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АКЦИОНИ ИЛАН СУФИНАНСИРАЊА ОМЛАДИНСКИХ 
АКТИВНОСТИ ГРАДА БАЊА ЛУКА, ЗА 2018. ГОДИНУ

У В О Д

На основу Закона о омладинском организовању („Службени гласник Републике 
Српске“ бр. 98/04, 119/08 и 1/12), Одлуке о усвајању Буцета Града Бања ЈТука за 2018. 
годину и Одлуке о извршењу Буџета Града Бања Лука за 2018. годину, Одјељење за 
образовање, здравство, омладину и спорт урадило је Акциони план суфинансирања 
омладинских активности Града Бања Лука за 2018. годину.

а. Текући грант-омладинске органнзацнје и организације за младе.... 70.000,00 КМ
Суфинансирање са наведене ставке је распоређено за реализацију:
I. Подршка пројектима и активностима омл.организација и орг. за младе..65.000,00 КМ
II. Омладински савјет.................................................................................................. 5.000,00 КМ
б. Текући грантови појединцима -  омладинске активности...................... 2.000,00 КМ

У 2018. години начин расподјеле средстава дефинисан је у складу са 
правилницима, а услов да организације конкурише на средства је упис у Омладински 
регистар Града Бања Лука.

УПИС У ОМЛАДИНСКИ РЕГИСТАР ГРАДА БАЊА ЛУКА 
ИНАЧИИДОЗНАЧАВАЊА СРЕДСТАВА

Сходно члану 89. Закона о омладинском организовању („Службени гласник 
Републике Српске“ бр. 98/04, 119/08 и 1/12) Одјељење за образовање, здравство, 
омладину и спорт води Омладински регистар Града Бања Лука у електронској форми, 
уз који се водила и Збирка исправа у писаном облику.

У складу са Правилником о упису у Омладински регистар Града Бања Лука у 
Омладински регистар Града Бања Лука до 31.12.2017. године уписано је 29 
организација, и то 1 савјет на нивоу јединице локалне самоуправе, 19 омладинских 
организација и 9 организација за младе. Правилници по којима се врши расподјела 
средстава су:

1. Правилник о суфинансирању пројеката омладинских организација, организација 
за младе путем Јавног позива („Службени гласник Града Бања Лука“, број 
10/17),

2. Правилник о додјели средстава за суфинансирање појединачних програмских 
активности омладинских организација, организација за младе, вриједносног 
разреда од 500,00 до 2.000,00 КМ („Службени гласник Града Бања Лука“ број 
6/17),

3. Правилник о додјели једнократних новчаних помоћи из буџета Града 
намијењених младима (од 15 до 30 година), члановима омладинских 
организација, организација за младе („Службени гласник Града Бања Лука“ бр. 
16/13, 4/15 и 6/17).



ПЛЛНРАСПОДЈЕЛЕ СРЕДСТАВА ЗА ОМЛАДИНСКЕ 
ОРГАНИЗАЦИЈЕ, ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА МЛАДЕ

а. Текући грант -  омладинске организације и организације за младе

I. Подршка пројектима и активностима омл.оргаиизација и орг. за младе

За суфинансирање омладннских активности везаних за реализацију Омладинске 
политике Града Бања ЈТука, за 2018. годину, у оквиру надлежности Одјељења за 
образовање, здравство, омладину и спорт планирана су средства у укупном износу од 
65.000,00 КМ.

У складу са одредбама Закона о омладинском организовању и Омладинском 
политиком Града Бања Лука, ова цјелина обухвата сљедећа подручја суфинансирања:

• Суфинансирање пројеката по Јавном позиву омладинских организација и 
организација за младе - по Правилнику,

• Суфинансирање појединачних програмских активности (захтјева) омладинских 
организација, организација за младе у износу од 500,00 до 2.000,00 КМ -  по 
Правилнику.

II. Омладински савјет

У складу са чланом 45. Закона о омладинском организовању којим је 
дефинисано „јединица локалне самоуправе је дужна планирати и обезбједити средства 
за основно функционисање савјета“, напомињемо да је надлежно одјељење планирало 
средства у износу од 5.000,00 КМ, за 2018. годину, поштујући наведену законску 
одредбу.

План суфинансирања омладинских активности у 2018. години
(укупан износ средстава 70.000,00 КМ)

Бр. Н АМ ЈЕНА СРЕДСТАВА О бразложењ е намјене средстава Планирано  
за 2018. г.

