
          П О З И В 

  

за достaвљање приједлога пројеката/програма за манифестацију 
„Бањалучка зима 2018/2019“ 

 

1.  Град Бања Лука позива сва заинтересована правна лица из Републике Српске/Босне 
и Херцеговине и земаља региона да доставе приједлоге пројеката/програма за 
манифестацију „Бањалучка зима 2018/2019“, која ће се одржати у Бањалуци у периоду 
од 01.12.2018. до 15.01.2019. године. 
 

2. Приједлози пројеката/програма треба да садрже елементе забавног програма за дјецу 
и одрасле у духу новогодишњих и божићних празника, као и идејно осмишљено 
коришћење јавних површина града Бања Лука за програмске туристичке и 
угоститељско-трговинске садржаје. 
 

3. Право учешћа имају правна лица из Републике Српске/Босне и Херцеговине и 
земаља региона која су  регистрована за обављање туристичке и угоститељско-
трговинске дјелатности и/или организацију догађаја и промоцију:  
- Маркетиншке агенције;  
- Привредни субјекти регистровани за обављање туристиче  и угоститељско-трговинске 
  дјелатности и/или организацију догађаја; 
-Удружења грађана. 

 

4. За организовање програма манифестације „Бањалучка зима 2018/2019“ Град Бања 
Лука би правним лицима, уступио јавну површину (по приједлогу у цјелости или 
парцијално) без накнаде на сљедећим локацијама:  
 
 

- Трг Крајине, површине 3526 m², 
- Парк Петар Кочић, површине 8230 m², 
- пјешачка зона у улици Веселина Маслеше (Паркић),  површине 1435 m², 
- Парк код Народног позоришта Републике Српске, површине 1858  m², 
- Парк Младен Стојановић, површина 60860 m², и 
- Плато испред Музеја савремене умјетности Републике Српске, површине 705 m².  
 

5. Град Бања Лука на свакој локацији обезбјеђује прикључак за електричну енергију, а 
трошкове електричне енергије у периоду припреме и реализације манифестације сносе 
правна лица. 
 

Продајни простор, у којем ће се вршити угоститељско-трговинска понуда,  треба да 
буде стандардизован, у основној боји и материјалима, што ће бити накнадно 
дефинисано документима између Туристичке организације Бања Лука и правним 
лицима чији пројекти/програми буду изабрани. 
 

6.  Критеријуми/услови за одабир пројеката/програма су: 
 

 - квалитет понуђеног пројектног/програмског садржаја, 
 - да је пројектни/програмски садржај забавног карактера, прилагођен дјеци или 
              одраслима, 

- програмски садржаји и производи намијењени продаји у трговинској 
  дјелатности требају да у својој сврси одговарају празничном духу, 
- програмски садржаји требају да окупљају туристе и обезбјеђују масовност  



  посјете, те доприносу промоцији туризма града Бања Лука. 

7. Пријава пројекта/програма за манифестацију „Бањалучка зима 2018/2019“ треба да 
садржи: 

 

- концепт приједлога пројекта/програма; 
- интересну локацију са приједлогом потребне површине; 
- идејно рјешење програмске инсталације на изабраној локацији. 
 
Уз пријаву је потребно приложити сљедећу документацију: 
- Копија Рјешења о регистрацији правног лица, 
- Копија потврде о регистрацији у Пореској управи, и 
- Копија статута правног лица. 

 
      8. Рок за подношење пријава је од 01.03.2018. до 31.03.2018., путем поште на 
адресу: Градска управа Града Бања Лука, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука, са 
назнаком: Позив за достављање приједлога пројеката/програма за манифестацију 
„Бањалучка зима 2018/2019“, или електронском поштом на адресу 
kultura.turizam@banjaluka.rs.bа 
 

9. Након завршетка јавног позива Град Бања Лука ће формирати комисију за 
евалуацију пријава, а која ће усаглашен приједлог прослиједити градоначелнику на 
усвајање.  

 

      10. Програми манифестације „Бањалучка зима 2018/19“ у Бањалуци реализоваће се 
на основу уговора између Туристичке организације Бања Лука и изабраних правних 
лица за организацију и реализацију манифестације.  
 

 

 

Број:12-Г-637/18                                                                                   ГРАДОНАЧЕЛНИК 
 

Дана:22.02.2018. године                                                                       Мр Игор Радојичић 
 

 

 


