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Увод

С тратегија развоја  града Б ањ а Л ука у  периоду 2007-2015. годи не (у даљ ем  тексту: 
С тратегија), представљ а плански докум ент града Б ањ а Л ука, усвојен  на сједници С купш тине 
града одржаној у  априлу 2008. године. С тратеги ја  им а за  циљ  д а  покрене све располож иве 
развојне потенцијале града Бањ а Л уке, те отвори нову страницу у њ еном  развоју , на 
добробит свих грађана ко ји  су заинтересовани  за  добро  осм иш љ ен и вођен процес развоја 
града.

С купш тина града Б ањ а Л ука на 39. С једници, је  д он и јела  О длуку о изм јени О длуке о 
усвајањ у С тратеги је  развоја  града Бањ а Л ука за  период  од 2007-2015. године. 
О длуком је  продуж ен плански период важ ењ а С тратеги је  развоја  града Бањ а Л ука за 
наредне 4 године закљ учно са  2019. годином , а са циљ ем реализаци је планираних и 
започетих пројеката.

С тратегијом  је  утврђен а визи ја  развоја  града Б ањ а Л ука.

'Модеран европски град утемељен на људским 
правима у којем грађани и посјетиоци имају 

једнаке могућности да активно учествују у његовом 
животу и у којем млади имају иосебно мјесто.

Безбједна, хумана урбана средина здравог живота са 
богатим културним и спортским садржајима у којој 

се препознају и вреднују предузетништво, знање, 
способност и постигнути резултати.

Д окументом  С тратеги је, утврђени су стратеш ки развојни циљ еви, који су даљ е разрађени 
кроз оперативне циљ еве, а исти на програм е и пројекте. С тратеш ки циљ еви су:

❖ С 1 : О држ иви  развој и већа еф икасност у  управљ ањ у ресурсим а
❖ С2: Д иверзиф икована екон ом ска структура, ко ја  обезбјеђује пуну запосленост 
*1* С З : И нф раструктурна еф икасност и еф ективнсост
*1* С4: Д обро ин тегрисана локална за једн ица
•I* С5: Р евитализовано  сеоско подручје Града, са  обезбијеђеним  условим а за 

сам оодрж иви развој.

С аставни дио С тратеги је  је  и програм ско - пројектни дио који је  у ф ункцији  реализације 
утврђених стратеш ки х  ци љ ева и остваривањ у деф ин исане визи је развоја  Града.
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1. Методолошки приступ

П роцес реализације С тратеги је  почео је  након  усвајањ а докум ен та у  С купш тини града кроз 
реализацију пројеката ко ји  представљ ају  редовну активн ост Г радске управе и њ ених 
институција. Г лавну улогу у  процесу праћењ а реализаци је С тратеги је  имају Градоначелник 
и С купш тина града, д ок  је  за  припрем у И звјеш таја, израду оперативни х  планова, програм а и 
пројеката за реализаци ју  стратеш ких докум ената, те њ ихово праћењ е, у оквиру Градске 
управе, задуж ено је  О дјељ ењ е за  привреду од  11.06.2015.год.

Први И звјеш тај о реализаци ји  С тратегије сачињ ен је  три  годи не након њ еног усвајањ а, у 
марту 2011. године. И звјеш тај је  обухватио анализу  реализаци је докум ен та и анализу услова 
у којима се одвијала реализаци ја утврђен их циљ ева, п рограм а и п ројеката у наведеном 
периоду. Н а основу изврш ени х анализа, уочен о је  д а  постоји  п отреба за  аж урирањ ем 
докум ента С тратегије. У  складу с тим , израђен је  Р евидирани програм ско - пројектни дио 
Стратегије, усвојен  на сједници С купш тине града у априлу 2012. године. У  Ревидираном 
документу нису изм ијењ ени стратеш ки и оперативни циљ еви. Р евидирани  су сегм енти који 
се тичу улагањ а и и звора средстава нам јењ ени х за  и м п лем ентаци ју  пројеката. Ревидирани 
програмско -  пројектн и  дио С тратегије садрж и м ањ и број про јеката  у  односу на првобитни 
документ, односно чини га 112 пројеката укуп не проц ијењ ене вриједности од око 850 
милиона конвертибилних м арака (КМ ), при  чем у је  процијењ ено учеш ће ф инансирањ а од 
стране Града око 500 м илиона КМ .

Други И звјеш тај о реализаци ји  С тратегије, израђен је  и усвојен  од стране С купш тине града 
у јануару  2014. године. О н је  обухватио анализу реализаци је С тратеги је  закљ учно са стањ ем 
реализације пројеката на дан  30.11.2013. године.

