
Ред 

бр. 
НАЗИВ УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБЛАСТ 

ОЦЈЕНА 

(ПРОСЈЕК 

БОДОВА) 

ИЗНОС СРЕДСТАВА 

(КМ) 

1. 
Удружење грађана 

„Здраво да сте“ 

Клубови за дјецу и 

породицу 

Развојни програми за дјецу и 

породицу у мјесним 

заједницама 

88 6.671,28 

2. 
Фондација „Удружене 

жене“ 

Економско 

оснаживање 

жена 

Економско оснаживање жена 

и превенција насиља у 

породици 

87,6 6.640,96 

3. 

Фондација за 

унапређење социјалне 

инклузије дјеце и 

младих у БиХ (Ин 

фондација) 

Јачање 

резилијентности 

дјеце у ризику 

Развојни програми за дјецу и 

породицу у мјесним 

заједницама, 

87,4 6.625,79 

4. 

Удружење родитеља 

дјеце обољелих од 

малигних болести 

„Искра“ 

Храбре приче 

Развојни програми 

намијењени здравим 

животним стиловима на 

подручју емоционалног 

развоја дјеце 

87 4.023,24 

5. 
Удружење грађана 

„Невид театар“ 

Дјеца уче са Невид 

театром 2 

Развојни програми за дјецу и 

породицу у мјесним 

заједницама 

85,4 6.474,17 

6. 

Хуманитарна 

организација 

„Партнер“ 

Брини о себи, 

прихвати помоћ 

Обезбјеђивање услова у 

заједници за самосталан 

живот особа са 

инвалидитетом и Подршка 

активностима особа треће 

животне доби за 

самосталнији и квалитетнији 

живот у природном окружењу 

85 6.445,63 

7. 
Удружење грађана 

„Викторија“ 
Изгради свој став 

Развојни програми 

намијењени здравим 

животним стиловима на 

подручју емоционалног 

развоја дјеце 

84,2 6.383,20 

8. 

Удружење за помоћ 

ментално недовољно 

развијеним лицима у 

Бањалуци 

Мој допринос 

заједници 

Обезбјеђивање услова у 

заједници за самосталан 

живот особа са 

инвалидитетом 

83 6.293,96 

9. 

Удружење за помоћ 

лицима са аутизмом 

„Дјеца свјетлости“ 

Еколошке 

радионице и арт 

терапија за лица 

аутистичног 

спектра 

Развојни програми за дјецу са 

потешкоћама у развоју 
81,2 6.157,47 

10. 
Хуманитарно удружење 

жена „Дуга“ 

Радост живота 65+ 

2021. 

Подршка 

активностима особа треће 

животне доби 

        80 6.064,80 



 

  

за самосталнији и 

квалитетнији живот у 

природном окружењу 

  

11. 
Градска организација 

слијепих Бањалука 

Физичко и духовно 

оснаживање након 

пандемије 

Обезбјеђивање услова у 

заједници за самосталан 

живот особа са 

инвалидитетом 

78,6 3.973,82 

12. 

Удружење глувих и 

наглувих регије 

Бањалука 

Додај мало бој е 
Развојни програми за дјецу са 

потешкоћама у развоју 
77,4 3.913,15 

13. 

Клуб лијечених 

алкохоличара града 

Бањалука 

Савјетовање 

родитеља и младих 

“Кад имаш дилему, 

питај“? 

Развојни програми 

намијењени здравим 

животним стиловима на 

подручју емоционалног 

развоја дјеце 

77,4 3.912,57 

14. 

Удружење породица и 

пријатеља особа са 

инвалидитетом „Пуна 

инклузија“ 

Бањалука 

једнаких 

могућности 

Обезбјеђивање услова у 

заједници за самосталан 

живот особа са 

инвалидитетом 

75,8 3.832,26 

15. 
ДИС „Позориште 

младих“ 
Театар без тешкоћа 

Обезбјеђивање услова у 

заједници за самосталан 

живот особа са 

инвалидитетом 

75,8 3.832,26 

16. 

Удружење за развој 

маркетинга „Европски 

портали“ 

Унапређење 

квалитета живота 

жена у Бања Луци 

Економско оснаживање жена 

и превенција насиља у 

породици 

74,6 3.771,03 

17. 
Фондација „Наше 

срце“ 

Помози ми да 

урадим сам 

Развојни програми за дјецу са 

потешкоћама у развоју 
72,8 3.680,59 

18. 

Удружење породица са 

четворо и више дјеце 

града Бањалука 

Дјеца подржавају 

деценију обнове 

екосистема 

Укључивање дјеце у 

активности заштите животне 

средине 

72 3.639,60 

19. 

Удружење грађана 

„Тесла свијет 

образовања“ 

Она може, она зна 

Економско оснаживање жена 

и превенција насиља у 

породици 

71,8 3.629,49 

20. 

Удружење за 

церебралну парализу 

„Сгоssible“ 

Социјализација 

дјеце са 

церебралном 

парализом 

Развојни пограми за дјецу са 

потешкоћама у развоју 
68,4 3.458,13 

21. 

