
 
 

Резултати Јавног позива за пријаву пројеката удружења грађана који ће се суфинансирати из Буџета Града Бањалука у 
2022. години 

 
 
 
Одјељење за друштвене дјелатности Града Бањалука објавило је Јавни позив за пријаву пројеката удружења грађана за суфинансирање из Буџета Града 
Бањалука у 2022. години број:10-6-151/22 Исти је објављен у дневним новинама „Глас Српске“ и на интернет страници Града Бања Лука 
www.banjaluka.rs.ba  дана  29. 03. 2022. године и трајао је до 19.04.2022. године. Од укупно 48 пријава на јавни позив,  6 није разматрано од чега је 5 (пет)  
некомплетно и 1 (једна) неблаговремена. Комисија за оцјену и избор пројеката удружења грађана за суфинансирање из буџета Града у 2022. години  
предложила је за суфинансирање 26 пројекта у укупном износу од 134.964,36 КМ. У складу са наведеним Градоначелник је донио Одлуку о суфинансирању 
пројеката удружења грађана из буџета Града у 2022. години 11-Г-2300/22 од 01.06.2022. год. 

 
 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБЛАСТ  

 
 
    ИЗНОС (КМ) 

 
ОЦЈЕНА 
(просјек 
бодова) 

1.  

 
Фондација „Удружене 
жене“ 

Успостављање програма 
економског оснаживања жена 
кроз израду предмета на 
машини за ласерско штампање 

 
Економско оснаживање жена и превенција 
насиља у породици 

6.375,78 

 
 
 
91,2 

2.  

Фондација за унапређење 
социјалне инклузије дјеце и 
младих у БиХ (Ин 
фондација) 

 
Заједно кроз срећно 
дјетињство 

 
Развојни програми за дјецу и породицу у 
мјесним заједницама 

6.226,51 

 
 
 
89 

3.  
Удружење грађана „Здраво 
да сте“ Клубови за дјецу и породицу 

Развојни програми за дјецу и породицу у 
мјесним заједницама 

6.141,70 

 
 
87,75 

4.  
Удружење грађана „Невид 
театар“ 

 
Здрави забавник Невид театра 

Развојни програми за дјецу и породицу у 
мјесним заједницама 

6.117,95 

 
 
87,4 

5.  

 
Удружење родитеља дјеце 
обољелих од малигних 
болести „Искра“ 

 
 
Зашто морам? 

Реализација пројеката по принципу „паметног 
образовања“ (савремене информационе и 
комуникационе технологије). 

5.968,68 

 
 
 
 
85,2 

6.  ДИС „Позориште младих“ Опасности младости Превенција болести зависности 
5.710,85 81,4 



7.  

 
 
 
Удружење грађана „Бозон“ 

 
 
 
Венера 

 
 
Реализација пројеката по принципу „паметног 
образовања“ (савремене информационе и 
комуникационе технологије) 
Укључивање дјеце у активности заштите 
животне средине 3.770,08 

 
 
   
  
 
79,2 

8.  
Удружење грађана 
„Викторија“ 

Системски одговор у 
сузбијању злоупотребе 
опојних дрога 

Превенција болести зависности 
3.742,94 

 
 
78,6 

9.  
Хуманитарно удружење 
жена „Дуга“ Радост живота 65+, 2022. 

Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан живот особа са инвалидитетом 

3.670,57 

 
 
77 

10.  

 
Удружење „Мислиша“ 
Бањалука 

 
Програмирај будућност - и 
здравље и знање 

Реализација пројеката по принципу „паметног 
образовања“ (савремене информационе и 
комуникационе технологије) 

3.607,25 

 
 
 
 
75,6 

11.  

Клуб лијечених 
алкохоличара града 
Бањалука 

Савјетовање родитеља и 
младих  “Кад имаш 
дилему,питај –пружамо 
подршку и даље!“ 

 
Превенција болести зависности 

3.534,88 

 
 
 
74 

12.  

 
Удружење грађана „Жене 
то могу“ 

Ансамбл Лира  дружење са 
суграђанима -   креирање 
садржаја за активнији и 
квалитетнији живот особа 
треће животне доби 

Подршка активностима лица треће животне 
доби за самосталнији и квалитетнији живот у 
природном окружењу 

3.525,83 

 
 
 
73,8 

13.  

Комитет за међународну 
размјену студената 
медицине Републике 
Српске -СаМСИЦ 

 
Сат за здравље 

Подршка активностима лица треће животне 
доби за самосталнији и квалитетнији живот у 
природном окружењу 

3.453,47 

 
 
 
72,2 

14.  
Спортско-креативни 
центар „КИДС“ 

Шумски буквар Укључивање дјеце у активности заштите 
животне средине 3.435,37 

 
71,8 

15.  