Трећи Извјеш тај о реализаци ји  С тратегије, израђен  је  и усвојен  од стране С купш тине града у 
априлу 2015. године. Он је  обухватио анализу реализаци је  С тратеги је  закљ учно са стањем 
реализације пројеката на дан  31.12.2014. године.

Дефинисани инсти туц ионални  оквир у п роц есу  п раћењ а реализаци је  С тратегије чине 
Градоначелник и С купш тин а града те О дбор за праћењ е провођењ а С тратеги је  развоја града. 
О дбор за праћењ е провођењ а С тратегије, им енован је  одлуком  С купш тине града у марту 
2013. године. О длуком  о изм јени и допуни О длуке о образовањ у поврем еног радног тијела 
О дбора за праћењ е провођењ а С тратегије разво ја  Г рада Бањ алуке, у  п ери оду 2007 -  2015. 
године, у новем бру 2014. године, у  О дбор су им енован а д ва  нова члан а из П ривредног 
савјета града Бањ алуке. С ада О дбор за  праћењ е провођењ а С тратеги је  развоја Града 
Бањ алуке чине: три представн ика Градске управе, четири одборн и ка С купш тине града и два 
члана П ривредног савјета. С а сврхом  оперативни јег и стручни јег рада, са О дбором  сарађују 
именоване радне групе за поједине стратеш ке циљ еве. Радне групе чине стручне особе за 
подручије сваког стратеш ког циљ а и задуж ене су за анализирањ е стањ а и предлагањ е нових 
рјеш ењ а у процесу реализаци је С тратегије и њ еног аж ури рањ а и ревидирањ а. П ланирано је  
да О дбор врши ф ункц ију  координације између ин тереса локалне заједнице, њ ених 
истакнутих представника, изврш не власти и им п лем ентатора програм а и пројеката.

У овом извјеш тају  дата  је  анализа реализаци је  С тратеги је  закљ учно са  2015. годином , на 
основу предходног Ревидираног програм ско-п ројектног ди јела  С тратеги је  развоја  града 
Бањ а Лука.

Извјеш тај је  при прем љ ен на основу и н ф орм аци ја при купљ ен их  од стране организационих 
једи ниц а Градске управе Г рада Бањ а Л ука, ин сти туц и ја и предузећа чи ји  је  оснивач Град 
Бањ а Лука, радних група за праћењ е реализаци је С тратегије по стратетеш ким  циљ евим а и 
других учесн ика у  реализаци ји  докум ента. И звјеш тајем  су дате  оц јене исп уњ ењ а стратеш ких
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циљ ева кроз анализу реализаци је пројеката деф инисаних у  оквиру оперативних циљ ева и 
програма у оквиру сваког стратеш ког циља.

2. Услови у којима је реализована Стратегија

Н а услове реализаци је С тратеги је  утицало је  неколико зн ачајн и х  ф актора који су 
образлож ени у претходном  И звјеш тају , а који  су условили  пад  при вредне активности , и 
неповољ но се одразили  на буџет Града, као најзан ачајн и јег извора ф инансирањ а 
деф инисаног у С тратегији .

П осебан утицај на реализаци ју  С тратеги је  им але су поплаве које су  се деси ле у 2014.години. 
Значајно су см ањ ена средстава за  реализаци ју  С тратегије ко ја  су преусм јерена на хитне 
интервенције санације ш тета и заш титу од  поплава. Н астале ш тете од поплава на подручју 
Града процјењ ене су на сса 74.000.000,00 КМ .

Тренд кретањ а буџетских п ри хода и расхода града Бањ а ЈТука у  п оследњ их ш ест година, 
приказан је  у Т абели 1.

Т аб ел а  1. К ретањ е буџетских прихода и расхода у периоду 2010. до  2015. године

Г одина План (КМ) Реализација прихода (КМ') Реализација расхода (КМ)

2010 144.270.000,00 136.013.089,13 138.116.485,16

2011 152.105.000,00 151.843.062,97 152.130.566,33

2012 177.476.000,00 166.131.891,65 174.034.855,38

2013 180.932.000,00 172.716.577,44 174.293.734,07

2014 128.880.000,00 118.126.576,37 125.267.214,54

2015 118.730.000,00 120.758.582,86 1 13.818.547,76

* Приказани реализовани приходи и расходи (за посматране године) обухватају све приходе и 
примитке као и расходе и издатке у оквиру рачуновдственог фонда 01 (планирана буцетска средства), 
као и приходе и примитке и расходе и издатке реализоване у оквиру осталих рачуноводствених 
фондова (фондови 02, 03, 04 и 05, који се не планирају у оквиру редовног буцета).

