
 1

На  основу члана 28. Статута Општине Козарска Дубица, („Службени гласник  

Општине Козарска Дубица“, број: 7/05, 5/06 и 6/07), Скупштина општине Козарска 

Дубица, на 30. сједници  одржаној дана 26.12.2007. године,  донијела је   

 

 

О Д Л У К У 

о  припремним активностима за европске предприступне фондове 

 

Члан 1. 

 

Овом Одлуком Општина Козарска Дубица, дефинише циљеве и активности, те 

мјере које ће омогућити стварање претпоставки  за активно укључивање у процес 

европских интеграција и  приступање  средствима из  европских  фондова те носиоце 

тих активности. 

Циљ Општине Козарска Дубица је да проведе све припремне активности које 

подразумјевају изградњу ефикасног административног и институционалног оквира  који 

ће бити способан припремити већи број пројеката и реализовати их из европских 

фондова који буду на располагању Босни и Херцеговини. 

Под активностима-мјерама се подразумјевају организационе, кадровске, 

едукативне, демократске и друге мјере  које ће у оквиру скупштинске и извршне власти 

омогућити убрзано  и свеобухватно  прилагођавање постојећих политика, стратегија, 

институционалног оквира и правног система  европским стандардима. 

 

Члан 2. 

 

У реализацији  циљева  из члана 1. ове Одлуке  предузеће се следеће мјере: 

1. Приступити промјенама у начину предлагања и доношења одлука  а у оквиру 

тога посебно: 

• Усвојити нове начине доношења одлука базиране на процјени потреба, 

програмирању-планирању развоја и укључењу свих фактора у 

утврђивање приоритета развоја, 

• Успоставити транспарентне механизме утврђивања потреба грађана у 

различитим областима из надлежности локалне самоуправе, 

• Утврдити стручне критерије и механизме за одређивање приоритета, 

• Ускладити локалне развојне планове са процјенама потреба грађана и 

усвојеним приоритетима. 

 

2. У области планирања посебно: 

• Постојеће стратегије и политике ускладити са стратегијама и 

политикама ЕУ, а према Стратегији интегрисања Босне и Херцеговине 

у Европску унију 

• Успоставити вишегодишње буџетско планирање, 

• Ускладити расподјелу буџетских средстава према усвојеним развојним 

плановима, 

• Покренути иницијативу за усклађивање регионалних и секторских 

стратегија и политика уколико не  одговарају утврђеним потребама и 

развојним приоритетима. 

 



 2

3. У односима са НВО и цивилним сектором: 

• Отпочети дијалог са грађанима, невладиним организацијама и 

приватним сектором у циљу успостављања партнерског односа, 

• Развити механизме сарадње, 

• Успоставити транспарентне механизме за дистрибуцију локалних 

фондова предвиђених за пројекте НВО-а. 

 

4. У области  организационо-кадровских припрема: 

• Успоставити савјет за европске интеграције као механизам 

координације између представника локалне самоуправе, представника 

невладиних организација, представника приватног сектора и грађана, 

• Креирати тим за управљање процесом развоја и припреме пројеката, 

као и провођења и праћења истих. 

• Приступити изградњи капацитета тима за развој, припрему,  провођење 

и праћење европских пројеката, као и тима за управљање процесом 

јавних набавки, 

• Приступити едукацији свих релевантних  лица  у систему развоја, 

припреме, провођења и праћења пројеката у времену и обиму колико је 

то потребно, те за значајнија улагања у едукацију склопити уговор о 

обавези рада или враћања уложеног у случају напуштања општине. 

 

5. Ангажовати  квалитетну консултантску кућу  у обиму који се покаже као 

неопходан, 

6. Обезбједити неопходна средства у буџету општине за реализацију ове одлуке, 

7. У буџету општине осигурати средства за суфинансирање пројеката из 

европских предприступних фондова, 

8. Континуирано радити на унапређењу међуопштинске сарадње, те успоставити 

контакте и партнерства из регије и сусједних земаља, 

9. Што прије започети са идентификацијом пројектних идеја и развојем базе 

пројектних идеја, 

10. Друге мјере које  се накнадно утврде као неопходне. 

 

                                      Члан 3. 

 

О извршењу ове Одлуке стараће се Начелник општине и Савјет за европске 

интеграције. 

Начелник Општине дужан је информисати ову Скупштину о предузетим 

активностима  полугодишње. 

 

                                                                   Члан 4. 

 

 Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Козарска Дубица“. 

 

Број: 02-013-178/07.            ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 26.12.2007.год.                              СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ                                             

Козарска Дубица                                                             Ранко Губић  дипл. правник

  


