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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), Уговора о додјели гранта број: 11-Г-2635/22 
од 22.06.2022. године и Правилника о критеријумима, начину и поступку додјеле 
средстава из Фонда за развој пословања маргинализованих група жена („Службени 
гласник Града Бања Лука“ бр. 35/22), градоначелник Града Бања Лука расписује 
 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за додјелу средстава из Фонда за развој пословања маргинализованих група жена 

 

I Предмет јавног позива 

Предмет Јавног позива је додјела средстава за почетне пословне активности 
маргинализованим групама жена која се додјељују из Фонда за развој пословања 
маргинализованих група жена (у даљем тексту: Фонд). 

Фонд се финансира из средстава буџета Града у износу од 40.000 КМ и пројекта 
USAID/INSPIRE у износу од 40.000 КМ (Уговор о додјели гранта број: 11-Г-2635/22 0д 
22.06.2022. године). 

Укупна средства обезбијеђена од стране Града и USAID/INSPIRE износе 80.000 КМ. 

 

II Услови за учешће 

На Јавни позив се могу пријавити, као појединац или у тиму, незапослене жене које имају 
пословне идеје и први пут покрећу властити посао у одређеној дјелатности на подручју 
Града, и то: 

- жене жртве насиља,  
- самохране мајке,  
- млађе од 35 година,  
- жене са инвалидитетом или са дјететом с инвалидитетом,   
- које у континуитету нису запослене 3 године и више (независно од година 

стрости), 
- жене из руралних подручја и 
- жене које су на неки други начин маргинализоване. 

Незапослене жене могу да поднесу пријаву појединачно или у тиму. 

Под појмом тим подразумијева се група од 2 или више жена које заједнички подносе 
пријаву ради остваривања права на средства Фонда. 

Подносилац пријаве је појединац или тим који подноси пријаву ради остваривања права 
на средства Фонда. 

Корисница је појединац и/или тим која је остварила право на средства Фонда. 

Услови које морају испунити подносиоци пријаве су: 

- Нису имале регистровану властиту дјелатност, 
- Имају пребивалиште на подручју Града, 
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- Налазе се на евиденцији Завода за запошљавање – биро Бања Лука, 
- Нису осуђиване за кривична дјела против привреде и кривична дјела против 

имовине. 
Износ тражених средстава по пријави не може бити мањи од 8.000 КМ ни већи од 
10.000 КМ. 

 

III Обука 
Подносиоци пријава су обавезни  да прођу обуку из области пословног планирања и 
израде пословног плана коју ће организовати Одјељење за привреду и локални 
економски развој, Предузетнички центар,  по затварању Јавног позива.   

Обука ће трајати 12 сати распоређених у 3 радна дана  и обухвата сљедеће цјелине 
пословног плана: Опис пословне идеје; Истраживање тржишта; План маркетинга и 
Финансијски план. 

Подносиоци пријаве су обавезни да попуњен образац пословног плана доставе Одјељењу 
за привреду и локални економски развој најкасније 10 дана од дана затварања Јавног 
позива.  

 

IV Потребна документација 
Пријава на Јавни позив треба да садржи сљедеће документе: 

1. Попуњен образац за пријаву, 
2. Копију личне карте, 
3. Увјерење о пребивалишту, 
4. Увјерење да се подносилац пријаве води на евиденцији Завода за запошљавање РС – 

биро Бања Лука, 
5. Увјерење о некажњавању (издаје ЦЈБ Бања Лука), 
6. Увјерење о статусу из области социјалне заштите (издаје Центар за социјални рад 

Бања Лука), 
7. Сагласност за кориштење личних података, 
8. Пословни план на прописаном обрасцу (доставља се најкасније 10 дана од дана 

затварања Јавног позива). 
 
Документација од тачке 1. закључно са тачком 7. подносилац захтјева дужна је доставити 
у року од 30 дана од дана објављивања Јавног позива. 

Пословни план (тачка 8.) подносилац захтјева дужна је доставити најкасније 10 дана од 
дана затварања Јавног позива. 

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

Образац за пријаву мора бити у потпуности читко попуњен, јер се у противном  пријава 
неће узети у разматрање. 

Увјерења надлежних органа не могу бити старија од 30 дана. 

Ако је подносилац пријаве тим, тим подноси заједнички образац за пријаву и заједнички 
пословни план, а документацију наведену од тачке 2. закључно са тачком 7. овог члана 
сваки члан тима је дужан прибавити за себе и доставити у склопу заједничке пријаве. 

Једна особа не може бити члан два различита тима. Ако је особа члан тима, не може се  
истовремено пријавити на Јавни позив као самостални подносилац пријаве. 
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V Поступак пријаве и рок за пријаву  
Пријаве са потребном документацијом достављају се у једном примјерку (штампана 
верзија) у затвореној коверти, путем протокола, у канцеларију број 14 Градске управе 
(радним даном од 8.00 до 15.00 часова) или путем поште. 

На затвореној коверти је потребно навести сљедећу адресу: 

Град Бања Лука 
Одјељење за привреду и ЛЕР 
Трг српских владара 1 
78000 Бања Лука  
Са назнаком : Пријава на Јавни позив за додјелу средстава из Фонда за развој 
пословања маргинализованих група жена. 

Рок за подношење пријаве је 30 дана од дана објаве Јавног позива.  

 

VI Додатне информације 

Додатне инфорамције у вези са овим Јавним позивом могу се добити у:  

Одјељење за привреду и ЛЕР  
Контакт телефони: 051 244 480 
                                 051 244 444 локал 858 
 
Предузетнички центар 
Контакт телефон:                              066 864 961  
 
 
 

 
Број: 11 – Г- 5069/22 
Датум: 28.10.2022. године 
                                                                                                              ГРАДОНАЧЕЛНИК 

                                                                                                           Драшко Станивуковић 