Т ренд реализације буџетских  прихода директно је  утнцао на трен д  реализаци је пројеката из 
Ревидираног програм ско-п ројектног ди јела С тратегије.

Стратегијом је  планирано д а  значајан  извор ф инан си рањ а про јеката  буду претприступни 
фондови Европске уније. Н апредак Босне и Х ерцеговине у проц есу  евроин теграци ја одвијао 
се значајно спорије, него ш то се то  предвиђало у  периоду израде докум ента. Током  периода 
имплементације С тратеги је  развоја, Б осн и  и Х ерцеговини, као п отенц и јалном  кандидату за 
чланство у Европској уни ји , била су доступна само средства из прве дви је  ком поненте ИПА 
ф ондова1, при чему су средства у оквиру I ком поненте нам јењ ена углавном  за помоћ у 
процесу транзиц ије и изградњ и институција. И поред тога, кроз процес програм ирањ а ове 
компоненте, градска адм и нистраци ја  је  усп јела д а  обезби једи  средства за два  зн ачајна 
пројекта:

• П ројекат „Р ем оделаци ја и ревитализаци ја тврђаве К астел “

1 ИПА фондови (1РА - 1п51гитеп1 Јог Рге-Ассеббшп АббЈб^апсе) представљају Инструмент за 
претприступну помоћ који је  усвојила Европска унија у циљу пружања финансијске подршке 
земљама ЈИЕ у њиховом постепеном приближавању европској политици и стандардима, све до 
испуњавања неопходних критеријума за улазак у Европску унију. Извор: №уу\у.еисје5к.ого
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- 2012. године, за  К астел  - ц јелину 9, обезбијеђена је  дон ац и ја  од  2,5 м илиона евра из 
И П А  ф он да (I ком понента). П отписн ик уговора о д онаци ји  је  М инистарство 
цивилних послова БиХ , а Град Бањ а Л ука је  крајњ и корисник.
2013. године, за  К астел - цјелину 2, обезбијеђена је  дон ац и ја  од 1,13 м илиона евра,
такође из 1РА фонда.
С уф инан си рањ е овог пројекта од стране Града обезбијеђено је  у  износу од 
314.868,52 К М , кроз ф инансирањ е активности  израде докум ентаци је  за потребе јав н е  
набавке за  избор извођача радова и надзора, грађевинске дозволе, израде С тудије 
оправданости  реконструкције  и рем оделаци је  тврђаве К астел, превођењ а и др.

- 2014. године, Г рад  је  средствим а буџета реализовао изградњ у траф останиц е за 
К астел - ц јелин у 2, у износу од 85.186,39 КМ .

- 2015. године, у оквиру цјелине 2 -  љ етн а сцена, извођени су радови на
рекон струкцији  ди јела ијслине (бедеми, кула 3 и кула 4) од стране предузећа 
„К О Т О “, а ф инансираном  од стране делегаци је  ЕУ. Реализована су грант средстава у 
износу од  1.900.000,00 КМ . Од стране Г рада изведени  су радови на изградњ и 
вреловода унутар  тврђаве и прикљ учењ а реконструисаних објеката, изведени су 
радови на инф раструктури  неопходној за  неом етано ф ункционисањ е цјелине 2 
(водоводни прикљ учак, хидрантска мреж а, ЕЕ  и Т Т  прикљ учак). Реализована 
средстава Г рада у 2015. години и зн осила су 192.000,00 КМ .

•  П ројекат „Г радски  систем  водоснабдјевањ а и одвођењ а отпадних вода у граду Бањ а 
Л ука“

П ројекат је  им плем ентиран , с циљ ем  прош ирењ а водоводне мреж е и прикљ учењ а 
рубних д и јелова града на водоводни систем  и прош ирењ е канализационе мреж е и 
престанак испуш тањ а неп рерађене канализације директно у  ријеку Врбас, 
у нап ређењ а квалитета воде и побољ ш ањ а ж и вотн их  услова и заш тите природних 
ресурса. У куп н а вриједност про јекта је  37.209.338,00 КМ  по потписаним 
споразум им а, а извори ф инансирањ а су: кредитна средства К 1\\' банке у износу од
19.558.300.00 КМ ; затим  грант од стране њ ем ачке владе у износу од 7.823.320,00 КМ; 
грант из 1РА ф онда у износу од 8 .654.220,00 КМ  и буџетска средства у износу од
1.173.498.00 КМ .

