
РЕПУБЛИКА СРПСКА           
ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА  
НАЧЕЛНИК  
  
  
На основу члана 60. Статута општине Костајница. („Службени гласник општине 
Костајница“, број:5/16, 5/17, 13/19) и члана 3. Одлуке о критеријумима, начину и поступку 
расподјеле средстава удружењима и фондацијама („Службени гласник општине 
Костајница“, број:12/17) и Одлуке о усвајању Буџета општине Костајница за 2022. годину 
(„Службени гласник општине Костајница“, број:38/21), начелник општине Костајница 
расписује:  
  
  

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НА  
ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА  

  
I  

Расписује се јавни позив за финансирање пројеката удружења грађана на подручју 
општине Костајница у складу са Одлуком о критеријумима, начину и поступку расподјеле 
средстава удружењима и фондацијама на подручју општине Костајница из средстава 
буџета општине Костајница за 2022. годину са економског кода 415 200.      

  
  

                                                                 II 
Средства из члана 1. ове Одлуке додјељују се удружењима и фондацијама 

регистрованим у Републици Српској и Босни и Херцеговини, чије је сједиште на 
територији општине Костајница а која су регистрована најмање шест мјесеци прије дана 
расписивања конкурса и чији пројекти се у потпуности реализују на територији општине 
Костајница.   

 
III  

Средства планирана буџетом општине Костајница  за 2022. годину у укупном 
износу од 30.000,00 КМ, расподјељују се удружењима и фондацијама, чији пројекти 
помажу рјешавању проблема у локалној заједници у сљедећим областима и то: 

1. Спорт  - 25.000,00 КМ 
2. Екологију, културу, незпосленост, социјалну заштиту, пољопривреду, привреду, 

туризам, здравство,  образовање, људска права, јачање демократског друштва – 
5.000,00 КМ 

  

I V  
Удружење или фондација може конкурисати за укупан износ вриједности пројекта 

или за дио недостајућих средстава и дужни су то назначити.  
  



V  
Удружење и фондација подноси пријаву на јавни оглас на прописаном обрасцу. Уз 

пријавни образац се обавезно доставља:  
- Рјешење о регистрацији у Републици Српској односно Босни и Херцеговини, (упис 

у судски регистар),  
- Кратак опис удружења или фондације са подацима о претходно реализованим 

пројектима,  
- Пројекат којим удружење или фондација конкурише за додјелу средстава,  
- Буџет пројекта, 
- Овјерена Изјава да ће до 10. марта доставити Биланс стања и биланс успјеха за 

2021. годину овјерен од надлежне институције,(АПИФ)  
- Наратвивни и финансијски извјештај о намјенском трошењу средстава 

додељењених у претходној години, уколико их је било 
- Увјерење Пореске управе (ЈИБ)  
- Број жиро рачуна удружења или фондације.  

  
  

VI 
Поднесене пријаве разматра Комисија за сарадњу са Удружењима и фондацијама коју 
именује начелник општине Костајница. 
Пријава за додјелу средстава биће одбачена ако: 

1) Није достављена у року, 
2) Није достављена потпуна документација тражена Јавним позивом, 
3) Није оправдан утрошак средстава за раније одобрена средства, није достављен 

финансијски и наративни извјештај. 
 
 

V I I  
Јавни позив се објављује на огласној табли општине Костајница, радију Костајница 

и званичној интернет страници општине Костајница www.opstina-kostajnica.com. Конкурс 
за расподјелу средстава траје 30 дана од дана објављивања.  
  

Комисија је дужна да донесе Одлуку о расподјели средстава у року од 30 дана од 
дана истека рока позива.  

  
Одлуку о расподјели средстава Комисија ће објавити у истом средству 

информисања у коме је објављен позив за додјелу средстава удружењима и фондацијама.  
  

Захтјев са потребном документацијом (оригинал или овјерене копије) се предају у 
запечаћеној коверти у пријему канцеларију општине Костајница са назнаком: Комисија за 
сарадњу са удружењима и фондацијама – НЕ ОТВАРАЈ.  

  
 



 
Обрасци захтјева за финансирање могу се преузети у општинској управи општине 

Костајница или на званичној интернет страници општине Костајница 
www.opstinakostajnica.com  
  

  
НЕПОТПУНЕ И НЕБЛАГОВРЕМЕНЕ ПРИЈАВЕ СЕ НЕЋЕ РАЗМАТРАТИ  

  
  
  
  

Број:02-020-______/21                                                                      НАЧЕЛНИК  
Датум:20.12.2021                                                                        Никола Јањетовић, дипл.ек  


