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На основу члана 5.  и члана 8. став 2. и 6. Правилника о условима и критеријумима 
суфинансирања  удружења из области борачко-инвалидске заштите Града Бањалука 
(„Службени гласник Града Бањалука“ бр:13/13, 32/13 и 8/14-у даљем тексту: Правилник ), 
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту, расписује 

 
 

К О Н К У Р С 

за суфинансирање пројеката/програма 
удружења из области борачко-инвалидске заштите 

за Град Бањалуку  у 2023. години 
 
  
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту, позива  удружења из области борачко-

инвалидске заштите Града Бањалукa (у даљем тексту: Борачке организације), да доставе 
приједлоге пројеката/програма значајних за кориснике из области борачко-инвалидске 
заштите Града Бањалука, на конкурс за суфинансирање пројеката/програма у 2023. години. 

 
 
1.УСЛОВИ  УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ И ПОТРЕБНИ ДОКАЗИ 

 
Борачке организације уз пријаву на конкурс дужне су доставити : 
-доказ о регистрацији, (копија рјешења о упису у регистар удружења код Основног 

суда у Бањалуци), 
-списак регистрованих чланова борачких организација овјерен од стране овлаштеног 

лица борачких организација, (организације које су раније достављале спискове уз ову 
пријаву достављају само допунске спискове), 

-пројекат/програм са утврђеним активностима и циљевима и бројем корисника које ти 
пројекти/програми обухватају, 

-финансијски план за сваки пројекат/програм, 
-детаљно разрађен елаборат за сваки пројекат/програм, 
-доказ о реализацији пројеката/програма исте врсте из претходне године са списком 

корисника.  
 
 
2.КРИТЕРИЈУМИ  ЗА БОДОВАЊЕ ПРОЈЕКАТА/ПРОГРАМА 
  
-квалитет достављеног пројекта/програма и резултати који се очекују, 
-значај који пројекат/програм има за категорије лица које су истим обухваћене, 
-број корисника који су обухваћени пројектом/програмом, 
-доказ да ли подносилац пројекта/програма и партнери имају довољно искуства у 

управљању пројектима/програмима и довољне стручне капацитете, 
-доказ о реализацији пројеката/програма из претходног периода, 
-доказ да ли су потребе циљне групе и крајњих корисника јасно дефинисани и да ли им 

пројекат/програм прилази на прави начин, 



2 

 

-доказ да ли је ниво укључености и ангажовање партнера у реализацији 
пројекта/програма задовољавајући, 

-доказ да ли су предложени трошкови неопходни за имплементацију 
пројекта/програма. 

 
 
3.НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПРИЈАВА  
 
Пријаве на конкурс са потребном документацијом достављају се Одјељењу за борачко-

инвалидску заштиту Града Бањалука, путем пријемне канцеларије (канцеларија број 16) 
Градске управе Града Бањалука. 

Конкурс за суфинансирање борачких организација Града Бањалука остаје отворен 30 
(тридесет ) дана, тј. од 20.12.2022. године до 19.01.2023. године. Конкурс се објављује у 
дневном листу „Глас Српске“ и путем веб странице Града Бањалука www.banjaluka.rs.ba. 

У складу са Правилником, Комисија за суфинансирање борачких организација Града 
Бањалука, ће провести поступак, те након разматрања и бодовања приспјелих  
пројеката/програма припремити приједлог Годишњег програма додјеле средстава за 
суфинансирање пројеката/програма борачких организација Града Бањалука за 2023. годину. 

 
                                                                                              

                                                                       ПО ОВЛАШТЕЊУ  ГРАДОНАЧЕЛНИКА                                 
                                                                   Одлука брoj 12-Г-3470/21 од 16.11.2021. године                     
                                                                                          
                                                                                      Радивој Мајсторовић  
 

 