• П ројекат“ П ром оци ја Града Б ањ алука као пословног п артн ера“

О дјељ ењ е за  при вреду је  у протеклом  периоду било носи лац  активн ости  на пројекту 
сертиф икаци је Г рада као повољ ног пословног окруж ењ а - В ш з т е з  РпепсОу СегђПсађоп 
- ВРС).
Овај програм  покренуо је  Н А Л Е Д  (Н ационална алијанса за  локални економ ски развој) 
из Републике С рбије у сарадњ и са У С А И Д -ом  (А м еричка агенци ја за међународни 
развој) 2007. године.
У купна ври једн ост  пројекта је  160.796,10 К М , а пројекат је  ф инансирао Ш А Ш -о м  
(А м еричка агенци ја  за  међународни развој).
С ертиф икат је  уручен  Градоначелни ку на III Јадранском  кон гресу  одрж аном  у  Н еуму, 
26. м а ја 2 0 1 5 . године.

Градска адм и нистраци ја  треба  наставити ф ункционисати у складу са  критеријум им а 
деф инисаним овим  програм ом , је р  је  прва провјера након 2 године од В ериф икационог 
извјеш таја.

У оквиру II ком п оненте -  прекогран ична сарадњ а, локалне заједн ице им ају м огућност бити 
директни апликанти , м ада се позиви за  предају  п ројеката об јављ ују  ри јетко  и велика је  
конкуренција за  доби јањ е грант средства. И  поред  тога, градска адм инистрација, заједно са
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својим институцијам а, у  оквиру сваког позива при прем ала је  пројектн е приједлоге и била 
корисник одређен их средстава.

М еђутим, чињ ени ца д а  Б осн а и Х ерцеговин а, до краја 2015. годи не, јо ш  уви јек  није добила 
статус кандидата за чланство у  Е вропској унији  и на тај начин није им ала могућност да 
користи остале ком поненте И П А  ф ондова, представљ ала је  значајно  ограничењ е у 
реализацији С тратегије.

Као трећи значајан  ф актор који  је  негативно утицао на процес реализаци је  С тратегије, била 
је  прим јена Закона о јав н о  - приватном  партнерству. О вај закон  је  у Републици Српској 
ступио на снагу средином 2009. године. С тратегијом  је  било планирано да многи, 
ф инансијски значајни  пројекти , буду ф инансирани кроз јав н о  - при ватн о партнерство, ш то 
се у досадаш њ ем  периоду реализаци је  С тратегије ни је десило. П риватни партнери, 
вјероватно због дуге и ком п ликован е процедуре предвиђене закон ом , нису исказали 
довољ ан интерес за овом врстом  сарадњ е. У  наставку реализаци је  про јеката  из С тратегије 
потребно је  изнаћи м одали тете за  ф инансиранје про јеката  по н аведеном  м оделу јавног- 
приваног партнерства.
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3. Реализација Стратегије

У наредним  поглављ им а д ат  је  кратак опис реализаци је С тратеги је  по стратеш ким 
циљ евима, анализа степена реализаци је пројеката и разлози  који  су утицали  да се поједини 
пројекти не реализују  у  планираном  обиму и периоду. Т акође, дате  су инф орм ације и 
закљ учци који указују  на разлоге и препреке током  реализаци је п ро јеката  из С тратегије.

Д етаљ није инф орм ације о реализаци ји  сваког појединачног пројекта приказане су у прилогу 
овог извјеш таја (П рилог: Д етаљ нији  преглед реализаци је пројеката по стратеш ким 
циљ евима).

3.1. Стратешки циљ С1: Одрживи развој и већа ефикасност у 
управљању ресурсима

О држиви развој и већа еф икасност у  управљ ањ у ресурсим а п одразум јева успостављ ањ е 
саврем еног начина уп рављ ањ а градом  и унапређењ е рада градске адм инистрације, како би 
се могло одговорити п отребам а развоја  и захтјевим а грађана. С тратеш ки циљ се остварује 
кроз реализацију оперативни х ци љ ева како је  наведено у Т абели  2.:

Табела 2. Стратешкн цнд, С1 и оиератнвни циљеви
Стратешки циљ Оперативни циљ

С1:Одрживи развој и 
већа ефикасност у 
управљању ресурсима

С 1: 0 1 Кључно учешће Града у располагању и управљању ресурсима
С1:02 Рационално искориштен простор
С 1:03 Очувана и унапријеђена животна средина
С 1:04 Лидер енергетске ефикасности
С 1 '0 5  Повећана ефикасност градске администрације
С1:06 Уравнотежен развој урбаног подручја града

