
 На основу закључка Организационог одбора за обиљежавање новогодишњих 
празника у Бањој Луци – „Бањалучка зима 2021/2022“ усвојеног на конститутивној сједници 
одржаној 19. 10. 2021. године и на приједлог Секретаријата Организационог одбора, 
расписује се  
 

Ј А В Н И   П О З И В 
за достaвљање приједлога пројеката/програма за манифестацију 

„Бањалучка зима 2021/2022“ 
 

1. Град Бања Лука позива сва заинтересована правна лица из Републике Српске/Босне 
и Херцеговине и земаља региона да доставе приједлоге пројеката/програма за 
манифестацију „Бањалучка зима 2021/2022“, која ће се одржати у Бањој Луци у 
периоду од 1. 12. 2021. до 30. 1. 2022. године. 
 

2. Приједлози пројеката/програма треба да садрже елементе забавног програма за дјецу 
и одрасле у духу новогодишњих и божићних празника, као и идејно осмишљено 
коришћење јавних површина града Бање Луке за туристичке и угоститељско-
трговинске садржаје. 
 

3. Право учешћа имају правна лица из Републике Српске/Босне и Херцеговине и 
земаља региона која су регистрована за обављање туристичке и угоститељско-
трговинске дјелатности и/или организацију догађаја и промоцију: 
- маркетиншке агенције; 
- привредни субјекти регистровани за обављање туристичке и угоститељско-
трговинске дјелатности и/или организацију догађаја и 
- удружења грађана. 
 

4. За организовање програма манифестације „Бањалучка зима 2021/2022“ Град Бања 
Лука би правним лицима, уступио јавну површину (по приједлогу у цијелости или 
парцијално) без накнаде на сљедећим локацијама и са сљедећим оквирним 
садржајима: 
- Трг Крајине (простор уз хотел „Палас“ и Улицу краља Петра I Карађорђевића) – 
намијењен примарно за поставку клизалишта и пратећих садржаја; 
- Трг Крајине (простор између РК „Боска“ и Градске тржнице) – намијењен примарно 
за поставку забавног парка и 
- Парк Петар Кочић (поплочане површине у парку) – примарно намијењено за 
поставку угоститељских и забавних садржаја (кућице и пратећи садржаји за забаву, 
конзумацију и промоцију).  
 

5. Град Бања Лука на свакој од три наведене локације обезбјеђује најмање по један 
прикључак за електричну енергију, а трошкове електричне енергије у периоду 
припреме и реализације манифестације, сносе правна лица изабрана по овом позиву. 
Развођење струје од тачке прикључка (коју обезбјеђује Град Бања Лука), заштита 
инсталација и друга повезана питања обавеза су изабраних правних лица.   
Продајни простор, у којем ће се вршити угоститељско-трговинска понуда, треба да 
буде стандардизован, у основној боји и материјалима, што ће бити накнадно 
дефинисано документима између организатора и правних 
лица чији пројекти/програми буду изабрани.  



У прилогу овог позива је идејна скица распореда садржаја на локацији парка „Петар 
Кочић“ коју потенцијални учесници позива треба да користе као смјерницу у 
конципирању простора и садржаја (доступно на интернет страници Града). 
 

6. Критеријуми/услови за одабир пројеката/програма су: 
- квалитет понуђеног пројектног/програмског садржаја; 
- да је пројектни/програмски садржај забавног карактера, прилагођен дјеци или 
одраслима; 
- програмски садржаји и производи намијењени продаји у трговинској 
дјелатности треба да у својој сврси одговарају празничном духу; 
- укљученост домаћих извођача, произвођача, угоститеља и слично и 
- програмски садржаји треба да окупе туристе и обезбјеђују масовност 
посјете, те доприносу промоцији туризма града Бање Луке. 
 

7. Пријава пројекта/програма за манифестацију „Бањалучка зима 2021/2022“ треба да 
садржи: 
- концепт приједлога пројекта/програма; 
- интересну локацију са приједлогом потребне површине и 
- идејно рјешење програмске инсталације на изабраној локацији. 
 
Уз пријаву је потребно приложити сљедећу документацију: 
- копија Рјешења о регистрацији правног лица; 
- копија потврде о регистрацији у Пореској управи и 
- копија статута правног лица. 
 

8. Рок за подношење пријава је 05.11.2021. године. Пријаве на јавни позив са потребном 
документацијом достављају се путем  пријемне канцеларије Градске управе Града 
Бања Лука, канцеларија број 14, у затвореној коверти, са назнаком: Јавни позив за 
достављање приједлога пројеката/програма за манифестацију 
„Бањалучка зима 2021/2022“ или путем поште – препоручено, на адресу:  
Градска управа Града Бања Лука, Трг српских владара 1, 78 000 Бања Лука.  
 

9. Након завршетка јавног позива Град Бања Лука ће формирати комисију за 
евалуацију пријава, а која ће усаглашен приједлог прослиједити градоначелнику на 
усвајање. 
 

10. Права и обавезе организатора и изабраних правних лица за реализацију програма у 
оквиру манифестације „Бањалучка зима 2021/2022“ у Бањој Луци уредиће се 
уговором. 
Изабрана правна лица ће имати обавезу да обезбиједе идејни пројекат овјерен од 
стране овлаштене пројектантске куће, док ће Град Бања Лука обезбиједити 
урбанистичко-техничке, односно локацијске услове, за оне садржаје гдје је то 
обавеза. 

 
         Г Р А Д О Н А Ч Е Л Н И К 

 
Број: 12-Г-3151/21 
Датум: 22.10.2021. године               Драшко Станивуковић, с.р. 


