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   СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК 

ОПШТИНЕ КОСТАЈНИЦА 

                            БРОЈ 11/22 

 
 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-660/22 

Датум: 25.05.2022. године 

 

На основу тачке XIII подтачка 3) Одлуке 

о начину одабира пројеката организација 

цивилног друштва/ невладиних/ непрофитних 

организација који се финансирају из Буџета 

општине Костајница („Службени гласник 

општине Костајница“, бр. 7/22)., Начелник 

општине дана 25.05.2022. године доноси : 

 

О Д Л У К У 

о расподјели средстава удружењима и 

фондацијама 

 

I 
На основу Јавног позива за финансирање 

пројеката организација цивилног друштва из 

Буџета општине Костајница за 2022. годину 

објављеног 13.04.2022.године у износу од 

5.000,00КМ, а односи се на ставку Буџета 4152 – 

Грантови у земљи – Невладине и спортске 

организације, Начелник доноси Одлуку о 

расподјели средстава на сљедећи начин: 

 

Р.бр. Назив Износ КМ 

1 Удружење ратних војних инвалида Костајница 1.500,00 

2 Спортско риболонво удружење ''МРЕНА'' Костајница 1.500,00 

3 Омладински клуб ''FENIX'' Костајница 450,00 

4 Удружење за помоћ особама са посебним потребама ''НАДА'' 

Костајница 

1.550,00 

УКУПНО 5.000,00 

 

II 

Средства се преносе са ставке 4152- 

Грантови у земљи – Невладине и спортске 

организације искључиво на трансакционе рачуне 

удружења и фондација (у даљем тексту 

Корисници). 

 

III 
Начелник општине ће, у складу са тачком 

ХIV Одлуке о критеријумима, начину и 

поступку расподјеле средстава удружењима и 

фондацијама, са сваким  Корисником закључити 

уговор којим се дефинишу међусобна права и 

обавезе. 

 

IV 

Корисници су дужни доставити завршни 

наративни и финансијски извјештај, односно 

периодични извјештај, што зависи од дужине 

трајања пројекта и висине додијељених 

средстава. 

Завршни наративни и финансијски 

извјештај доставља се Одјељењу за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности на 

прописаном обрасцу којег ће припремити ово 

одјељење. 

 

V 

Ова одлука ће се објавити на web 

страници општине Костајница www.opstina-

kostajnica.com и на огласној табли општине 

Костајница. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

Број: 02-020-661/22 

Датум: 25.05.2022. године 

 

На основу члана 16 Правилника о 

одобравању и финансирању програма и 

пројеката којима се задовољавају општи 

интереси у области спорта у Општини 

Костајница („Службени гласник општине 

Костајница“, бр. 7/22) а на приједлог Комисије 

за расподјелу средстава за спорт, Начелник 

општине дана 25.05.2022. године доноси : 

 

О Д Л У К У 

о расподјели средстава за спорт 

 

I 
На основу Јавног позива за финансирање 

програма и пројеката којима се задовољавају 

општи интереси у области спорта у општини 

костајница објављеног 13.04.2022.године у 

износу од 25.000,00 КМ, а односи се на ставку 

Буџета 415 200 Грантови у земљи – Спортске 

организације у износу од 25.000,00 КМ , доноси 

Одлуку о расподјели средстава на сљедећи 

начин: 
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Р.бр. Назив Износ КМ 

1 Фудбалски клуб „Партизан“ Костајница 12.500,00 

2 Кошаркашки клуб „Костајница“ Костајница 7.000,00 

3 Карате клуб „Младост“ 4.500,00 

4 Спортско риболонво удружење ''МРЕНА'' Костајница 1.000,00 

УКУПНО 25.000,00 

 

II 

Средства се преносе са ставке 4152- 

Грантови у земљи-спортске организације 

искључиво на трансакционе рачуне спортских 

клуба (у даљем тексту Корисници). 

 

III 

Начелник општине ће, у складу са 

чланом 17. Правилника о одобравању и 

финансирању програма и пројеката којима се 

задовољавају општи интереси у области спорта 

у Општини Костајница, са сваким Корисником 

закључити уговор којим се дефинишу 

међусобна права и обавезе. 

 

IV 

Корисници су дужни доставити завршни 

наративни и финансијски извјештај, односно 

периодични извјештај, што зависи од дужине 

трајања пројекта и висине додијељених 

средстава. 

Завршни наративни и финансијски 

извјештај доставља се Одјељењу за привреду, 

финансије и друштвене дјелатности на 

прописаном обрасцу којег ће припремити ово 

одјељење. 

 

V 

Ова одлука ће се објавити на web 

страници општине Костајница www.opstina-

kostajnica.com и на огласној табли општине 

Костајница. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р. 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА  

ОПШТИНА КОСТАЈНИЦА 

НАЧЕЛНИК 

 

Број: 02-020-674/22 

Датум:31.05.2022.год. 

 

На основу члана 59. став (1) тачка 12) 

Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16, 36/19 и 

61/21), члана 60. став (1) алинеја 17. и члана 79. 

Статута Општине Костајница („Службени 

гласник Општине Костајница“, број: 5/16, 5/17, 

13/19), начелник Општине Костајница доноси: 

 

O Д Л У К У 

о давању сагласности на Правилник о 

измјени и допуни Правилника о платама и 

другим примањима запослених у Јавној 

предшколској установи Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница  

 

I 

Даје се сагласност на Правилник о 

измјени и допуни Правилника о платама и 

другим примањима запослених у Јавној 

предшколској установи Клуб за дјецу 

„Кестенко“ Костајница, број: 01-60-101/22 од 

31.05.2022. године. 

II 

Ова Одлука ступа на снагу наредног 

дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Костајница“. 

 

НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ 

                          Никола Јањетовић, дипл.ек. с.р.

________________________________________________________________________________________ 
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ТИРАЖ: 10 примјерака 

 

ШТАМПА:Општина Костајница 

           ГЛАВНИ И ОДГОВОРНИ УРЕДНИК 

Свјетлана Бајалица, дипл. правник, ср.