О перативни циљ С 1 :0 1 , везан  је  за  кљ учно учеш ће Г рада у располагањ у и управљ ањ у 
ресурсим а односи се на изм јене законског оквира у  располагањ у локалним  ресурсим а и није 
у надлеж ности Града. Због то га  ни је детаљ није разрађен. И пак, важ н о  је  констатовати да је  
Град покренуо виш е и н ици јати ва за  пром јену закон ског окви ра којим  би се ом огућило 
ефикасније кориш тењ е ресурса. Како је  претходним  И звјеш тајем  наглаш ено, Закон о 
преносу права својине на капиталу Републике Српске у предузећим а која обављ ају 
комуналне д јелатности на једи н и ц е  локалне сам оуправе, представљ а реализован пројекат у 
смислу овог стратеш ког циљ а. У  прилог том е је  и иницијатива ко ја се односила на изм јене и 
допуне Закона о локалној сам оуправи . Н ародна скупш тина РС је  усво ји ла нови нацрт Закона
о локалној управи  и сам оуправи  који  је  упућен на јав н у  расправу. А ктивности на 
реализацији овог ци љ а одвијају  се континуирано, до краја п ери ода реализаци је С тратегије 
па у оквиру оц јене реализаци је пројеката, наведени про јекти  им ају  статус: реализаци ја у 
току.

А нализом података о им плем ентаци ји  пројеката у оквиру стратеш ког циљ а С1, може се 
закљ учити сљ едеће:

Стратеш ки циљ С1 обухвата 36 пројеката, од ч ега је :

❖ У потпуности реализовано 9 пројеката;
❖ К онтинуирано се реализу ју  активности у  оквиру 25 пројекта;
❖ Н ису реализоване активности  у оквиру 2 пројеката.
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У потпуности је  реализовано 9 пројеката, а од преосталих 27 пројеката, у току  је  реализација 
активности у оквиру њ их 25, ш то  представљ а п роц енат реализаци је  и започете реализације 
од 94%  преостали х про јеката  у  оквиру овог стратеш ког циљ а.
Ф инансијска средства ко ја су до сада улож ена у  реализоване пројекте износи сса
45.000.000,00 КМ , а у 2015. за про јекта чија је  реализаци ја у  току , прем а инф орм ацијам а 
организационих јед и н и ц а  улож ено  је  сса 650.000,00 КМ .

Н ајзначајнији разлози  због ко ји х  нису реализоване д еф и н и сан е активности у  оквиру 
наведених пројеката су недостатак  ф инанси јских средстава, као  и непостојањ е адекватног 
законског оквира потребног за  им плем ентаци ју  у  планираном  п ери оду реализације.
Такође, прим једбе се односе и на чињ енице да  су д еф и н и сан и  пројекти  ком плексни за 
имплементацију, те д а  је  њ ихову реализаци ју  потребно плани рати  кроз виш е фаза. О вакав 
начин планирањ а, утицао  би позитивно на ф инансирањ е активн ости  и на аналитичко 
праћењ е реализације пројеката.

3.2. Стратешки цил> С2: Диверзификована економека етруктура 
која обезбјеђује пуну запоеленоет

Овај циљ  односи се на ш ирењ е економ ских активн ости  у складу  са  просторном  
располож ивости природних ресурса  за  раст и развој привреде. А ктивн ости  су усм јерене на 
подстицањ е улоге Г рада у м аксим изацији  резултата на бази  ресурса  ко ји м а Град располаж е 
с циљем покретањ а привредне активности  и раста броја  н ови х  радних м јеста те очувањ е 
постојећих.

С тратеш ки циљ  се остварује  кроз реализаци ју  оперативни х ци љ ева како је  наведено у 
Табели 3.:

Т а б е л а  3. С т р а т е ш к и  цил> С 2 и о п с р а т н в н и  ц и љ ев и
Стратешки циљ Оперативни циљ

С2: Диверзификована 
економска структура 
која обезбјеђује пуну 

запосленост

С2:01 Већа конкурентска способност Града у привлачењу 
инвестиција у производне капацитете
С 2:02 Повећана запосленост
С2:03 Валоризоване предности административног, економско- 
финансијског, образовног, културног и здравственог центра
С 2:04 Интензивна кооперација између Градске администрације и 
пословне заједнице

С 2:05 Обогаћени културни, спортски и туристички садржаји

А нализом података о им п лем ентаци ји  пројеката у  оквиру стратеш ког циљ а С2, м ож е се 
закљ учити сљ едеће:

С тратеш ки циљ С2 обухвата 27 пројеката, при чем у је :

*!* У  потпуности  реализовано 7 пројеката;
❖ К онтинуирано се реализују  активности у  оквиру 17 пројеката;
❖ Н ису реализоване активности  у оквиру 3 пројеката.

