
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 7. Одлуке о  
критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима грађана и фондацијама 
("Службени гласник Општине Козарска Дубица", бр. 1/06),  Начелник Општине Козарска 
Дубица,  д о н о с и  
 
 

О Д Л У К У  
о расподјели средстава на основу пројеката удружења грађана и фондација  

 
 
I 
 

 Овом Одлуком утврђује се начин расподјеле средстава предвиђених Буџетом Општине 
за финансирање пројеката удружења грађана и фондација и то како слиједи: 

 

 
Ред. 
бр. 

 
 
УДРУЖЕЊЕ ГРАЂАНА  

 
ПРОЈЕКАТ СА КОЈИМ СЕ 

КОНКУРИШЕ 

Одобрени 
износ у 
КМ 

1. Општинска организација Црвеног крст Афирмација и промоција 
добровољног давања крви  

2.000

2. Удружење грађана „ Путеви мира“ 
 

Достојанствен живот у старости, 
кућна њега за старе особе 

 
2.000

3.
Одред извиђача „ Моштаница“ 

: Сусрет извиђача „Моштаница“ 
2011 

2.000

4. Удружење родитеља, омладине и дјеце са 
посебним потребама – „ Растимо 
заједно“ 

Индивидуална подршка дјеци и 
омладини са посебним потребама у 
оспособљавању и описмењавању за 
стваран живот 

2.400

5. Удружење ратних војних инвалида 
Козарска Дубица 

Подржите наш рад – узвратићемо 
резултате 1.620

6. Међуопштинска организација слијепих и 
слабовидних 

Наставак информатичке обуке уз 
употребу говорног софтвера 1.800

7. УМДД „МЕРХАМЕТ“   - Народна кухиња „Мерхамет“ 2.000
8.

ФК „Поткозарје – Симил“ 
 

Обогаћивање друштвеног и 
спортског живота кроз доградњу 
терена за мале спортове у МЗ 
Хаџибаир 

1.380

9.
СП и КД „Просвјета“ 

Поновно покретање рада пјевачког 
друштва „Вишњић“ 

3.000

 
У К У П Н О 18.200



II 
 

 Начелник Општине Козарска Дубица закључиће Уговор са удружењима грађана из 
члана 1. ове Одлуке којим ће се уредити међусобна права и обавезе. 
 
 

III 
 

О спровођењу ове Одлуке стараће се Одјељење за привреду и друштвене дјелатности и 
Комисија за праћење реализације пројеката удружења грађана и фондација. 

 
IV 

 
Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном гласнику Општине 

Козарска Дубица“. 
 
 
 

Број: 06-434-28/1/11 
Дана: 18.07.2011. год.  
у Козарској Дубици         НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 
 
                      Нино Јауз, дипл.економиста 
 
 


