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На основу члана 4. Правилника о суфинансирању пројеката културног и умјетничког стваралаштва 
(„Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 35/18, 38/19) Одјељење за културу, туризам и социјалну 
политику Града Бања Лука р а с п и с у ј е 
 

Ј А В Н И  К О Н К У Р С 
 за суфинансирање пројеката културног и умјетничког стваралаштва за 2020. годину 

 

I 
Расписује се Јавни конкурс за суфинансирање пројеката из области умјетничког стваралаштва, 
продукције и интерпретације за 2020. годину, којима се подстиче: 
 

1) савремено стваралаштво и креативне индустрије умјетничког стваралаштва, продукције и  
     интерпретације из дјелатности које су утврђене Законом о култури, 
2) аматерско културно и умјетничко стваралаштво, 
3) спровођење и унапређивање едукације у областима културе, 
4) дјечије стваралаштво, стваралаштво за дјецу и младе у области савременог умјетничког 
    стваралаштва, продукције, креативних индустрија и подстицање младих талената, 
5) културни и креативни рад особа са инвалидитетом и доступност свих културних садржаја 
    особама са инвалидитетом. 
 

У складу са Стратегијом развоја  културе Града Бања Лука 2018-2028, пројекти који се буду 
односили на : савремено стваралаштво и креативне индустрије умјетничког стваралаштва, 
продукције и интерпретације, те спровођење и унапређивање едукације у областима културе 
сматраће се приоритетним у односу на остале пројекте. 
 

II 
На јавни конкурс из тачке I може се пријавити:  
1) удружење у култури које је основано и регистровано у складу са законом код надлежног органа 
    ради остваривања интереса у култури и које има сједиште или регистровану организациону 
    јединицу на подручју града,  

 

2) установа која обавља дјелатност из области културе и дјелује на подручју града Бањалуке, а 
    чији је оснивач Влада Републике Српске,  
 

3) правно лице које је основано и регистровано у складу са законом код надлежног органа, 
    чија је основна дјелатност филмска продукција, које има сједиште или регистровану 
    организациону јединицу на подручју града и чији су оснивачи држављани Републике Српске, са 
    сталним мјестом боравка на подручју града Бања Лука. 
 

На јавни конкурс не могу се пријавити установе културе чији је оснивач Град Бања Лука. 
 

III 
Пројекти из тачке I, треба да испуњавају сљедеће услове:  
 1) да је буџетом пројекта планирано више извора суфинансирања 
 2) да предвиђено суфинансирање од стране Града не прелази 75% буџета пројекта, и 
 3) да се пројекти реализују на подручју града Бања Лука. 
 

IV  
Висина средстава која се могу додјелити по једном пројекту износе до 15.000,00 КМ а субјект у 
култури који конкурише може пријавити максимално два пројекта. 
 

V 
Субјекти у култури који се пријављују на јавни конкурс дужни су да доставе:  
1) пријаву (пријавни образац), 
2) пројектни образац (са детаљно разрађеним пројектом), 
3) финансијски образац, 
4) биографије и портфолија учесника, организатора, реализатора и партнера, 
5) овјерену копију рјешења о регистрацији и статут (подносиоца пројекта и партнера), 
6) биланс стања и успјеха овјерен од Агенције за посредничке, информатичке и финансијске услуге 



    (АПИФ) за претходну годину, 
7) потврду о регистрацији у Пореској управи (ЈИБ) 
8) потврду о измиреним пореским обавезама не старија од три мјесеца, 
9) потврду о активном рачуну у банци. 
 

VI 
Неће се суфинансирати пројекти: 
1) субјеката у култури који нису извршили своје обавезе из раније одобрених пројеката, 
    суфинансираних из буџета Града Бања Лука, 
2) који се искључиво темеље на инвестиционим улагањима, изградњи или адаптацији 
    капиталних објеката,  
3) којима је предвиђена куповина основних средстава,  
4) која представљају индивидуална спонзорства/стипендије за студије, или за учествовање 
    у радионицама, семинарима, конференцијама, конгресима, тренинг курсевима, 
5) који су усмјерени према вјерским циљевима и активностима, 
6) који су усмјерени према политичким активностима, 
7) који су намјењени за искључиву добит појединца, и који се заснивају на додјељивању 
    средстава трећој страни. 
 

VII 
Пријаве пристигле на јавни конкурс разматра Комисија за вредновање пројеката културног и 
умјетничког стваралаштва, именована од стране градоначелника, из реда умјетника и стручњака у 
култури. 
Комисија утврђује благовременост и комплетност достављене документације, вреднује пројекте 
према утврђеним критеријима и доноси ранг-листу. 
 

           VIII 
Резултати јавног конкурса биће објављени на интернет страници града Бања Лука, у року од 30 
(тридесет) дана од дана затварања јавног конкурса. 
 

                        IX 
Пријаве на јавни конкурс са потребном документацијом достављају се Одјељењу за културу, 
туризам и социјалну политику, путем пријемне канцеларије Градске управе Града Бања Лука, број 
14, у затвореној коверти, са назнаком: Јавни конкурс за суфинансирање пројеката културног и 
умјетничког стваралаштва, број: 10-6-92/20 или путем поште – препоручено, на адресу: Град 
Бања Лука, Градска управа, Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, Трг српских 
владара 1, Бања Лука. 
 

             X 
Јавни конкурс 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 конкурс не буде објављен истовремено, рок ће се рачунати од дана посљедње објаве. 
 

Неблаговремене, недопуштене или непотпуне пријаве не разматрају се. 
                                                               

             XI 
Пројекат се пријављује путем пријаве (пријавног обрасца) и  израђује се искључиво на пројектном и 
финансијском обрасцу које је прописао Град. 
Прописани обрасци доступни су на интернет страници Града. 
Пројекат који не буде достављен на пријавном, пројектном и финансијском обрасцу неће бити узет 
у разматрање. 
Пројектни образац и финансијски образац  доставља се у шест примјерка у штампаној форми и 
један примјерак у електронској форми (CD, DVD, USB...), а остала документација из тачке V, у 
једном штампаном примјерку.  
 

            XII 
Све информације везане за јавни конкурс могу се добити путем телефона број 051/244-444 локал 
758, или директно у канцеларији број 26.  
 
Број: 10-6-92/20                                                                                     Н А Ч Е Л Н И К 
 

Дана: 27.02.2020. године                                                                     Мр Невен Станић 


