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Одјељење за културу, туризам и социјалну политику 
 

На основу члана 13. Правилника о суфинансирању пројеката културног и 
умјетничког стваралаштва („Службени гласник Града Бања Лука“, број 35/18) Одјељење за 
културу, туризам и социјалну политику Града Бања Лука р а с п и с у ј е 
 
 

Ј А В Н И   П О З И В 
за пријаву кандидата за именовање чланова Комисије за вредновање пројеката 
                културног и умјетничког стваралаштва за 2019. годину 
 
Пoзивамо умјетнике и стручњаке у култури, који су oствaрили знaчajнe рeзултaтe у 

досадашњем раду, да се пријаве за чланове Комисије за вредновање пројеката културног и 
умјетничког стваралаштва за 2019. годину. 

 

Нa основу приспјелих пријава градоначелник ће именовати комисију коју ће чинити 
пет чланова из различитих области културе.   

 

Члан комисије не може бити лице које је на било који начин учeсник пројектне 
aктивнoсти у пројектима пријављеним на Јавни конкурс за суфинансирање пројеката 
културног и умјетничког стваралаштва за 2019. годину. 

 

Права и обавезе чланова Комисије дефинисаће се појединачним уговорима. 
 

Комисија има право на накнаду за свој рад, а износ накнаде утврђује се у складу са 
Законом о култури. 

 

Приjaвe на јавни позив достављају се Одјељењу за културу, туризам и социјалну 
политику, путем пријемне канцеларије Градске управе Града Бања Лука, број 14, у 
затвореној коверти, у року од 15 дана од дана објaве овог јавног позива на интернет 
страници Града www.banjaluka.rs.ba, са назнаком: Јавни позив за  пријаву кандидата за 
именовање чланова Комисије за вредновање пројеката културног и умјетничког 
стваралаштва за 2019. годину, број: 10-6-113/19 или путем поште - препоручено, на 
адресу: Град Бањалука, Градска управа, Одјељење за културу, туризам и социјалну 
политику, Трг српских владара 1, Бања Лука.  

 

Уз испуњен и лично потписан пријавни  образац  (у прилогу), сваки кандидат треба 
приложити биографију, копију идентификацијске исправе, као и доказе о завршеном 
образовању, стеченом академском звању те објављеним стручним и научним радовима. 
 
 
 
 
Број: 10-6-113/19                                                                                            Н А Ч Е Л Н И К  
 

Дана: 05.03.2019. год.                                                                                  Мр  Невен Станић 


