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  На основу члана 6. Правилника о суфинансирању пројеката за развој туризма путем 
јавног позива („Службени гласник Града Бања Лука“, број 37/17), 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 пројеката за развој туризма за суфинансирање из буџета Града Бања Лука 

 

I 
Расписује се Јавни позив за пријаву пројеката за развој туризма за суфинансирање из буџета 
Града Бања Лука на тему „Иновације у области туризма с циљем развоја туризма у граду Бања 
Лука“ 
 

Циљ јавног позива је да се креирају и промовишу нови производи у области туризма у граду 
Бањa Лука који ће допринијети стварању препознатљивости имиџа Бање Луке као туристичке 
дестинације. 
 

Под појмом иновације подразумијева се примјенa нове и креативне идеје, која ce може 
претворити у производ, који ће допринијети развоју туризма на подручју града Бања Лука. 
 

II 
На Јавни позив из тачке I, може се пријавити удружење грађана које је регистровано код 
надлежног органа за обављање дјелатности туризма или са туризмом непосредно повезаних 
дјелатности (културне, спортске и остале сродне дјелатности које се могу туристички 
валоризовати) и које има сједиште или регистровану организациону јединицу на подручју града  
Бања Лука. 
Удружење које је пријавило пројекат за суфинансирање путем јавног позива дужно је да 
реализује исти на подручју града Бања Лука најкасније до краја 2019.године.  
 

III 
Висина средстава која се могу додијелити по пројекту износи до 8.000,00 КМ, а удружење које 
конкурише на Јавни позив може пријавити један пројекат. 
 

IV 
Удружење је дужно да достави:  

1. образац за пријаву пројекта „ГУБЛ-ОБ-11/08“ (овјерен и потписан), 
2. образац приједлога пројекта  (ОБ1),  
3. копију Рјешења о упису у јединствени регистар код Основног суда у Бањој Луци (или 

другог надлежног органа), 
4. копију Статута удружења подносиоца пројекта и партнера, 
5. копију потврде о регистрацији код Пореске управе (ЈИБ), 
6. копију уговора са банком о отвореном трансакцијском рачуну, 
7. копију биланса стања и биланса успјеха овјереног од стране надлежне агенције за 

финансијско пословање, и од лиценцираног и овлашћеног књиговође, осим ако је 
удружење регистровано у години објављивања јавног позива.  
   

 Документе под бројем 3,4. и 5. не доставља удружење чији је пројекат био суфинансиран у 
претходној години путем јавног позива, осим у случају промјене тражене документације.  
 

V 
 

Нeће се суфинансирати пројекти удружења:  
1) које није извршило своје обавезе из раније одобрених пројеката, суфинансираних из 

Буџета Града, 



 
 

2) који се искључиво темељи на инвестиционим улагањима, изградњи или адаптацији 
капиталних објеката, или на куповини опреме, осим ако је неопходна за успјешну 
имплементацију пројеката, а чија вриједност прелази 10% од укупно тражених 
средстава, 

3) који су усмјерени према политичким активностима, 
4) који су намијењени за искључиву добит појединца, 
5) који се заснивају на додјељивању средстава трећој страни. 

 

VI 
Пријаве пристигле на јавни позив разматраће Комисија за оцјену пројеката за развој туризма 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 
Оцијењене пројекте удружења на прописаном збирном обрасцу за оцјењивање приједлога 
пројеката „ОБ3“, Комисија доставља Одјељењу које израђује приједлог Одлуке о 
суфинансирању пројеката за развој туризма из буџета Града, те  је просљеђује градоначелнику 
на усвајање.  
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 Одјељењу за културу, 
туризам и социјалну политику, путем протокола, канцеларија број 14, Градске управе Града 
Бања Лука,  у затвореној коверти, са назнаком: Јавни позив за пријаву пројеката за развој 
туризма за суфинансирање из буџета Града Бања Лука, број: 10-325-6/19, сваки радни дан 
од 8:00 до 15:00 часова или путем поште - препоручено, на адресу, са назнаком за Јавни позив 
за пријаву пројеката за развој туризма за суфинансирање из буџета Града Бања Лука, број: 10-
325-6/19,  Град Бања Лука, Градска управа, Одјељење за културу, туризам и социјалну 
политику, Трг српских владара 1, канцеларија бр. 14, 78 000 Бања Лука.  
 

IX 
Јавни позив остаје отворен 21 (двадесетједан) дан, 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 

Образац за пријаву „ГУБЛ-ОБ-11/08“, може се преузети испред пријемне канцеларије број 16,  
а налази се и на интернет страници Града Бања Лука. 
Пројектни обрасци  ОБ1, ОБ2, ОБ3, ОБ4 и ОБ5, могу се преузети електронски са интернет 
странице Града Бања Лука.  
Образац пријаве потребно је електронски испунити.  
Обрасци пријаве достављају се у шест примјерака (један оригинал и пет копија) и један 
примјерак у електронској форми (“CD” или “USB”).  
  

XI 
Све информације у вези са  Јавним позивом могу се добити путем телефона број 051/244-444 
локал 731, или директно, у канцеларији број 27.  
 
 
                                                                                                            Н А Ч Е Л Н И К 
 

                                                                              Мр Невен Станић 

 



 
 
 

 


