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Бр. НАЗИВ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБЛАСТ 
 

БРОЈ БОДОВА/ОЦЈЕНА 
ИЗНОС СРЕДСТАВА 

(КМ) 

1. 
Удружење грађана „Еxit 
centar“ 

#СТЕМсвима 

 Ваннаставни програми по 
принципу „паметног 
образовања“ за дјецу из 
породица у социјалном ризику 
(материјална депривација, 
вишечлане породице и др.) 

86 11.000,00 

2. 

Удружење за помоћ 
ментално недовољно 
развијеним лицима у 
Бањалуци 

Социјално 
предузетништво – 
препреке и 
перспектива 

Подршка промоцији развоја 
друштвеног/социјалног 
предузетништва. 

 
 

85 10.700,00 

3. 
Удружење грађана 
„Здраво да сте“  

Уз подршку се расте! 

Подршка програмима бриге о 
породици, дјеци у ризику од 
друштвено неприхватљивог 
понашања и заштите права 
дјеце у контакту са законом 

 
 
 

85 
10.600,00 

4. 

Удружење „Заједно“- 
удружење за подршку 
породицама, лицима и 
заједници Бањалука   

Унапређење положаја 
лица са менталним 
инвалидитетом 

Унапређење положаја лица са 
инвалидитетом 

 
 

76 7.000,00 

5. 
Градска организација 
слијепих Бањалука 

"Рецимо гласно колико 
можемо" 

Унапређење положаја лица са 
инвалидитетом 

 
76 6.900,00 

6. 
Удружење глувих и 
наглувих регије 
Бањалука 

Култура глувих 
Унапређење положаја лица са 
инвалидитетом 

 
75 6.250,00 

7. 
Удружење дистрофичара 
регије Бањалука 

Приступачност за све 
Приступачност = 
укљученост = 
равноправност 

Унапређење положаја лица са 
инвалидитетом 

 
 

74 6.000,00 

8. 
Удружење грађана 
„Центар за дигитални 
развој“  

Љетна школа 
дигиталних вјештина 

Ваннаставни програми по 
принципу „паметног 
образовања“ за дјецу из 
породица у социјалном ризику 

 
 

75 5.850,00 

9. 
Градска организација 
Црвеног крста“ 

''Црвени крст – свуда 
за свакога'' 

Подршка програмима бриге о 
породици, дјеци у ризику од 
друштвено неприхватљивог 

72 

5.500,00 



 
РЕЗУЛТАТИ ЈАВНОГ ПОЗИВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ  ПРОЈЕКАТА  УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2019. Г.  

понашања и заштите права 
дјеце у контакту са законом 

10. 
Клуб лијечених 
алкохоличара града 
Бањалука 

Палац горе за здраве 
навике 

Подршка програмима бриге о 
породици, дјеци у ризику од 
друштвено неприхватљивог 
понашања и заштите права 
дјеце у контакту са законом 

 
72 

5.500,00 

11. 
Удружење грађана 
„Центар за маме“  

Дигитална академија 
за маме 2019 

Економско оснаживање жена 
 

71 5.000,00 

12. ИН фондација  
Растимо сретно и 
здраво 

Подршка програмима бриге о 
породици, дјеци у ризику од 
друштвено неприхватљивог 
понашања и заштите права 
дјеце у контакту са законом 

 
70 

4.500,00 

13. 
Удружење за помоћ 
лицима са аутизмом  
„Дјеца свјетлости“ 

Унапређење квалитета 
живота особа из 
аутистичног спектра“ 

Унапређење положаја лица са 
инвалидитетом 

 
69 4.000,00 

14. 

Удружење родитеља дјеце 
и омладине са посебним 
потребама и лица са 
инвалидитетом „Моја 
лука“ 

Млади са 
инвалидитетом у 
заједници 

Унапређење положаја лица са 
инвалидитетом 

 
68 

3.900,00 

15. 
Удружење грађана 
„Дневни центар за старе 
особе“ 

„Невидљива старост“                                                     
Унапређење бриге о лицима 
треће животне доби 

 
67 3.300,00 

16. Центар модерних знања 
Превенција ризичног 
понашања дјеце кроз 
културу и спорт 

Подршка програмима бриге о 
породици, дјеци у ризику од 
друштвено неприхватљивог  
понашања и заштите права 
дјеце у контакту са законом. 

 
 

65 3.000,00 

17. 
Савез за ријетке болести 
РС 

Обољели од ријетких 
болести и родитељи 
дјеце са ријетким 
болестима 

Унапређење положаја лица са 
инвалидитетом 

 
 

62 2.500,00 

18. 
Удружење параплегичара 
регије Бањалука 

Креативношћу до 
оснажења 

Унапријеђење положаја лица 
са инвалидитетом 

62 
2.500,00 
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19. 
Организација ампутираца 
УДАС Републике Српске  

Унапређење положаја 
лица са инвалидитетом 

Унапређење положаја лица са 
инвалидитетом 

61 
2.200,00 

20. 
Иницијатива за 
квалитетан и одржив 
развој ИКОР 

Друштвено 
предузетништво у 
функцији развоја Бања 
Луке 

Подршка промоцији развоја 
друштвеног/социјалног 
предузетништва 

61 

2.000,00 

21. 
Друштво психолога 
Републике Српске  
 

,,Ниси сам“ – 
психосоцијална 
подршка деци без 
родитељског старања 

Подршка програмима бриге о 
породици, дјеци у ризику од 
друштвено неприхватљивог 
понашања и заштите права 
дјеце у контакту са законом 

61 

2.000,00 

22. 
Удружење грађана 
„Мудро слово“ 

Српски и њемачки за 
дјецу из породица у 
социјалном ризику  

Ваннаставни програми по 
принципу „паметног 
образовања“ за дјецу из 
породица у социјалном ризику 

60 

2.000,00 

23. Удружење „Marco Polo“ 
”Никад није касно 
2019 - курсеви страних 
језика за пензионере” 

Унапређење бриге о лицима 
треће животне доби 

60 

2.000,00 

24. 
Савез за спорт и 
рекреацију Бањалука 

Буди фит и здрав  
( програм рекреације 
за лица/жене треће 
животне доби 

Унапређење бриге о лицима 
треће животне доби 

 
 

59 1.800,00 

25. 
Удружење грађана 
„Корак напријед“ 

Економско 
оснаживање жена у 
приградским и 
руралним срединама 

Економско оснаживање жена 

 
 

58 1.650,00 

26. 
Удружење „Породична 
мрежа“ 

Сигурним кораком 
кроз трећу доб 

Унапређење бриге о лицима 
треће животне доби 

 
57 1.450,00 

27. 
Удружење 
ларингектомисаних особа 
Републике Српске  

Заједно јачи и гласнији 
Унапређење положаја лица са 
инвалидитетом 

 
56 1.400,00 

28. 
Удружење грађана 
„Породично гнијездо“  

Изазови породице XXI 
вијека 

Подршка порограмима бриге о 
породици, дјеци у ризику пд 
друштвено неприхватљивог 
понашања и заштите права 
дјеце у контакту са законом. 

 
 

54 1.200,00 
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29. 
Градско есперанто 
друштво „La Mondo“  

Есперанто  - језик за 
све 

Унапређење бриге о лицима 
треће животне доби 

53 
1.000,00 

 

 
 