1. „ ОМЛАДИНСКА ПОЛИТИКА ГРАДА БАЊА ЛУКА“

•
Суфинансирање пројеката по Јакном позиву 
омладинских организација и организација за 
младе - по Правилнику

П ројекти из различитих области, у  циљ у реализације 
„О младинске политике Града Бањ а Л ука 2013 - 2017. 
година“ у  2018. години, разм атра их К ом исија (по 
Правилнику)

55.000,00 КМ

•

Суфинансирање појединачних програмских 
активности (захтјева) омладинских 
организација, организација за младе у  износу 
од 500,00 до 2.000,00 КМ -  но Правилнику

Средства за суф инансирањ е активности омладинских 
организација и организација за младе у  износу до 
500,00 до 2.000,00 КМ , разм атра их К ом исија (по 
Правилнику)

10.000,00 КМ

2. СРЕДСТВА ЗА ОМЛАДИНСКИ САВЈЕТ

• Средства за функционисање омладинског 
савјета

Средства за књ иговодствене услуге, канцеларијски 
материјал и сл. 5.000,00 КМ

УКУПНО 70.000,00 КМ



Образложење плана

• Суфинансирање нројеката по Јавном позиву омладинских организација
и организација за младе

У 2018. години иланирају се средства за суфинансирање пројеката омладинских 
организација, организација за младе путем Јавног позива у износу од 55.000,00 КМ  из 
области које су дефинисане у складу са Законом о омладинском организовању.

Суфинансирање, омладинских организација, организација за младе путем Јавног 
позива даје могућност свима заинтересованим организацијама које испуњавају 
прописане законске услове да предложе пројекте, у циљу реализације омладинске 
политике, а тичу се рјешавања проблема младих и задовољавања њихових потреба.

Надлежно одјељење Градске управе Града Бања Лука расписује Јавни позив за 
суфинансирање пројеката омладинских организација и организација за младе, а исте 
разматра комисија коју именује градоначелник.

Комисија ће разматрати пројекте у складу са Правилником о Јавном позиву, 
условима и начину вредновања пројеката омладинских организација, организација за 
младе који ће се суфинансирати из буџета Града Бања Лука.

Организације којима су одобрена средства за пројекте дужне су да, по 
реализацији пројекта, доставе надлежном одјељењу наративни и финансијски извјештај 
на прописаним обрасцима који су саставни дио наведеног правилника, те оправдају 
иста, јер у супротном неће моћи да конкуришу на средства из Буџета Града.

• Суфинансирање поједипачних програмских активности (захтјева) омладинских 
организација, организација за младе у  износу од 500,00 до 2.000,00 КМ

Суфинансирање појединачних програмских активности омладинских 
организација и организација за младе у вриједности од 500,00 до 2.000,00 КМ, 
реализује се на основу достављеног захтјева/обрасца омладинске организације и 
организације за младе.

Средства за суфинансирање програмских активности омладинских организација 
и организација за младе планирају се на годишњем нивоу у износу од 10.000,00 КМ.

Наведене захтјеве разматра комисија коју именује градоначелник, у складу са 
Правилником о додјели финансијских средстава за суфинансирање појединачних 
програмских активности омладинских организација, организација за младе, 
вриједносног разреда од 500,00 до 2.000,00 КМ.

Организација којој су одобрена средства за програмску активност дужна је да у 
року од 30 дана, по реализацији активности, достави овом одјељењу наративни и 
финансијски извјештај, на прописаним обрасцима, који су саставни дио наведеног 
правилника и намјенски оправда средства.

II. Омладински савјет

Законом о омладинском организовању прописана је обавеза јединица локалне 
самоуправе да планира и обезбједи средства за основно функционисање савјета на 
нивоу јединице локалне самоуправе. С тим у вези надлежно одјељење је планирало 
средства у износу од 5.000,00 КМ, за 2018. годину.



б. Дознаке појединцима

Одјељење је планирало средства у износу од 2.000,00 КМ, за појединачне 
захтјеве чланова омладинских организација, организација за младе, које разматра 
комисија коју именује градоначелник, у складу са Правилником о додјели једнократних 
новчаних помоћи из Буџета Града намијењених младима (од 15 до 30 година), 
члановима омладинских организација, организација за младе.

ОБРАЂИВАЧ: ПРЕДЛАГАЧ:
Одјељење за образовање, здравство, 

омладину и спорт 
НАЧЕЛНИК



На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 55. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града 

Бања Лука“ бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 и 26/17), доносим

З А К Љ У Ч А К

I -  Утврђујем Приједлог акционог плана суфинансирања омладинских активности 

града Бања Лука за 2018. годину.

II -  Приједлог акционог плана из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања 

Лука на разматрање и усвајање.

Број: 12-Г- ^  /18. 

Дана: 16.1.2018. године

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,

2. Евиденцији.


