
РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ГРАД БАЊА ЛУКА 

ГРАДОНАЧЕЛНИК 

ГРАДСКА УПРАВА  

- Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт- 

 

На основу Одлуке о расписивању јавног позива за учешће у реализацији пројекта ''Спорт доступан 

дјеци'', број: 12-Г-1823/18 од 04.05.2018. године и тачке 6. Програма развоја спорта града Бања Лука са 

приоритетним областима финансирања за 2018. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број: 

7/18) Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт расписује   

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ 

за учешће у реализацији пројекта ''Спорт доступан дјеци'' у оквиру Програма развоја спорта Града 

Бањалука са приоритетним областима финансирања за 2018. годину 

 

I 

На јавни позив се могу пријавити класификоване спортске организације обухваћене Основним 

програмом суфинансирања програмских активности у складу са Програмом развоја спорта града Бања 

Лука са приоритетним областима финансирања за 2018. годину (''Службени гласник Града Бања Лука'' 

број 7/18) у спортовима I и II категорије, и то: атлетика, кошарка, одбојка, рукомет, фудбал, пливање, 

тенис, бициклизам, ватерполо, гимнастика, кајак-кану, карате, стони тенис, џудо и шах. 

 

II 

(1) Суфинансирање чланарина се врши по спортским гранама како је наведено у ставу 2. ове 

тачке. 

(2) У доле наведном низу назначени су укупни износи по спортским гранама у којима се 

суфинансирају чланарине, а односи се на субвенционисани износ једне чланарине, број мјесеци и број 

спортиста (износ х мјесеци х број спортиста), и то: 

1) атлетика (30х6х20)............................................................................................3.600,00 КМ 

2) кошарка (30х6х27)............................................................................................4.860,00 КМ 

3) одбојка (30х6х27)..............................................................................................4.860,00 КМ 

4) пливање (30х6х30). ..........................................................................................5.400,00 КМ 

5) рукомет (30х6х20).............................................................................................3.600,00 КМ 

6) фудбал (30х6х40)..............................................................................................7.200,00 КМ 

7) бициклизам (30х6х5)...........................................................................................900,00 КМ 

8) ватерполо (30х6х10).........................................................................................1.800,00 КМ  

9) гимнастика (30х6х20).......................................................................................3.600,00 КМ 

10) кајак-кану (30х6х10).........................................................................................1.800,00 КМ 

11) карате (30х6х20)................................................................................................3.600,00 КМ 

12) стони тенис (20х6х15)......................................................................................1.800,00 КМ 

13) тенис (30х6х5)......................................................................................................900,00 КМ 

14) џудо (30х6х20)..................................................................................................3.600,00 КМ 

15) шах (20х6х20)....................................................................................................2.400,00 КМ 

       

III 

Спортске организације из тачке 1. овог јавног позива могу се пријавити за суфинансирање 

чланарина у двије најниже категорије које се налазе у систему такмичења матичног спортског савеза.  

 

IV 

Основни критеријуми за суфинансирање чланарина унутар исте спортске гране су:  

1)  број бодова добијен у Основном програму, 

2)  број дјеце укључен у систем такмичења. 

 

V 

Потребна документација за учешће у реализацији пројекта ''Спорт доступан дјеци'':  

1) Пријава на обрасцу СЧ - Спортске чланарине - Захтјев за за учешће у реализацији пројекта 

''Спорт доступан дјеци'', 

2) Укупан списак дјеце за коју се тражи суфинансирање чланарине по категоријама означених у 

обрасцу СЧ (име, презиме, категорија и година рођења), 



3) Изјава спортске организације, овјерена у Градској управи (пријемној канцеларији), којом се 

потврђује истинитост достављених података из тачке 2. става. 

 

VI 

(1)Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт утврђује листу и број додјељених 

субвенционисаних чланарина у року од седам (дана) од дана затварања јавног позива. 

(2)Резултати јавног позива објављују се на интернет страници Града Бањалука 

www.banjaluka.rs.ba.  

 

VII 

Изабране спортске организације преко којих ће се спроводити пројекат ''Спорт доступан дјеци'' 

потписују уговор са Градом Бања Лука, којим се дефинише број суфинансираних чланарина, укупан 

износ суфинансираних чланарина, период реализације пројекта, права и обавезе корисника 

суфинансираних чланарина, извјештај и контрола реализације пројекта. 

 

VIII 

Пријаве на јавни позив са потребном документацијом достављају се у једном примјерку 

(штампана верзија) у затвореној коверти, путем протокола у канцеларији број 14 Градске управе 

(радним даном од 8-15 часова) или поштом на адресу: Град Бања Лука, Градска управа, Одјељење за 

образовање, здравство, омладину и спорт, Трг српских владара 1, 78000 Бања Лука, са назнаком:  

 

' Пријава на Јавни позив за учешће у реализацији пројекта ''Спорт доступан дјеци'' ' 

 

IX 

Јавни позив остаје отворен 10 дана од дана објављивања на интернет страници Града Бања Лука 

www.banjaluka.rs.ba. 

 

X 

(1)Подносиоци пријаве на јавни позив су дужни доставити вјеродостојне и тачне податке, доказе 

или наводе који се траже овим јавним позивом.  

(2)Уколико се утврди да је подносилац пријаве доставио нетачне или лажне податке, његова 

пријава се неће узимати у разматрање.  

(3)Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

 

XI 

(1)Одобрена средства ће бити исплаћена у складу са расположивим средствима у буџету Града 

Бањалука за 2018. годину и на основу извјештаја дефинисаним уговором. 

(2)Град Бањалука задржава право да измијени одобрена средства у погледу висине износа у 

случају ребаланса буџета Града Бањалука у 2018. години. 

 

XII 

Образац СЧ се налази на званичној интернет страници Града Бања Лука: 

http://www.banjaluka.rs.ba/gradjani/sport/  

 

XIII 

За додатне информације можете се обратити самосталном стручном сараднику - координатору за 

спорт и омладину Дејану Травару у Одјељењу за образовање, здравство, омладину и спорт 

(канцеларија број 25) или на телефон 244 - 444 (локал - 714).                                                                

   

 

Број: 15-66-411/18                                                                                        

Дана, 7. мај 2018. године     

 

ОБРАЂИВАЧ            

                              Н А Ч Е Л Н И К 

ОБРАЂИВАЧ:                                            Мр Драган Бањац, с.р. 

ССС – координатор за спорт и омладину       

Дејан Травар, проф. 
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