Удружење грађана 
„Породична мрежа“ 

 
Како живјети у трећој доби 

Подршка активностима лица треће животне 
доби за самосталнији и квалитетнији живот у 
природном окружењу 

3.344,91 

 
 
 
69,8 

16.  
Удружење грађана школа 
спорта „Каспер“ 

 
Мој распуст у граду 

Развојни програми за дјецу и породицу у 
мјесним заједницама 

3.299,68 

 
 
68,8 



 

17.  
Удружење грађана 
„KOZARA ULTRA TRAIL“ 

Чист Борик није луксуз! Укључивање дјеце у активности заштите 
животне средине 3.073,53 

 
63,8 

 

18.  
Удружење за помоћ лицима 
са аутизмом „Дјеца 
свјетлости“ 

Брига о себи лица аутистичног 
спектра 

Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан живот особа са инвалидитетом 

9.911,85 

 
 
82,6 
 

19.  

Удружење „Заједно“-
удружење за подршку 
породицама, лицима и 
заједници у менталном 
здрављу Бањалука 

Самосталан живот у заједници 
и живот код куће 

Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан живот особа са инвалидитетом 
 9.623,06 80 

20.  
Удружење жртава 
саобраћајних незгода „СТЕП“ 

Мислиш ли гдје паркираш? 
Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан живот особа са инвалидитетом 

 
5.968,66 

 
79,6 

21.  
Градска организација 
слијепих Бањалука 

Обука на Брајевом штамачу – 
изазов за будућност 

Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан живот особа са инвалидитетом 

 
6.602,22 

 
 
79,2 

22.  

Удружење родитеља дјеце и 
омладине са посебним 
потребама и лица са 
инвалидитетом „Моја 
лука“ 

Подршка укључењу у 
заједницу 

Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан живот особа са инвалидитетом  

 
6.439,31 

 
 
77 

23.  

Удружење породица и 
пријатеља особа са 
инвалидитетом „Пуна 
инклузија“ 

Бањалука једнаких 
могућности 

Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан живот особа са инвалидитетом  

6.365,26 
 
76 

24.  Центар модерних знања (Не)видљиви 
Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан живот особа са инвалидитетом 

 
 
5.343,37 

 
62,2 

25.  

 
Удружење дистрофичара 
регије Бањалука 
 
 

Живјети самостално – могуће 
је – избор је твој 

Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан живот особа са инвалидитетом  

 
4.856,00 

 
 
56 

26.  
Удружење пчелара особа са 
инвалидитетом и жена 
„Пчелица“ 

Пчеларством до здравог 
живота 

Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан живот особа са инвалидитетом 4.854,64 55,6 

 УКУПНО   134.964,36 КМ 



 
 

У складу са системом бодовања према Правилникu о суфинансирању пројеката удружења грађана путем јавног позива, 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, Комисијa за оцјену и избор пројеката удружења грађана за суфинансирање из буџета Града у  2022. години je за суфинансирање 
предложила пројекте који су освојили 55,6 и више бодова.  
 
 
Пројекти који су недовољно оцијењењи и нису подржани: 
 
 

 
Ред. бр. 

НАЗИВ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБЛАСТ 

 
 

ОЦЈЕНА 
(просјек бодова) 

1.  Удружење иноватора града Бањалука 

Smart connecting - 
повезивање младих са 
пословном заједницом на 
подручју града Бања Лука 

Реализација пројеката по принципу „паметног 
образовања“(савремене информационе и 
комуникационе технологије). 

28,6 

2.  
Удружење особа обољелих од дијабетеса  
„DIABETno1“ 

Са дијабетесом је лако кад 
знаш како 

Подршка активностима лица треће животне 
доби за самосталнији и квалитетнији живот у 
природном окружењу 

27,4 

3.  Удружење правника и економиста „ЕРК“  
Паметно образовање-пут 
до успјеха 

Реализација пројеката по принципу „паметног 
образовања“ (савремене информационе и 
комуникационе технологије). 