Удружење за промоцију 

културе и образовања 

дјеце и младих „Мудро 

слово“ 

Ликовима из бајки 

кроз емоционални 

развој дјетета 

Развојни програми 

намијењени здравим 

животним стиловима на 

подручју емоционалног 

развоја дјеце 

67,8 3.427,29 



22. 
Удружење грађана 

„Породична мрежа“ 

„Моја рука твојој 

руци, као дјед/бака 

и унуци“ 

Подршка 

активностима особа треће 

животне доби за 

самосталнији и квалитетнији 

живот у природном окружењу 

и Развојни програми 

намјењени здравим животним 

стиловима на подручју 

емоционалног развоја дјеце 

65,6 3.316,08 

23. 

Удружење наставника 

музичке културе 

Бањалука 

Ти или ја, игра не 

пита - сложно 

заједнакост! 

Развојни програми за дјецу са 

потешкоћама у развоју 64 3.235,68 

У складу са системом бодовања којим је утврђено да максимум бодова остварених по једном пројекту износи 

100, те да ће пројекти који буду оцијењени са преко 50 бодова бити разматрани за суфинансирање, Комисија 

је за суфинансирање предложила пројекте који су освијили довољан број бодова, односно 64 и више. 

Пројекти који су недовољно оцијењени: 

Ред. бр. НАЗИВ УДРУЖЕЊА 

ГРАЂАНА 
НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБЛАСТ 

ОЦЈЕНА 
(ПРОСЈЕК 
БОДОВА) 

1. 
Удружење грађана 

„Жене то могу“ 

Природа и живот-програм 

подршке особама треће животне 

доби 

Подршка активностима особа треће 

животне доби за самосталнији и 

квалитетниј и живот у природном 

окружењу 

27,8 

2. 
Центар модерних 

знања 

Јачање породичних односа особа 

треће животне доби 

Подршка активностима особа треће 

животне доби за самосталнији и 

квалитетниј и живот у природном 

окружењу 

27,6 

3. 
Удружење грађана 

„Европски 

креативни центар“ 

Клуб малих читалаца и креативаца 

Развојни програми намијењени 

здравим животним стиловима на 

подручју емоционалног развоја дјеце 
25,8 

4. 

Удружење омладине 

са инвалидитетом 

„Инфопарт“ 

Укључите нас од малих ногу 

Обезбјеђивање услова у заједници за 

самосталан живот особа са 

инвалидитетом и Развојни пограми за 

дјецу са потешкоћама у развоју 

25,6 

5. 
Удружење грађана 

„Радост“ 
Чисто није скупо - Еко Змијањче 

Укључивање дјеце у активности 

заштите животне средине 
25,4 

6. 
Г радска 

организација 

Црвеног крста 

Хуманост у служби 

емоционалног развоја дјеце 

Развојни програми намијењени 

здравим животним стиловима на 

подручју емоционалног развоја дјеце 
25,2 

7. 
Удружење грађана 

„Корак напријед“ 
Нисте сами 

Развојни програми за дјецу са 

потешкоћама у развоју  25 

8. 
Синдикат 

пензионера града 
Нисте сами пријатељи 

Лица треће доби којима је потребна 

помоћ - Област из 
23,2 



 

 Бањалука 

 

јавног позива Програм подршке 

особама треће животне доби за 

самосталнији и квалитетниј и живот у 

природном окружењу 

 

9. 

Спортско 

риболовно друштво 

Бањалука 

Школа „FLY FISHING“ 

Развојни програм намијењени 

здравим животним стиловима на 

подручју емоционално развоја 

дјеце/Укључивање дјеце у активности 

заштите животне средине 

23 

10. Фондација „Агора“ Ја Предузетник 
Економско оснаживање жена и 

превенција насиља у породици 
22,8 

11. 

Удружење 

дистрофичара регије 

Бањалука 

Преузми одговорност - укључи 

се - живи самостално 

Обезбјеђивање услова у заједници за 

самосталан живот особа са 

инвалидитетом 

22,6 

12. 
Удружење грађана 

„WagWag“ 
WagWag 

Укључивање дјеце у активности 

заштите животне средине 
7,8 

13. 
Удружење грађана 

„Хуманитас“ 

Најмлађи Бањалучани у заштити 

животне средине 

Укључивање дјеце у активности 

заштите животне средине. 
6,4 

Пројекти који су оцијењени од 22,6 до 27,8 бодова, нису прошли други праг и искључени су из даљег процеса 

оцијењивања, јер су према систему бодовања утвђеним правилником, недовољно оцијењени под 

критеријумима релевантност пројекта. 

Пројекти који су оцијењени са 7,8 и мање бодова, односно према систему бодовања су освојили мање од 10 

бодова, нису прошли први праг и искључеи су из даљег процеса оцијењивања, јер су недовољно оцијењени под 

критеријумима финансијски и оперативни капацитети. 




