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       На основу члана 4. Правилника o суфинансирању пројеката удружења грађана путем јавног 
позива („Службени гласник Града Бања Лука“, бр.  6/17  и 5/20),  Одјељењe 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 удружења грађана за суфинансирање из буџета Града Бањалука у 2020. 
години  

 
 

I 
 

   Расписује се Јавни позив за пријаву пројеката удружења грађана за суфинансирање из буџета 
Града Бањалука у 2020. години из сљедећих приоритетних области:  

 

1. Обезбјеђивање услова у заједници за самосталан живот особа са инвалидитетом   
2.  Програми подршке особама треће животне доби  за самосталнији и квалитетнији 

живот у природном  окружењу, 
3.  Превенција деменције код особа треће животне доби и програми међугенерацијске 

солидарности,  
4.  Развојни програми  за дјецу и породицу у мјесним заједницама, с циљем 

превенције друштвено неприхватљивог понашања, 
5.  Развојни програми намјењени здравим животним стиловима на подручју 

емоционалног развоја дјеце предшколског узраста, 
6.  Развојни програми из области ненасилне комуникације и асертивног понашања 

дјеце школског узраста. 

 

II 
 

Пројекте треба реализовати на подручју града Бањалуке до краја 2020. године, а висина 
средстава која се могу додијелити по пројекту износе од 3.000,00 до 25.000,00 КМ. Удружење може 
пријавити само један пројекат на јавни позив.  
 

III 
 

На овај јавни позив може се пријавити удружење грађана које је регистровано у складу са 
законом код надлежног суда или другог надлежног органа и које има сједиште или регистровану 
организациону јединицу на подручју града Бањалука.   

 
 

IV 
 

Удружења су, у складу са Правилником o суфинансирању пројеката удружења грађана 
путем јавног позива ( у даљем тексту: Правилник), дужна да доставе:  

 
 

1. попуњен пријавни образац - ГУБЛ-ОБ-11/06;           
2. попуњен образац - Приједлог пројекта са прилозима, (број прилога 1- 6); 
3. копију Рјешења о упису у регистар удружења грађана Основног суда у Бањој Луци, (са 

уписом промјена) односно другог надлежног органа - за носиоца приједлога пројекта и 
евентуалне партнере; 

4. копију Потврде о регистрацији у Пореској управи Републике Српске (ЈИБ); 



 
 

5. копију Статута удружења (за подносиоца приједлога пројекта и евентуалне партнере); 
6. копију Биланса стања и биланса успјеха за 2019. годину, овјерену од стране надлежне 

агенције за финансијско пословање и од лиценцираног и овлаштеног рачуновође, осим ако је 
удружење регистровано у 2019. години; 

7. копију Извјештаја о раду удружења за 2019. годину, осим ако је удружење;              
         регистровано у 2019. години; 

8. копију Плана рада удружења за 2020. годину; 
9. копију Потврде о измиреним пореским обавезама која није старија од мјесец дана.  

 
V 

 

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

Нeће се суфинансирати  пројекти  удружења која не испуњавају услове из члана 10. и 11.  
Правилника.   

VI 
 

  Пријаве пристигле на овај јавни позив, у складу са  Правилником, разматраће и вредновати 
Комисија за оцјену и избор пројеката удружења грађана за суфинансирање из буџета Града у 2020. 
години коју именује Градоначелник. 

Резултати Јавног позива објављују се на web - страници Града Бањалука у року од 40 дана 
од дана затварања јавног позива.  

 

VII 
 

Пријаве на Јавни позив са потребном документацијом, достављају се Одјељењу за културу, 
туризам и социјалну политику Града Бањалука, путем Пријемне канцеларије Градске управе 
Града Бања Лука, канцеларија 14, у затвореној коверти, са назнаком: Јавни позив за  
пријаву пројеката удружења грађана за суфинансирање из буџета Града Бањалука у 2020. 
години, позивом на број:10-6-108/20,  или  путем поште - препоручено, на адресу: Град 
Бањалука, Градска управа, Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Трг 
српских владара 1, 78 000 Бања Лука.   
 

VIII 
 

Јавни позив остаје отворен 21 (двадесетједан) дан од дана објављивања у дневним 
новинама и на web - страници Града Бања Лука.  

Уколико Јавни позив не буде објављен истовремено, рок за пријаве ће се рачунати од дана 
посљедње објаве. 

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање. 
                                                               

IX 
 

Пријавни образац  „ГУБЛ-ОБ-11/06“  и Приједлог пројекта са прилозима (прилози 1-6) 
налазе се на web - страници Града Бања Лука: www.banjaluka.rs.ba. уз објављени јавни позив, а 
пријавни образац може се преузети и испред Пријемне канцеларије Градске управе Града 
Бањалука. Приједлог пројекта са прилозима (1-6) потребно је попунити у електронској форми.   

Пријавни образац и додатна документација доставља се у 1 примјерку, а образац  
Приједлог пројекта са прилозима (1-6)  - у 2 штампана примјерка (1 оригинал и 1 копија), и један 
примјерак - у електронској форми („CD” или „USB”).  
 

X 
 

Све информације везане за јавни позив могу се добити код самосталног стручног сарадника 
за удружења грађана, путем броја телефона: 051/244-444, локал 718, или директно - у канцеларији 
број 26.   
 
                                                  
                                                                                                                 Н А Ч Е Л Н И К    
                         _________________________________ 

                                                                        Мр Невен Станић 


