
  

 

На основу члана 72. Закона о локалној самоуправи, („Службени гласник  

РС“, број: 101/04, 42/05 и 118/05) и члана 28. Статута Општине Козарска Дубица, 

(„Службени гласник Општине Козарска Дубица“ број: 7/05), Скупштина општине 

Козарска Дубица, на сједници одржаној дана 16.02.2006. године,  д о н о с и  

 

 

О Д Л У К У  

о критеријумима, начину и поступку расподјеле средстава удружењима 

грађана и фондацијама 

 

 

Члан 1. 

 

 Овом Одлуком утврђује се начин расподјеле средстава предвиђених 

Буџетом општине за финансирање пројеката удружења грађана и фондација који су 

од посебног интереса за Општину Козарска Дубица. 

 

 

Члан 2.  

 

 Средства из члана 1. ове Одлуке се додјељују на основу пројеката, а путем 

јавног конкурса који расписује Начелник општине. Први јавни конкурс расписује 

се до краја првог квартала за годину за коју се средства додјељују. 

 

 Уколико планирана средства за финансирање удружења грађана и 

фондација не буду у цијелом износу додјељена на првом конкурсу, расписаће се и 

други јавни конкурс у трећем кварталу исте године. 

 

 

Члан 3. 

 

Конкурс ће бити објављен у средствима јавног информисања и на огласној 

табли Општине и биће отворен 30 дана.  

Право учешћа на конкурсу имају удружења грађана и фондације из члана 1. 

ове Одлуке.  

 

 Удружења грађана и фондације могу конкурисати за укупан износ 

вриједности пројекта или за дио недостајућих средстава и дужна су то у пријави 

назначити. 

 

 Удружења грађана и фондације, који су средства за реализацију пројекта 

добила у укупној вриједности од другог донатора, не могу учествовати у 

расподјели средстава из Буџета Општине Козарска Дубица. 

 

 



 

Члан 4. 

 

Средства планирана Буџетом Општине додјељиваће се првенствено 

удружењима грађана и фондацијама чији пројекти помажу рјешавање проблема у 

следећим областима: 

 

1. Јачање демократског друштва 

2. Људска права 

3. Незапосленост 

4. Социјална заштита 

5. Здравство 

6. Образовање 

7. Екологија 

8. Култура 

9. Туризам 

10. Пољопривреда 

11. Привреда 

 

Члан 5. 

 

 Удружења грађана и фондације подносе пријаву на конкурс у запечаћеној 

коверти путем поште или предају на протокол Општине Козарска Дубица. 

 

 Уз пријаву се прилаже: 

 

- доказ о регистрацији у РС или БиХ, 

- кратак опис удружења грађана и фондација са подацима о претходно 

реализованим пројектима, 

- пројекат којим удружење грађана и фондација конкуришу за додјелу 

средстава, 

- овјерена копија завршног рачуна за предтходни период. 

 

Конкурсом ће бити дефинисано шта сваки пројекат треба да садржи, а 

Образац за пријаву пројекта израдиће Одјељење за привреду и друштвене 

дјелатности. 

 

 Члан 6.  

 

Начелник Општине именује Комисију од 5 чланова чији је задатак да 

разматра пристигле пријаве, утврђује испуњеност услова предвиђених конкурсом, 

оцјењује пројекте и даје приједлог Начелнику општине за расподјелу средстава 

удружењима грађана и фондацијама. 

 

 

 



Члан 7.  

 

Комисија је дужна да достави приједлог за расподјелу средстава у року од 

30 дана од дана истека рока за подношење пријава по конкурсу. 

На основу приједлога Комисије, у року од 15 дана, Начелник општине 

доноси Одлуку о расподјели средстава. 

 

Након доношења Одлуке о расподјели средстава и јавног објављивања исте, 

Начелник Општине закључује Уговор са удружењем грађана или фондацијом којим 

се уређују међусобна права и обавезе. 

 

 

Члан 8. 

 

 Удружења грађана и фондације којима су додјељена средства по јавном 

конкурсу дужна су по окончању пројекта доставити извјештај о реализацији 

пројекта са описом фаза реализације и детаљним образложењем евентуалних 

одступања. 

 Уколико Удружење грађана или фондација не доставе поменути извјештај 

не могу учествовати у расподјели средстава за наредну годину у којој се додјељују 

средства. 

 

Члан 9. 

 

Одлука о расподјели средстава биће објављена у истим средствима 

информисања у којима је објављен и Конкурс за додјелу средстава удружењима 

грађана. 

 

Члан 10. 

 

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

гласнику Општине Козарска Дубица“. 

 

 

 

Број: 02-013-8/06.              ПРЕДСЈЕДНИК 

Дана: 16.02.2006.год.                                                       СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ 

Козарска Дубица          Др Перица Бундало                                         

 
 

 

 

 

 

 

 

 


