
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16) и члана 32. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града 
Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16), Скупштина Града Бања Лука је на 
______ сједници одржаној _________ 2017. године, донијела 
 

О Д Л У К У 
о аплицирању за учешће  Града Бања Лука у програму „Европска пријестоница 

културе 2024. године“ 

 

 

Члан 1. 
 

Град Бања Лука ће аплицирати за учешће у програму „Европска пријестоница 

културе за 2024. годину“. 

 

Члан 2. 
 

Припрема и израда потребне документације за кандидатуру Бање Луке у програму 
„Европска пријестоница културе за 2024.годину“ одвијаће се до 2020. године, када се 
очекује проглашење три Европске пријестонице културе 2024. године.  

 
Члан 3. 

 

У 2018. години, Скупштина Града ће размотрити и усвојити Стратегију развоја 
културе Града Бања Лука која је повезана са развојном Стратегијом Града Бања Лука, а 
која је један од услова за учешће Бање Луке у програму „Европска пријестоница културе 
2024. године“. 
 

Члан 4. 
 

Овлашћује се градоначелник да формира Тим за припрему и учешће у програму 
„Европска пријестоница културе за 2024. годину“. 

 

Члан 5. 
 

Град Бања Лука ће поднијети пријаву 2018. године када Европска комисија  објави 
званични позив што је претпоствка за улазак у фазу селекције. 
 

Члан 6. 
 

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Града Бања Лука. 
 

 

 

Број: 07-013-________/17                                                      ПРЕДСЈЕДНИК  
                                                                                           СКУПШТИНЕ  ГРАДА 
                                                                   Будимир Балабан, дипл. инж. грађевинарства 



О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 

 
ОСНОВ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Правни основ за доношење Одлуке о аплицирању за учешће  Града Бања Лука у програму 
„Европска пријестоница културе 2024. године“ садржан је у одредбама: 
- члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 
97/16) који регулише надлежност Скупштине Града, да доноси одлуке и друга општа акта 
и даје њихово аутентично тумачење; 
-члана 32. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 25/05, 
30/07, 17/12, 20/14 и 39/16), којим је утврђена надлежност Скупштине Града да доноси 
одлуке и друга општа акта. 
 
 
РАЗЛОГ ЗА  ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Овом  Одлуком покреће се иницијатива за учешће Града Бања Лука у програму „Европска 
пријестоница културе 2024. године“ (ЕПК). 
За процес аплицирања потребно је предузети низ  припремних активности међу којима 
формирање радног тима за провођење пројекта, покретање активности за израду 
Стартегије културе Града као једног од предуслова пријављивања/аплицирања за програм 
ЕПК. Тим активностима дугорочно и стратешки ће се планирати  развој културе града 
Бања Лука, а градске власти показаће интерес  за област културе као значајног  сектора  
који повезује  урбани развој  туризам и образовање као важне сегменте локалног развоја. 
Европска пријестоница културе  (ЕПК ) је иницијатива Европске уније  којој  је  циљ 
промовисање бољег  међусобног разумијевања међу европским градовима и допринос 
зближавању европских народа, уз истовремено истицање европског културног богатства 
и разноликости, као и заједничких културних особина Европе.  
Град који понесе наслов Европске пријестонице културе настојаће својим активностима 
побољшати обим, разноликост и европску димензију своје културне понуде, укључујући 
и међународну  сарадњу; проширити приступ и учешће  у култури; ојачати капацитет свог 
културног сектора и његову повезаност с другим секторима, те подићи свој међународни 
углед . 
Својим кандидатуром за ЕПК 2024 Бањалука би потврдила епитет града који његује  
европске вриједности.  
Након  неколико одржаних састанака  на којима су представљене могућности локалних 
заједница у БиХ да узму активније учешће у пројекту „Европска пријестоница културе 
(ЕПК), Град Бања Лука је добио подршку културних субјеката града за пријаву за учешће 
у овом  најзначајнијем програму  Европске уније у области културе.  
Имајући у виду и чињеницу да су већ неки градови у Босни и Херцеговини (Мостар, 
Бијељина, Требиње и Тузла) исказали интересовање  за учешће у пројекту ЕПК, а да је 
Зеница већ донијела одлуку о покретању иницијативе учешћа, сматрамо да би било веома 
значајно опредијелити се за учешће Града Бање Луке у овом  важном пројекту.  
Према процјенама, апликација за кандидатуру би требало да буде  поднесена у марту 
2018. године. 
Проглашење  три  Европске пријестонице културе 2024.  требало би да буде у октобру 
2019.године a најкасније до почетка 2020. године, од којих је један град из Аустрије, један 
из Естоније а један из земље кандидата /потенцијалног кандидата за улазак у Европску 
унију.    
 



ПРИЈЕДЛОГ 
 

Уважавајући наведено предлажем Скупштини Града да донесе Одлуку о аплицирању за 
учешће  Града Бања Лука у програму „Европска пријестоница културе 2024. године“. 
 
 
 
 
 
 
ОБРАЂИВАЧ:                                                                                  ПРЕДЛАГАЧ: 
Одјељење за културу, туризам  
и социјалну политику                                                             
в.д. НАЧЕЛНИКА-а                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 
Мр Наталија Тривић                                                                    Мр Игор Радојичић 
 
 