26,6 

4.  Хуманитарна организација „Партнер“  
Здравље је у нашим 
рукама 
 

Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан живот особа са инвалидитетом и 
Подршка активностима лица треће животне 
доби за самосталнији и квалитетнији живот у 
природном окружењу 

 
 

          26,2  

5.  
Удружење за развој маркетинга 
„Европски портали“ 

Унапређење квалитета 
живота жена у граду 
Бањалуци 

Економско оснаживање жена и превенција 
насиља у породици 

 
          26,2 

6.  
ЕКО ЕХО-Центар за едукацију и промоцију 
здравог живота  

Вежем се и ја 
Развојни програми за дјецу и породицу у 
мјесним заједницама 

26,2 

7.  
Удружење грађана Центар за едукацију 
„Твоја ријеч“   

Фитнес центар на 
отвореном за дјецу са 
потешкоћама  

Развојни програми за дјецу са потешкоћама у 
развоју 26,2 

8.  Удружење грађана „Центар за трећу доб“  
Умањимо стигму 
деменције 

Подршка активностима лица треће животне 
доби за самосталнији и квалитетнији живот у 

26 



природном окружењу 

9.  
Удружење за едукацију и креативни развој 
„Деа Ника“  

Покрени промјену 
Развојни програми за дјецу и породицу у 
мјесним заједницама 

25,8 

10.  
Удружење грађана „Зелени Лауш“  
Бањалука 

Право и трећа доб 
Подршка активностима лица треће животне 
доби за самосталнији и квалитетнији живот у 
природном окружењу 

25,2 

11.  Фондација „Одрживи развој“ 
Звонило је за час 
рециклаже пластике 

Укључивање дјеце у активности заштите 
животне средине 

24,4 

12.  
Удружење стомичара „Аssociation ilco -
stoma“ РС Бањалука  

Заједно корак напријед 

Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан зивот лица са инвалидитетом, 
Подршка активностима лица треће животнне 
доби за самосталнији и квалитетнији  живот у  
породицном окружењу, Развојни програми за 
дјецу са потешкоћама у развоју, Развојни 
програми за дјецу и породицу у мјесним 
заједницама, Укључивање дјеце у активности 
заштите животне средине 

24,4 

13.  Удружење грађана  „Concept 7“  Визија „0“ 
Развојни програми за дјецу и породицу у 
мјесним заједницама 

23,2 

14.  Студентски савез Правног факултета  

Правни оквир превенције 
насиља у породици 
домаћег законодавства 
 

Економско оснаживање жена и превенција 
насиља у породици 

22,6 

15.  Удружење грађана „WAGWAG“ WagWag 
Укључивање дјеце у активности заштите 
животне средине 

22,6 

16.  Коло српских сестара „Јединство“  
Економска помоћ женама 
у стању социјалне потребе 
у  Бањалуци 

Обезбјеђивање услова у заједници за 
самосталан живот особа са инвалидитетом 

21,6 

 
 
Наведени пројекти који су освојили од 21,6 до 28,6 бодова нису прошли други праг оцјењивања, односно према систему бодовања који је дефинисан 
правилником, недовољно су оцијењени под критеријумима релевантност пројекта 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Пројкти који не испуњавају услове и нису разматрани: 
 
 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ УДРУЖЕЊА ГРАЂАНА НАЗИВ ПРОЈЕКТА ОБЛАСТ  

 
                      

НАПОМЕНА  

1.  Удружење „EDUCA +“ 0 и 1 за 21 

Реализација пројеката по принципу 
„паметног образовања“ (савремене 
информационе и комуникационе 
технологије). 

         НЕКОМПЛЕТНА ПРИЈАВА   

2.  
Удружење грађана „Срце на 
длану“  

Инклузија за све! 

Развојни програми за дјецу са 
потешкоћама у развоју, Развојни 
програми за дјецу и породицу у 
мјесним заједницама, Укључивање 
дјеце у активности заштите животне 
средине 

 
    
         НЕКОМПЛЕТНА ПРИЈАВА   

3.  
Удружење грађана 
„Помоћница“ 

 
Међугенерацијска 
солидарност на дјелу 

Подршка активностима лица треће 
животне доби за самосталнији и 
квалитетнији живот у природном 
окружењу 

 
 
          НЕКОМПЛЕТНА ПРИЈАВА   

4.  

Удружење родитеља 
пријевремено рођене дјеце у 
Републици Српској 
„МРВИЦЕ“ 

Бирај добру страну 
Укључивање дјеце у активности 
заштите животне средине 

 
          НЕКОМПЛЕТНА ПРИЈАВА   

5.  
Градска организација 
Црвеног крста 

Побољшање квалитета  
живота  
жена  из социјално угрожених 
категорија  кроз пластеничку 
производњу  органског поврћа 
на подручју града Бањалуке 

Економско оснаживање жена и 
превенција насиља у породици 

 
 
          НЕКОМПЛЕТНА ПРИЈАВА   

6.  
Хуманитарна организација 
„Срби за Србе“ Пале 

Развојни програми за дјецу и 
породицу у мјесним заједницама 

Развојни програми за дјецу и породицу 
у мјесним заједницама 

              НЕБЛАГОВРЕМЕНА  
                        ПРИЈАВА 

 



 