У потпуности је  реализовано 7 пројеката, а од преосталих 20 пројеката, у току  је  реализација 
активности у окви ру  њ их  17, ш то представљ а проценат реализаци је  од  89%  преосталих 
пројеката у оквиру овог стратеш ког циља.
Ф инансијска средства  ко ја  су до сада улож ена у реализоване пројекте износи сса
48.000.000,00 К М , а у  2015 за  пројекте чија је  реализаци ја  у току, п рем а инф орм ацијам а 
организационих јед и н и ц а  улож ено  је  сса 7 .000.000,00К М .
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У  оквиру овог стратеш ког циљ а, планирана је  и м п лем ен тац и ја  значајних капиталних 
пројеката попут изградњ е кон гресн ог центра, концертне дворан е, изградњ а и унапређењ е 
здравствено-туристичког цен тра „С рпске топлице“ и др.
За реализацију ове врсте пројеката, потребна је  сарадњ а са  релевантним  ентитетским  
м инистарствим а с циљ ем прон аласка оптим алних начина ф инан си рањ а њ ихове реализације. 
Такође, потребно је  изврш ити додатне анализе за  реализаци ју  п ројеката по м оделу јавн о- 
приватног партнерства како би се могле покренути иницијативе д а  се ови пројекти понуде 
приватним инвеститорим а као м огућност за заједничку сарадњ у и партнерство са Градом  у 
будућем стратеш ком  периоду.

А нализом  инф орм ација им плем ентатора, пројекат (С 2 :0 3 :П Г 2 :П р 1 : С туди ја градске ренте) 
није започела реализаци ја је р  је  Ревидираним  програм ско пројектн им  дијелом  см ањ ен 
финансијски износ за  реализаци ју  овог пројекта детаљ и  су описани у табели  овог 
И звјеш таја, док за  неке од  пројеката не постоји  ни и н терес  приватних инвеститора 
(С 2:03:П Г 1 :П р1: П рограм  зо н а  унап ређењ а пословањ а - В Ш  центри).

3.3. Стратешки циљ СЗ: Инфраструктурна ефикасност и
ефективност

Реализацијом  овог стратеш ког ци љ а до 2015. године п лан и ран о  је  обезбиједити развој 
комуналне ин ф раструктуре ко ји  неће представљ ати  ограничавајући  ф актор реализације 
других постављ ених циљ ева, а истоврем ено ће ом огућити  подизањ е квалитета ж и вота у 
граду на виши ниво. У том  контексту, здравствена заш ти та стан овниш тва тртирана је  као 
фактор и саставни дио саврем ене ком уналне ин ф раструктуре те као потенцијални генератор 
развоја.
П аралелно с бољом ком уналном  опрем љ енош ћу, ја в љ а  се и потреба квалитетнијег 
обликовањ а простора, у  ф ункцији  хум аног становањ а гр ађан а и достизањ а стандарда 
становањ а развијених европских земаљ а. У  ш ирем  оквиру ин ф раструктурне опрем љ ености 
Града је  и изградњ а станова за  ом ладинску популацију  и  за  породиц е с виш е дјеце, а све у 
циљу спречавањ а пријетеће дем ограф ске деп опулаци је и укљ учи вањ а Бањ а Л уке у 
реализацију популационе политике Републике Српске.

С тратеш ки циљ СЗ се остварује  кроз реализаци ју  оперативни х  ци љ ева како је  наведено у 
Табели 4.:

Т аб ел а  4. С т р а т е ш к и  ц и љ  С З и о п е р а т и в н и  ц и љ ев и
Стратешки циљ Оперативни циљ

СЗ: Инфраструктурна 
ефикасност и ефективност

С3:01 Развијена техничка инфраструктура за обезбјеђење 
комуналних услуга за града на нивоу стандарда развијених 
европских градова
С3:02 Лидер у пружању здравствених услуга
С3:03 Стамбена изградња у функцији популационе политике и 
хуманог становања.

А нализом података о им п лем ентаци ји  пројеката у  оквиру стратеш ког ци љ а СЗ, м ож е се 
закљ учити сљ едеће:

С тратеш ки циљ СЗ обухвата 24 пројекта, при чему је : 

•> У потпуности реализовано 3 пројекта;
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У потпуности су реализована 3 пројекта, а од преостали х 21-ног пројекта, у току је  
реализација активности у оквиру њ их 16, ш то представљ а проц енат реализације од 79% 
преосталих пројеката у оквиру овог стратеш ког циља.
Ф инансијска средства ко ја су до сада улож ена у реализоване пројекте износи сса
15.600.00,00 К М , а у  2015. за  пројекта чи ја  је  реализаци ја  у  току , п рем а инф орм ацијам а 
организационих једи н и ц а  улож ено  је  сса 12.000.000,00 К М .

