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На основу члана 7. Правилника о суфинансирању пројеката удружења грађана од интереса за 

заштиту испасавање Града Бања Лука, путем јавног позива („Службени гласник Града Бања 

Лука“ бр. 27/18 oд 17.07.2018.г.) и Одлуке о расписивању јавног позива („Службени гласник 

Града бр. 27/18 од 17.07.2018.г.), Одсјек за послове цивилне заштите и професионалне 

територијалне ватрогасне јединице,  р а с п и с у ј е: 

 

Ј А В Н И  П О З И В 

за пријаву пројеката удружења грађана од интереса за заштиту и спасавање Града Бања 

Лука, за суфинансирање из буџета Града Бања Лука 

 

 

I 

Расписује се Јавни позив за пријаву пројеката удружења грађана од интереса за заштиту и 

спасавање Града Бања Лука, усљед појаве природних и других несрећа, за суфинансирање из 

буџета Града Бања Лука. 

 

II 

На Јавни позив из тачке I, може се пријавити удружење грађана које је регистровано код 

надлежног органа за обављање дјелатности које су од интереса за заштиту и спасавање Града 

Бања Лука, усљед појаве природних и других несрећа, утврђена Одлуком о одређивању 

привредних друштава и правних лица, носилаца послова и задатака у провођењу мјера заштите 

и спасавања на територији Града, а за пројекте који се односе на: 

1)  Набавку и одржавање личне и заштитне опреме. 

2) Стручно оспособљавање и усавршавање ради спровођења мјера заштите и спасавања 

(семинари, научни скупови и сл). 

3) Организовање вјежби и 

4) Набавка специфичне опреме и реквизита. 

 

Удружење које је пријавило пројекат за суфинансирање путем јавног позива, дужно је да 

реализује исти на подручју града Бања Лука, најкасније годину дана од дана добијања 

средстава. 

 

III 

Висина средстава која се могу додијелити по пројекту, износи од 1.000,00 до 3.000,00 КМ, а 

удружење које конкурише на Јавни позив може пријавити један пројекат. 

 

IV 

Удружење кoje је пријавило пројекат, треба да доставии сљедећу документацију: 

1. образац за пријаву пројекта ГУБЛ-ОБ-16/01(овјерен и потписан). 

2. образац Приједлога пројекта – Прилог број 1 (ПП ЦЗ-01). 

3. образац Финансијски план – Прилог број 2 (ФП ЦЗ -2). 

4. копију Рјешења о упису у јединствени регистар код Основног суда у Бањој Луци (или другог 

надлежног органа). 

5. копију биланса стања и биланса успјеха овјереног од стране надлежне агенције за 

финансијско пословање. 

 



 

V 

Нeће се суфинансирати  удружења чији пројекти се не односе на дјелатности наведене у тачки 

2. овог позива. 

 

VI 

Пријаве пристигле на јавни позив разматраће Комисија за процјену пројеката за 

суфинансирање из Буџета Града, именована од стране Градоначелника. 

Комисија ће утврдити благовременост и комплетност достављене документације у складу са 

јавним позивом, те вредновати пројекте према утврђеним критеријумима. 

 

VII 

Оцјењене пројекте удружења у форми приједлога, Комисија доставља Шефу Одсјека који уз 

сагласност Градоначелника доноси Одлуку о додјели финансијских средстава за 

суфинансирање пројеката из буџета Града, 

Резултати јавног позива биће објављени на интернет страници града Бања Лука, у року од 40 

(четрдесет) дана од дана затварања јавног позива. 

 

VIII 

Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом достављају се Одсјеку за послове 

цивилне заштите и професионалне територијалне ватрогасне јединице, путем пријемне 

канцеларије број 14. Градске управе Града БањаЛука, у затвореној коверти, са назнаком: Јавни 

позив за пријаву пројеката удружења грађана од интереса за заштиту и спасавање Града Бања 

Лука, за суфинансирање из буџета Града Бањалука, број: 16-81-474/18 или путем поште 

препоручено, на адресу: Град Бања Лука, Градска управа, Одсјек за послове цивилне заштите и 

професионалне територијалне ватрогасне јединице, са назнаком за Јавни позив за пријаву 

пројеката удружења грађана од интереса за заштиту и спасавање Града Бања Лука за 

суфинансирање из буџета Града Бања Лука, број: 16-81-474/18, Град Бања Лука, Градска 

управа, Трг српских владара 1, Канцеларија бр. 14, 78 000 Бања Лука. 

 

IX 

Јавни позив остаје отворен 15(петнаест) дана, од дана објављивања у дневним новинама „Глас 

Српске“ и на интернет страници Града Бања Лука www.banjaluka.rs.ba. 

Уколико Јавни позив не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедње 

објаве. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити разматране. 

 

X 

Обрасце за пријаву пројекта ГУБЛ-ОБ-16/01, Приједлога пројекта – Прилог број 1 (ПП ЦЗ-01) и 

образац Финансијски план – Прилог број 2 (ФП ЦЗ -2), могу се преузети испред пријемне 

канцеларије број 16, а налазе се и на интернет страници Града Бања Лука. Обрасце 

Финансијски извјештај – Прилог број 3 (ФИ ЦЗ – 3) и Наративни извјештај – Прилог број 4 (НИ 

ЦЗ – 4), такође се могу преузети испред пријемне канцеларије број16. Градске управе и на 

интернет страници Града и достављају се након реализације пројекта. 

 

Обрасци се достављају у 3 примјерака (један оригинал и двије копије). 

 

XI 

Све информације у вези са Јавним позивом могу се добити путем телефона број 051/244-443, 

или директно, у канцеларији број 39 Пословни центар Крајина трећи спрат, Видовданска бб. 

 

 

                                                                                                                      ШЕФ ОДСЈЕКА 
 

                                                                                                                         Младен Ћућун 


