
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
ГРАД БАЊА ЛУКА 
ГРАДСКА УПРАВА 
ГРАДОНАЧЕЛНИК 

 

На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 
97/16, 36/19 и 61/21), члана 67. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, 
бр. 14/18 и 9/19) и Одлуке о поступку додјеле субвенција за набавку опреме за опремање 
кабинета за практичну наставу средњих стручних школа („Службени гласник Града Бања 
Лука“, број 28/22), Градоначелник Града Бања Лука расписује 

 

Ј А В Н И   П О З И В 
за додјелу субвенција за набавку опреме за опремање кабинета за практичну наставу 

средњих стручних школа за 2022. годину 
 

I – Предмет јавног позива 

Предмет јавног позива је додјела субвенција средњим стручним школама са подручја 
Града Бања Лука у циљу оспособљавања ученика и стварања квалитетних услова за обављање 
ученичке праксе. 

II – Намјена субвенција 

Субвенције се могу користити за опремање кабинета за стручну наставу и обављање 
ученичке праксе. 

Од средњих стручних школа се очекује и допринос приватног партнера, који може бити 
финансијски и нефинансијски.   

 

III – Услови за додјелу субвенција 

Право на субвенцијe за набавку опреме за опремање кабинета за практичну наставу 
средњих стручних школа остварују школе које: 

 доставе пројекат опремања кабинета за стручну наставу на прописаном обрасцу, 
 доставе списак партнера (пословних субјеката) - сарадника на пројекту за који 

аплицирају (уколико имају партнера на пројекту), 
 испуњавају и друге услове утврђене Јавним позивом.  

 

IV – Критеријуми за додјелу субвенција 

Укупан износ средстава за додјелу субвенција за набавку опреме за опремање кабинета 
за практичну наставу средњих стручних школа не може бити већи од 100.000,00 КМ. 

Субвенција се може одобрити у максималном појединачном износу до 25.000,00 КМ. 

Средња стручна школа која кандидује више пројеката може остварити субвенцију за 
само један пројекат.  

Критеријуми за субвенцијe за набавку опреме за опремање кабинета за практичну 
наставу средњих стручних школа, у циљу обезбјеђења квалификоване радне снаге неопходне 
на тржшту рада, дефинисани су бодовном листом: 
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  Бодовна листа 
 
Релевантност пројекта Максималан 

број бодова 
Распон 

бодовања 
Пројектни циљ јасно дефинисан 10 0-10 
Пројектни резултат ће имати директан позитиван утицај 
на минимално 30% ученика школе у једној школској 
години 

10 0-10 

Дефицитарно занимање 10 0-10 
Пројекат је јасан, логичан и релевантан у односу на 
очекиване резултате 

10 0-10 

Предложени буџет пројекта је реалан, јасан и повезан с 
очекиваним резултатима и садржи појашњење ставки, те 
је подржан одговарајућом документацијом (предрачуни)  

10 0-10 

Школа за реализацију пројекта је осигурала и додатна 
средства из властитих или вањских извора: 

  

а) властита средства 10 10 
б) осигурана средства преко партнера 10 0-10 
Укупно 70 - 

Право на субвенцију могу остварити средње стручне школе чији је пројектни приједлог 
оцијењен са 40 и више бодова. 

V – Дозначавање средстава 

 
Субвенције за набавку опреме за опремање кабинета за практичну наставу средњих 

стручних школа дозначавају се једнократно у укупном износу. 
 

VI – Потребна документација 

Уз прописани образац захтјева за додјелу субвенција за набавку опреме за опремање 
кабинета за практичну наставу средњих стручних школа, прилаже се: 

 Пројекат опремања кабинета за стручну наставу на прописаном обрасцу; 
 Списак партнера (пословних субјеката) - сарадника на пројекту за који аплицирају, 

(уколико имају партнера на пројекту) овјерен од стране партнера са јасно дефинисаним 
учешћем, 

 Предрачун за набавку опреме. 

Комисија задржава право да, поред наведених, накнадно затражи и додатне документе и 
доказе, релевантне за одлучивање о поднесеној пријави. 

Образац захтјева за додјелу субвенција мора бити у потпуности читко попуњен, јер се у 
противном неће узети у разматрање. 

Документи се прилажу у оригиналу или овјереној фотокопији. Непотпуни и 
неблаговремени захтјеви неће бити предмет разматрања. 

 

VII – Рок за подношење захтјева 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања Jавног позива. 
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Пријаве са потребном документацијом достављају се у једном примјерку (штампана 
верзија) у затвореној коверти, путем протокола у канцеларији број 14 Градске управе (радним 
даном од 08,00 до 15,00 часова) или поштом на адресу: Град Бања Лука, Одјељење за привреду 
и локални економски развој, Трг Српских владара 1, 78000 Бања Лука, са назнаком: Пријава на 
Јавни позив за додјелу субвенција за набавку опреме за опремање кабинета за практичну 
наставу средњих стручних школа за 2022. годину. 

Пријавни образац се може преузети сваког радног дана од 8,00 – 15,00 часова у згради 
Градске управе Града Бања Лука, Трг Српских владара број 1, Одјељење за привреду и локални 
економски развој, канцеларија број 303, контакт особа Татјана Дукић, контакт телефон 051/244-
444, локал 843, као и на интернет страници Града Бања Лука www.banjaluka.rs.ba. 

 

VIII – Разматрање захтјева и одобравање субвенција 

Поднесене пријаве разматра комисија, коју именује Градоначелник. 

Комисија након спроведеног поступка, доставља Градоначелнику приједлог листе 
корисника субвенције, који испуњавају услове из ове одлуке, а на основу ње Градоначелник 
доноси одлуку о додјели субвенција, која обавезно садржи назив и ЈИБ корисника субвенције 
и износ субвенције.  

Са сваким корисником субвенције се закључије уговор појединачно, којим се регулишу 
међусобна права и обавезе и на основу којег ће се вршити исплата субвенције, а у складу са 
одлуком Градоначелника. 

Уговор са корисником субвенције закључује Градоначелник или лице које он овласти.  

 

IX – Остале напомене 
 

Јавни позив, пријавни образац, и Одлука о поступку додјеле субвенција за набавку 
опреме за опремање кабинета за практичну наставу средњих стручних школа, доступни су на 
web страницама Градске управе Града Бања Лука и Градске развојне агенције Бања Лука 
(www.banjaluka.rs.ba, www.cidea.org). 

Подршку школама за израду пројектних приједлога, као и мониторинг и еваулацију 
вршиће Градска развојна агенција. 

Додатне информације у вези Јавног позива, могу се добити у Одјељењу за привреду и 
локални економски развој на број телефона 051/244-444, локал 849 и 843 . 
 
 
 

Број: 11 – Г -4011/22                                                                        ГРАДОНАЧЕЛНИК 

Датум: 02.09.2022. године                                                                   

                                                                                                        Драшко Станивуковић, с.р.                        


