
      На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник 

Републике Српске", бр.101/04, 42/05 и 118/05), члана 44. Статута Општине 

Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска Дубица", бр.7/05, 

5/06 и 6/07) и члана 3. Одлуке о  критеријумима, начину и поступку 

расподјеле средстава намјењених побољшању положаја омладине у 

општини Козарска Дубица ("Службени гласник Општине Козарска 

Дубица", бр. 4/08), Начелник Општине Козарска Дубица, р а с п и с у ј е  

 

 

К О Н К У Р С  

за додјелу средстава на основу пројеката усмјерених на побољшање 

положаја омладине у општини Козарска Дубица 

 

 

I 

 

 Расписује се Конкурс за додјелу средстава предвиђених Буџетом 

Општине Козарска Дубица за финансирање или суфинансирање пројеката 

усмјерених на побољшање положаја омладине у општини Козарска 

Дубица. 

 

II 

 

Право учешћа на  Конкурсу имају све установе, организације и 

удружења грађана регистрована најмање шест мјесеци прије расписивања 

Конкурса у РС односно Б и Х, а која су својим статутом предвидјела 

бављење питањима побољшања положаја омладине у друштву. 

 

 

III 

 

Субјекти из члана 2. могу конкурисати за укупан износ вриједности 

пројекта или за недостајући дио уколико је пројекат дијелом одобрен од 

стране другог донатора што се у пријави мора назначити. 

 

 

IV 

 

Средства ће се додјељивати првенствено субјектима из чл. 2  чији су 

пројекти усмјерени на 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; 

 

 

V 

 

Пријаве на конкурс подносе се у запечаћеној коверти путем поште 

или се предају на протокол Општине Козарска Дубица. 

 

 Уз образац за пријаву пријаву прописан од стране надлежног 

одјељења прилаже се: 

- доказ о регистрацији у РС или БиХ, 

- кратак опис дјелатности подносиоца пријаве са подацима о 

претходно реализованим пројектима, 

- пројекат са којим се конкурише за додјелу средстава, 

- овјерена копија завршног рачуна за предтходни период 

- статут подносиоца захтјева 

 

 

VI 

 

Пројекат треба да садржи: 

- назив пројекта 

- назив подносиоца пројекта (адреса, телефон/факс и електронска 

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 са евентуално потребном пропратном 

документацијом (скице, планови, цртежи фотографије, 

компјутерске симулације, CD презентација и сл.) као и  динамику 

његове реализације  

- буџет пројекта (навести детаљан буџет пројекта по ставкама, као 

и суму која се тражи) 

- начин праћења пројекта (вриједновање) 

- овлаштено (одговорно) лице за реализацију пројекта (име, 

презиме и контакт адреса) 

- број жиро-рачуна 



VII 

 

Рок за подношење пријава је 30 (тридесет) дана од дана објављивања 

Конкурса преко средстава јавног информисања и на огласној табли СО-е 

Козарска Дубица.  

Пријаве се упућују Одјељењу за привреду и друштвене дјелатности 

Општине Козарска Дубица у запечаћеној коверти са назнаком „НЕ 

ОТВАРАЈ, ПРИЈАВА НА КОНКУРС ЗА ДОДЈЕЛУ СРЕДСТАВА НА 

ОСНОВУ ПРОЈЕКАТА УСМЈЕРЕНИХ НА ПОБОЉШАЊЕ ПОЛОЖАЈА 

ОМЛАДИНЕ  

Непотпуне и неблаговремене пријаве на Конкурс неће се узети у 

разматрање. 

 

 

VIII 

 

 За све информације заинтересовани се могу обратити Одјељењу за 

привреду и друштвене дјелатности, канцеларија бр. 24 или на телефон 411-

130. 

 

 

Број: 01-40-45/09 

Дана: 23.03.2009. год.  

У Козарској Дубици 

 

 

                                                                                  НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ  

 

                                                                                     Нино Јауз, дипл. екон. 

 

 

 

 


