
На основу Одлуке о расписивању јавног позива („Службени гласник Града Бања Лука“, број 38/19) 
Одјељење за културу, туризам и социјалну политику Градске управе Града Бања Лука, расписује                           

 

Ј А В Н И   П О З И В 

за избор манифестација/пројеката који ће бити суфинансирани у оквиру програма „Прољеће у 
Бањалуци“ за 2020. годину 

I 
           

Позивају се удружења грађана/фондације и друга правна лица да доставе приједлоге 
манифестација/пројеката за израду програма “Прољеће у Бањалуци“ за 2020. годину, који ће се 
реализовати у Бањој Луци у периоду од 15.04.2020. до 15.06.2020. године. 

II 
Приједлози манифестација/пројеката треба да имају креативан садржај који ће побољшати културну, 
туристичку, спортску, забавну и гастрономску понуду у граду за госте, туристе и домаће становништво. 
Већина садржаја треба да буде везана за два значајна датума за град Бања Луку - 22. април Дан града и 
Спасовдан, Kрсну славу града, 28.05.2020. године. У програм ће бити укључени музички, позоришни, 
књижевни, ликовни, филмски, плесни, фолклорни, туристички и спортски садржаји, односно 
манифестације и пројекти који одражавају традиционалне културне и умјетничке вриједности, као и 
савремене токове у свим облицима умјетности и културе. 

 
III 

Право пријављивања на јавни позив имају: 

1) правна лица основана и регистрована у складу са законом (удружења грађана, фондације, јавна 
предузећа и установе, привредна друштва, самостални предузетници и др.) са сједиштем или 

регистрованом организационом јединицом на подручју града. 

IV 
Услови пријављивања: 

1) Подносилац пријаве може пријавити највише двије манифестације/пројекта као организатор или 
суорганизатор, 

2) Да је организатор доставио финансијски и наративни извјештај за реализовану активност 
подржану од стране Града Бања Лука у 2019. години, 

3) да манифестација/пројекат није подржан кроз друге програме Града (попут Календара културних 
манифестација, Календара туристичких манифестација, спортских такмичења и манифестација од 
посебног значаја и значаја за Град Бања Луку уврштене у Програм развоја спорта града Бања 

Лука са приоритетним областима финансирања за 2020. годину) уз могућност да Организациони 
одбор својом одлуком одобри суфинансирање оних манифестација и пројеката који су подржани 

по другим позивима или програмима уколико значај или величина пројекта то оправдавају, 

4) Манифестација треба да се реализује на подручју града Бања Лука у наведеном периоду.             
V 

Критеријуми/услови за одабир манифестација/пројеката: 
1)  Општи критеријуми су: 

-квалитет понуђеног садржаја манифестације/пројекта, 
-финансијска оправданост манифестације/пројекта, 
-број учесника који су обухваћени манифестацијом/пројектом, 
-стручност и референце носилаца програмског садржаја, 

 
2) Посебни критеријуми су: 

-допринос стварању разноврсних садржаја намијењених дјеци, младима, лицима треће животне 
доби, посебно у подручним мјесним заједницама чиме се остварује децентрализација програма, 
-допринос туристичкој понуди града и промоцији туризма обезбјеђењем већих туристичких 
посјета, 
-допринос промоцији локалне, аутентичне гастрономије као једном од ресурса туристичке 
понуде града, 
 

VI 



 
Потребна документација за пријављивање на јавни позив за избор манифестација/пројеката који ће бити 
суфинансирани у оквиру програма“ Прољеће у Бањалуци“ за 2020. годину  

1) Пријава на обрасцу „Прољеће у Бањалуци“ 

2) Образац ОБ-К1 - Пријавни образац за манифестацију/пројекат 

3) Копију Рјешења о регистрацији правног лица подносиоца пријаве 

4) Копију потврде о регистрацији у Пореској управи,  

5) Копију статута удружења грађана/фондације/правног лица и  

6) Копију уговора са банком о отвореном трансакцијском рачуну. 

 

VII 

 

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) позивом на број: 10-6-1688/19 или поштом на адресу: Град Бања Лука, Градска управа, 

Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Трг српских владара 1, 78000 Бања Лука, са 

назнаком: 

"Пријава на Јавни позив за избор манифестација/пројеката који ће бити суфинансирани у оквиру 

програма „Прољеће у Бањалуци“ за 2020.годину. 

VIII 

 
Подносилац пријаве приједлога манифестације/пројекта може бити подржан од стране Града и 
уступањем простора у власништву Града (спортске дворане, концертни простори, изложбени простори, 
јавне површине и сл.). 

IX 

 

Јавни позив траје (30 дана) од 18. децембра 2019. године до 17. јануара 2020. године и објављује се на 

интернет страници Града Бања Лука, www.banjaluka.rs.ba 

X 

Обрасци за приједлог манифестације/пројеката налазе се на званичној интернет страници Града Бања 

Лука: www.banjaluka.rs.ba, грађани/култура и умјетност уз објављени јавни позив. 

XI 
Пријаве које не буду достављене путем попуњеног пријавног обрасца, неблаговремене, неразумљиве или 
непотпуне неће бити разматране, као ни пријаве које нису овјерене и потписане од овлаштеног лица. 

 

XII 
Пријаве пристигле на јавни позив разматраће комисија именована рјешењем градоначелника, а коначну 
Одлуку о усвајању програма „Прољеће у Бањалуци“ за 2020. годину доноси Организациони одбор за 
реализацију програма „Прољеће у Бањалуци“. 
 

XIII 
Сва додатна питања и информације у вези са јавним позивом могу се добити путем телефона број 051/ 

244 - 444 (локал 758). 

  

Број:___________/19                                                                                                               Н А Ч Е Л Н И К 
 

Дана:__________2019. године                                                                                              Мр Невен Станић 


