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На основу члана 60. Статута општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:5/16, 5/17, 
13/19) тачке 4. Одлуке о начину одабира пројеката организација цивилног друштва/невладиних/непрофитних 
организација који се финансирају из Буџета општине Костајница („Службени гласник општине Костајница“, 
број:7/22), Начелник општине Костајница расписује: 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЦИВИЛНОГ ДРУШТВА ИЗ 
БУЏЕТА ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА ЗА 2022. ГОДИНУ 

I 

Расписује се Јавни позив за финансирање пројеката организација цивилног друштва из буџета 
општине Костајница за 2022. годину. 

Предмет Јавног позива је додјела новчаних средстава за суфинансирање пројеката организација 
цивилног друштва (удружења грађана и фондација) планираних у Буџету општине Костајница за 2022. годину 
у износу од 5.000,00 КМ – Конто буџета 415 200 Грантови у земљи – НВО. 

Планирана средства се додјељују у складу са Одлуком  о начину одабира пројеката организација 
цивилног друштва/невладиних/непрофитних организација који се финансирају из Буџета општине 
Костајница („Службени гласник општине Костајница“, број:7/22). 

I I 

Право на финансијска средства имају Удружења и фондације које испуњавају сљедеће опште услове: 

- да су основани и регистровани у РС и БиХ, 

- да су вођени од стране држављана БиХ, 

- да своје активности реализују на подручју општине Костајница, 

- да су пројекти намјењени грађанима општине Костајница, 

- да се пројекти односе на области из тачке III jaвног позива, 

- да не обављају активности у име политичких партија. 

Апликант може кандидовати само један пројектни приједлог. 



 

Кандидовани пројекат се мора реализовати на територији општине Костајница и то најкасније до истека 
календрске године, односно до 31.12.2022. године. 

I I I 

Намјенска буџетска средства ће се додјелити за суфинансирање пројеката из сљедећих приоритетних 
области: 

- Активности које се односе на јачање сарадње између владиног, невладиног и бизнис сектора, 
- Подстицања и развоја привредних дјелатности (туризам, занатство, задругарство) 
- Развој локалне заједнице, 
- Екологије, заштите животне средине и здравља грађана, 
- Афирмисања људских и мањинских права, 
- Програма за образовање, 
- Програма за омладину, 
- Програма за стара лица, 
- Афирмисања демократизације локалне средине, 
- Развоја цивилног друштва, 
- Социјално-хуманитарне дјелатности, 
- Културне баштине, његовања историјских тековина, 
- Волонтерства, 
- Заштите бораца, ратних војних и цивилних инвалида, 
- Афирмисања женских права, 
- Други садржаји који доприносе убрзаном развоју општине Костајница. 

 
 

I V  
Право учешћа немају организације које имају статус организације од посебног интереса за општину 
Костајница ( Општинска организација Црвеног крста, Општинска борачка организација, Културно 
умјетничко друштво „Поткозарје“, Добровољно ватрогасно друштво, Удружење пензионера општине 
Костајница) и спортска удружења којима ће се средства додјељивати по посебним критеријумима. 
 

V 

Пројекти који се неће финансирати:  

- пројекти удружења која нису извршила своје обавезе по раније одобреним пројектима финансираним из 
буџета Општине,  
- пројекти који се искључиво односе на једнократне манифестације, осим у случајевима када су дио 
трајнијег и свеобухватнијег пројекта, или имају традиционални карактер,  
- пројекти који се односе на повремене конференције, осим ако су неопходне за успјешну имплементацију 
пројекта,  
- пројекти који се односе на финансирање редовних активности подносиоца пројектног приједлога или 
њихових партнера,  



- пројекти који се базирају на инвестиционим улагањима, адаптацији или изградњи капиталних објеката, или 
на куповину опреме осим ако је неопходна за успјешну имплементацију пројекта,  
- пројекти којима је предвиђен дио административних трошкова (људски ресурси, путовања/превоз, 
канцеларијски трошкови) већи од 20 % од укупних трошкова пројекта,  
- пројекти који представљају индивидуална спонзорства/стипендије за школовање или за учествовање у 
радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима, тренинг курсевима,  
- пројекти који су усмјерени према вјерским циљевима и активностима,  
- пројекти који су усмјерени према политичким активностима,  
- пројекти који су намијењени за искључиву добит појединца,  
- пројекти који се заснивају на додјељивању средстава трећој страни.  
 