А нализом  пројеката у оквиру овог стратеш ког циљ а и и н ф орм аци ја доби јен их од стране 
имплеметатора, у оквиру редовн ог рада Градске управе, реализован  је  одређени број 
додатних активности у  оквиру ових пројеката.
У оквиру овог циљ а налазе се значајни  инф раструктурни про јекти  који  нису сам о од 
стратеш ког значаја за  развој града Бањ а Л ука, већ и Републике, те су везани  за планове и 
стратеш ка опредјељ ењ а ентитетских институција у Реп убли ц и  С рпској, на које Град нем а 
директан утицај али м ож е препознати свој интерес и  прем а њ ем у се укљ учити у  њ ихову 
реализацију.

Н ајзначајнији разлог за  недовољ ну реализацију пројеката је  недостатак ф инансијских 
средстава. Такође, неопходан  ф актор за реализацију  про јеката  овог стратеш ког циљ а у 
будућности је  и интен зивни ја сарадњ а са институцијам а Р еп убли ке Српске.

3.4. Стратешки циљ С4: Добро интегрисана локална заједница

К онкурентска позиција локалн е заједнице све виш е зависи  од зн ањ а и добро  осм иш љ еног 
властитог развоја, који подразум ијева  активан допринос њ ених свих актера. Реализација 
овог стратеш ког циљ а, обезб јеђује  бољ у укљ ученост и координ ацију  свих актера локалне 
заједнице у  р јеш авањ у проблем а и креирањ у разво ја  града. К ао резултат, очекује се 
ефикаснији систем  уп рављ ањ а јавн о м  адм инистрацијом , ко ји  је  подрж ан саврем еним  
информ ационо-технолош ким  рјеш ењ им а, са усвојеним  и п ри хваћен им  м оделим а друш твено 
одговорног понаш ањ а представн ика приватног, јав н о г  и ц и вилног сектора.

С тратеш ки циљ С4 реализује се кроз оперативне циљ еве како је  наведено у Табели 5.:

<* Континуирано се реализују активности у оквиру 16 пројеката;
*Ј* Није реализоваНо 5 пројеката.

Т а б е л а  5. С т р а т е ш к и  ц и љ  С 4 и о п е р а т и в н и  ц и љ ев и
Стратешки циљ Оперативни циљ

С4: Добро интегрисана 
локална заједница

С4:01 Висок ниво одговорности предузећа, институција, установа и 
појединаца за сазвој властите средине
С 4:02 Лица са умањеном радном способношћу и тешкоћама у 
кретању укључена у привредни и друштвени живот града
С4.03 Бања Лука - град информатике;
С 4:04 Социјална укљученост и смањење сиромаштва
С4:05 Реализовани приоритети омладинске политике града

А напизом података о и м п лем ентаци ји  пројеката у  оквиру стратеш ког ци љ а С4, мож е се 
закљ учити сљ едеће:

С тратеш ки циљ  С4 обухвата 17 пројеката, при чем у је :

*** У потпуности реализовано 4 пројекта;
❖ К онтинуирано се реализују  активности у оквиру 8 пројеката;
♦> Није реализовано 5 пројеката;
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У потпуности су реализована 4 пројекта, а од преосталих 13 пројекта, у току је  реализадија 
активности у оквиру њ их  8, ш то представљ а проценат реализаци је  од 70%  преосталих 
пројеката у оквиру овог стратеш ког циља.
Ф инансијска средства ко ја  су до сада улож ена у реализоване пројекте износи сса
1.600.000,00К М , а у 2015 за  пројекта чија је  реализаци ја у току , прем а информацијама 
организационих јед и н и ц а  улож ено је  сса 150.000,00 К М .

На реализацију п ројеката у  оквиру овог стратеш ког циљ а ди ректн о  су утицала буџетска 
средства којим а се ф инансирају  соци јални програми. А ли, и  п оред  тога, континуирано се 
реализују активности у  оквиру деф инисаних п ројеката у  складу са располож ивим 
средствима. П оред  буџетских средстава, градска адм и нистраци ја , у овој области, 
континуирано је  кан ди довала пројекте за  ф инансирањ е од  стране донатора како би се 
обезбиједила и додатн а средства за реализацију  активности . У  оквиру овог циља, 
деф инисани су пројекти  који подразум ијевају  активан доприн ос свих актера локалне 
заједнице у  њ иховој реализаци ји . За  будући стратеш ки период, од  велике важ ности ће бити 
стварањ е партнерстава са  други м  организацијам а, посебно цивилног друш ва.

