и спреман/а си да 
 преузмеш одговорност за одлуке које доносиш.

Ако се пријавиш и прођеш селекцију, ево шта те чека са 
другим члановима/ицама одбора Омладинске банке:
 едукације за успјешно управЉање програмом Омладинске банке 
 инфо-састанци, тренинзи и сарадња са представницима/ама 
 Општине Козарска Дубица и Фондације Мозаик
 промовисање програма и едукација младих о мобилизацији 
 локалних ресурса у твојој општини
 отварање конкурса Омладинске банке Козарска Дубица за 
 пројекте неформалних група младих у општини, уз 
 учествовање у процесу селекције пристиглих пријава са 
 доношењем одлуке о додјели бесповратних новчаних средстава 
 неформалним групама младих
 организовање церемонија потписивања уговора и промоције 
 постигнутих резултата по завршетку пројеката неформалних 
 група младих
 праћење реализације пројеката, евалуација и извјештавање
 сарадња са члановима/ицама одбора других Омладинских 
 банака.

Позив је отворен од 04.11. до 25.11.2013. године. 
Уколико си заинтересован/а, онлине формулар за пријаву можеш 
пронаћи на www.омладинскабанка.ба
                                                                            

 

 

 
 

 

                   

ПОЗИВ ЗА
ЧЛАНСТВО U ОДБОРУ 
ОМЛАДИНСКЕ БАНКЕ

Омладинска банка Козарска Дубица

 
 

 

242.032 KM

15 Омладинскиx банaкa
538.083 KM

734.818 KM

2009
59 реализованих пројеката
укупнe вриjедности

2010
140 реализованиx пројекaтa
укупнe вриjедности

2011
193 реализованa пројектa
укупнe вриjедности

2012
259 реализованиx пројекaтa
укупнe вриjедности

5 Омладинскиx банaкa

17 Омладинскиx банaкa

932.090 KM
26 Омладинскиx банaкa
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2008
24 pеализованa пројектa
укупнe вриjедности

5 Омладинскиx банaкa
94.350 KM

31 Омладинска банка: 
Босанска Крупа, Босански 
Петровац, Брод, Бугојно, Цазин, 
Добој Југ, Горњи Вакуф – 
Ускопље, Кладањ, Коњиц, Котор 
Варош, Козарска Дубица, 
Лопаре, Нови Град, Нови 
Травник, Модрича, Мркоњић 
Град, Оџак, Пелагићево, 
Петрово, Прозор-Рама, Србац,  
Шековићи, Шипово, Тешањ, 
Усора, Вукосавље, Завидовићи, 
Зворник , Жепче, Живинице

2013
Одобрено 12 пројеката
укупне вриједности 
41.961 KM

Омладинске банке у БиХ