Пројектни приједлози с непотпуном документацијом и достављени изван предвиђеног рока неће бити 
разматрани ни финансирани.  

 

VI 

Апликатни који се пријављују на Јавни позив  дужни су доставити сљедећу документацију: 

- пријавни образац, 
- приједлог пројекта – прилог 1, 
- преглед буџета -  прилог 2, 
- логички оквир рада - прилог 3, 
- финансијску идентификациону форму - прилог 4, 
- изјаву о подобности - прилог 5, 
- план активности - прилог 6, 
- рјешење о регистрацији за апликанта и ако постоји (овјерена копија),  
- јединствени идентификациони број (ЈИБ), 
- фотокопију личне карте овлашћене особе,  
- наративни и финансијски извјештај о утрошеним средствима из претходне године (ако је имао), 
- описни извјештај о реализованим пројектима за претходну годину за раније основане организације, 

односно програм рада за текућу или наредну годину за новоосноване организације,  
- увјерење о измиреним пореским обавезама (оригинал или овјерена копија),  
- увјерење о измиреним доприносима за запослене, ако има запослених у организацији (ако нема 

запослених приложити изјаву да нема запослених),  
- завршни годишњи финансијски извјештај за претходну годину (биланс стања и биланс успјеха), 

осим ако је удружење регистровано у години објављивања јавног позива,  
податке о особи или особама које реализују пројекат (краћи CV са доказима), 
 
Апликант може тражити укупан износ вриједности пројекта или дио недостајућих финансијских средстава, 
што је дужан назначити у захтјеву. 
 

 
 
 



 
VII 

Оцјењивање (бодовање) приспјелих пројеката и сачињавање приједлога Одлуке о расподјели средстава за 
суфинансирање одабраних пројеката вршиће Комисија за оцјењивање и одабир пројеката именована од 
стране начелника општине. 
Комисија ће приједлог Одлуке доставити начелнику општине најкасније 30 дана од дана затварања јавног 
позива. 
Коначну Одлуку о расподјели средстава доноси Начелник општине, након чега ће са одабраним апликантима 
закључити појединачни Уговор којима ће се ближе дефинаисати права и обавезе даваоца и корисника гранта. 
 

VIII 
Апликатни су обавезни доставити вјеродостојне и тачне податке, доказе или наводе који се траже овим јавним 
позивом.  
Уколико се утврди да је подносилац доставио нетачне или лажне податке, његова пријава се неће узимати у 
разматрање. 
Апликатни којима се додјеле средства дужни су након реализације пројекта а најкасије до 31.12.2022. године 
доставити завршни наративни и финансијски извјештај. 
Уколико апликант не достави извјештај са пратећим доказима о намјенском утрошку средстава, обавезан је 
вратити додјељена средства. 

IX 
Све додатне инфорамације у вези с јавним позивом заинтересовани могу добити у Одјељењу за привреду, 
финансије и друштвене дјелатности, контакт особа Хаседа Суљановић на број телефона: 052-663-113/139 или 
на мејл: haseda@opstina-kostajnica.com 
 

X 

Захтјев са наведеном документацијом се подноси Комисији за оцјењивање и одабир пројеката у коверти са 
назнаком „Јавни позив за финансирање пројеката организација цивилног друштва из буџета општине 
Kостајница за 2022.“, Светосавска 16, 79224 Костајница, поштом или предајом у шалтер сали општине 
Костајница. 
На полеђини коверте написати контакт податке подносиоца захтјева. 
Јавни позив се објављује на огласној табли општине Костајница, Радију Костајница и званичној интернет 
страници општине Костајница www.opstina-kostajnica.com. 
Јавни позив остаје отворен 30 дана од дана задњег објављивања у средствима информисања. 
 
 

 
 

              НАЧЕЛНИК 

 Никола Јањетовић, дипл.ек 


