
На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник Републике 
Српске", бр.101/04, 42/05, 118/05 и 98/13), члана 44. Статута Општине Козарска Дубица 
("Службени гласник Општине Козарска Дубица",број: 5/06-пречишћен текст, 6/07, 12/07, 2/08, 
5/12 и 12/12) и члана 3. Одлуке о начину одабира пројеката организација цивилног друштва/ 
невладиних/непрофитних организација по ЛОД методологији ("Службени гласник Општине 
Козарска Дубица", брoj: 3/13), Начелник Општине Козарска Дубица, р а с п и с у ј е  

 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 

ЗА ПРЕДАЈУ ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА 
 

 
I 

 
 Позивају се организације цивилног друштва/невладине организације за предају 

приједлога пројеката који су у складу са развојним циљевима општине Козарска Дубица и то из 
сљедећих приоритетних области:  

1. Подршка активизму младих кроз афирмацију омладинског рада у области заштите 
животне средине 

2. Борба против болести зависности. 
3. Унапријеђење и побољшање квалитета живота и здравља угрожених категорија 

становништва општине укључујући лица са посебним потребама и мањинске групе 
4. Развој културног туризма путем промоције и интегрисања културног и природног 

наслијеђа укључујући рурална подручја општине. 
5. Јачање понуде неформалног образовања са циљем повећања конкурентности на 

тржишту рада те подстицања запошљавања жена. 
 
 

II 
 Средства из Буџета општине ће се додјељивати удружењима и фондацијама који 

испуњавају слиједеће услове:  
 да су основани и регистровани у БиХ,  
 да су вођени од стране држављана БиХ,  
 да своје активности реализују на подручју Општине, 
 да су пројекти намјењени грађанима Општине,  
 да се пројекти односе на области које је Општина одредила као приоритетне према 

стратешким документима,  
 да не обављају активности у име политичких партија 

 
 

III 
 

 Износи средстава за одобрене пројекте ће бити од 1.000 КМ - 5.000 КМ (конвертибилних 
марака).  

Апликант може тражити укупан износ вриједности пројекта или дио недостајућих 
средстава, што је дужан назначити у захтјеву. 

 Општина Козарска Дубица задржава право да не додјели сва расположива финансијска 
средства у случају да пројектни приједлози не задовољавају задане критеријуме. 



Организација цивилног друштва/невладина организација може кандидовати само један 
пројекат. 

 
IV 

 
 Дужина трајања сваког пројекта може бити од 3 до 10 мјесеци. Изабрани пројекти се 

требају реализовати у периоду од почетка маја 2014. до краја фебруара 2015. године 
 
 

V 
 

Апликанти пројектни приједлог достављају путем протокола Општине и искључиво 
путем пријавног обрасца. 

Пријава треба садржавати:  
- образац са списком документације за провјеру, 
- преглед буџета са планом потрошње, 
- логички оквир рада,  
- план активности и промоције, 
- административни подаци о апликанту, 
- финансијска идентификациона форма, 
- изјава о подобности,  
- наративни буџет, 
- приједлог пројекта.  

 
VI 

Удружења која се пријављују на Јавни позив дужна су доставити додатну 
документацију:  

- рјешење о регистрацији за апликанта и партнера ако постоји (оригинал или овјерена 
копија рјешења), 

- идентификацијски број,  
- овјерену фотокопију личне карте овлаштене особе, 
- описни извјештај о реализованим пројектима за претходну годину за раније 

основане организације, односно програм рада за текућу или наредну годину за новоосноване 
организације,  

- увјерење о измиреним пореским обавезама (оригинал или овјерена копија пореске 
управе),  

- увјерење о измиреним доприносима за запослене, ако има запослених у 
организацији (ако нема запослених приложити изјаву да нема запослених), 

- завршни годишњи финансијски извјештај за претходну годину (биланс стања и 
биланс успјеха), осим ако је удружење регистровано у години објављивања Јавног позива, 

- подаци о особама које реализују пројекат (краћa биографија са доказима) 
- други документи који могу бити релевантни 
 
 

VII 
 
 Испуњена апликација се мора доставити у затвореној коверти препорученом 

поштом или лично током радних дана (понедјељак – петак), у периоду од 07:30 до 15:30 сати, 
на сљедећу адресу, са назнаком: ПРИЈАВА ЗА ЈАВНИ ПОЗИВ ОРГАНИЗАЦИЈАМА 



ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА/НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЗА ПРЕДАЈУ 
ПРИЈЕДЛОГА ПРОЈЕКАТА 

 
Општина Козарска Дубица 
Светосавска бр.5  
 79240 Козарска Дубица 
 
Осим наведеног на спољашњој страни коверте мора се навести пуно име и адреса 

апликанта, пуни назив пројекта и навод “Не отварати прије званичног отварања”. 
 

 
VIII 

 
Рок за подношење пријава је 21 дан од дана објављивања у средствима информисања. 
Конкурс ће бити објављен  преко локалних средстава јавног информисања, на интернет 

страници и на огласној табли Општине Козарска Дубица. 
Неблаговремене пријаве неће се разматрати. 
 
 
Број: 01-434-24/14 
Дана: 27.03.2014.године 
У Козарској Дубици 
 
                                                                                            НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  
 
                                                                                     Миле Злојутро, дипл. економиста 
 
 


