
  На основу члана 30. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник  

Републике Српске“, број 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 28. Статута Општине Козарска 

Дубица („Службени гласник Општине Козарска Дубица“ бр. 7/05, 5/06 и 6/07), Скупштина 

општине Козарска Дубица, на 32. сједници одржаној дана 10.04.2008.године,   донијела   је  

 

 

О Д Л У К У  

о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава  намјењених побољшању 

положаја омладине у општини Козарска Дубица 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђују се критеријуми, начин и поступак расподјеле 

средстава Буџета Општине Козарска Дубица предвиђених за финансирање пројеката 

намјењених побољшању положаја омладине у општини Козарска Дубица.  

 

Члан 2.  

 

 Средства се додјељују установама, организацијама и удружењима грађана који 

су регистровани у Републици Српској, односно Босни и Херцеговини, а чији су пројекти 

кандидовани за суфинансирање или финансирање из средстава Буџета Општине Козарска 

Дубица и реализују се дијелом или у потпуности на територији Општине Козарска 

Дубица, сходно пуњењу Буџета. 

 

Члан 3. 

 

 Средства из члана 1. ове Одлуке се додјељују на основу јавног конкурса који се 

објављује у средствима информисања и на интернет страници Општине Козарска Дубица. 

 Конкурс ће бити отворен 30 дана од дана објављивања у средствима 

информисања. 

 

Члан 4.  

 

 Право учешћа на конкурсу имају све установе, организације и удружења 

грађана која су регистрована најмање шест мјесеци прије расписивања конкурса, а која су 

својим статутом предвидјела бављење питањима побољшања положаја омладине у 

друштву. 

 

Члан 5 

 

 Приједлог за расподјелу средстава, на основу понуђених пројеката, Комисија за 

рад са младима Општине Козарска Дубица (у даљем тексту Комисија) прослијеђује 

начелнику општине Козарска Дубица. 

На основу приједлога Комисије, Одлуку о расподјели средстава доноси Начелник 

општине. 

 

Члан 6. 

 

Средства планирана Буџетом Општине расподјељују се првенствено установама, 

организацијама и удружењима грађана чији пројекти помажу рјешавање проблема у 

следећим областима: 



1. Активност младих; 

2. Образовање; 

3. Здравствена заштита;  

4. Заштита животне средине; 

5. Развој омладинске сцене; 

6. Млади и култура; 

7. Информисање и маркетинг младих; 

            8. Спорт и рекреација младих; 

 

Члан 7. 

 

 Заинтересовани субјекти подносе пријаву на Конкурс на прописаном обрасцу. 

Пријава се подноси Комисији у запечаћеној коверти путем поште или се предаје на 

протокол Општине Козарска Дубица. 

 

 Уз пријаву се прилаже: 

 

- доказ о регистрацији у РС или БиХ 

- кратак опис подносиоца пројекта са подацима о претходно реализованим 

пројектима 

- пројекат којим субјекат конкурише за додјелу средстава 

- овјерена копија завршног рачуна за предтходни период издата од стране 

надлежне институције 

 

Члан 8. 

 

 Субјекти којима су додјељена средства по јавном конкурсу претходне године, 

уколико не доставе  извјештаје о реализацији одобрених пројеката, не могу учествовати у 

расподјели средстава за годину у којој се додјељују средства. 

 

Члан 9. 

 

 Подносилац пројекта може конкурисати за укупан износ цијене пројекта или за 

дио недостајућих средстава и дужан је то у пријави назначити. 

 

Члан 10. 

 

 Подносилац пројекта који је од другог донатора за пројекат добио средства у 

укупном износу цијене пројекта не може учествовати у расподјели средстава из Буџета 

Општине Козарска Дубица. 

 

Члан 11. 

 

 Пројекат треба да садржи: 

 

• назив пројекта; 

• назив подносиоца пројекта (адреса, телефон/факс и елек. пошта); 

• област на коју се односи пројекат и опис конкретног проблема који се рјешава 

реализацијом пројекта; 

• циљеве пројекта (на који начин пројекат доприноси рјешавању проблема); 

• детаљан опис пројекта (описати по сегментима и по могућностима квантификовати  

све пројектне активности и динамику реализације пројекта), са евентуално 



потребном пројектном документацијом (скице, планови, цртежи, фотографије, 

компјутерске симулације, презентација на компак дисковима и сл.); 

• буџет пројекта (навести детаљан буџет пројекта по ставкама, као и суму која се 

тражи); 

• начин праћења пројекта (вредновање); 

• овлаштено (одговорно) лице за реализацију пројекта (име и презиме, контакт 

адреса, телефон и елек. пошта); 

• број жиро рачуна 

 

Члан 12.  

 

Комисија је дужна да донесе приједлог за расподјелу средстава у року од 15 дана 

од дана истека рока за подношење пријава по конкурсу. 

Начелник Општине у року од 7 дана од добијања приједлога од стране Комисије 

доноси Одлуку о расподјели средстава. 

Одлука о расподјели средстава биће објављена на интернет страници Општине 

Козарска Дубица и у истим средствима информисања у којима је објављен и Конкурс за 

додјелу средстава. 

Комисија може, у изузетним случајевима, додјелити средства по пројекту и мимо 

конкурса, али средстава додјељених на овај начин, не може бити више од 10% од укупног 

износа средстава предвиђених буџетом општине за омладину. 

 

Члан 13. 

 

Након доношења Одлуке о расподјели средстава и јавног објављивања исте, 

Начелник Општине закључује Уговор са подносиоцем захтјева, којим се уређују 

међусобна права и обавезе. 

 

Члан 14. 

 

 Субјекти којима су додјељена средства за пројекте, подносе Комисији 

извјештај о реализацији пројекта са финансијским извјештајем до истека године за коју су 

средства додијељена, ако то није другачије назначено у Уговору.  

 Комисија подноси Начелнику Општине извјештај о реализацији средстава 

Буџета Општина Козарска Дубица намјењених за побољшање положаја омладине у 

општини Козарска Дубица по конкурсу за ту годину. 

 Извјештај се подноси у првом кварталу наредне године за претходну годину. 

 

Члан 15. 

 

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

гласнику Општине Козарска Дубица“. 

 

 

Број: 02-013-26/08.  

Дана: 10.04.2008. год.  

Козарска Дубица                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК 

                                                                                                     СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

                                                                                                     Ранко Губић, дипл. правник 