Такође, овим стратеш ким  циљ ем  планирани су и вриједни инф орм ационо-ком уникациони 
инф раструктурни пројекти , на чи ју  је  им плем ентаци ју  значајно  утицао  недостатак 
ф инансијских средстава. П отребно  је  у будућем  периоду сагледати  м огућност проналаска 
одговарајућих п артнера на реализацији  ових п ројеката и адекватног финансијског 
аранж м ана за  њ ихово ф инансирањ е.

3,5. Стратешки цил> С5: Ревитализовано сеоско подручје града 
са обезбјеђеним условима за одрживи развој

Овај стратеш ки циљ обезб јеђује  привредну и дем ограф ску обнову сеоског подручја и 
стварањ е услова за  њ егов дугорочно одрж иви развој. Р еализаци ја циљ а значи постизањ е 
модификоване дем ограф ске структуре сеоског подручја, са већим  учеш ћем  становниш тва у 
радној и репродуктивној доби , ш то је  основни услов њ еговог дугорочно одрж ивог развоја. 
Н а овај начин, стварају  се претпоставке за  усклађен  развој урбан ог и сеоског подручја, како 
с аспекта њ ихове п ри влачности  за  ж и вот и рад, тако и са асп екта  м еђусобн ог усклађивањ а 
развојних потреба.

С тратеш ки циљ С5 реализује  се кроз оперативне циљ еве како је  наведено у Т абели 6.:

Т аб ел а  6. С т р а т е ш к и  цил> С 5  и о п е р а т и в и и  цнл>евн
Стратешки циљ Оперативни циљ

С5: Ревитализовано сеоско 
подручје града са 
обезбјеђеним условима за 
одрживи развој

С5:01 Усклађен развој сеоског подручја града

С 5:02 Створени услови за интегрални развој сеоског подручја

С5:03 Очуване и унапређене природне вриједности сеоског подручја 
града

А нализом  података о им п лем ентаци ји  пројеката у  оквиру стратеш ког циљ а С5, може се 
закљ учити сљ едеће:

С тратеш ки циљ С5 обухвата  8 пројеката, при чему је :

V У потпуности реализована 2 пројекта;
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У потпуности су реали зован а 2 пројекта, а од преостали х 6 пројеката, у  току  је  реализација 
активности у оквиру њ и х  4, ш то представљ а проц енат реализаци је  од 67%  преосталих 
пројеката у оквиру овог стратеш ког циља.

Ф инансијска средства која су до  сада улож ена у реализоване пројекте износи 80.000,00 КМ , 
а у 2015 за пројекта чи ја  је  реализаци ја у  току , прем а и н ф орм аци јам а организационих 
једи н и ц а улож ено је  сса 1.700.000,00 К М .

А нализом ин ф орм аци ја  о разлози м а недовољ не реализаци је про јеката  у оквиру овог 
стратеш ког циља, м ож е се закљ учити  д а  су то  недостатак  ф инанси јских средстава и 
оснивањ е Ц ентра за серти ф и каци ју  пољ оп ривредн их и прехрам бен их  производа за чије 
оснивањ е Град није ни надлеж ан. За  пројекте у оквиру овог циљ а, карактеристично је  да  се 
активности проводе у неколи ко организац иони х јед и н и ц а  и градских институција ш то утиче 
на ниво координације активн ости  у  области овог стратеш ког циљ а. Зато је , за  будући 
стратеш ки период, важ но прецизни је одредити  надлеж ну организац иону једи н и ц у  или 
градску институцију , к о ја  ће  бити носилац  и м п лем ентаци је  овакви х  пројеката. О во би 
допринијело еф икасни јој координ ацији  активности , бољ ем  п лани рањ у и активности и 
буцетских средстава као и бољ ој им плем ентаци ји  пројеката.

♦I* Континуирано се реализују активности у оквиру 4 пројекта;
❖ Нису реализована 2 пројекта;
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4. Закључци и препоруке

Рекапитуалција реализаци је пројеката С тратегије по стратеш ким  циљ евим а дата  је  у  Т абели 
7.

Т аб ел а  7. Р е к а п и т у л а ц и ја  р е зу л та т а  р е а л и за ц н је  С т р а т е г п је
Укупан број 

пројеката Реализовано Реапизација у 
току

Није реализовано

Стратешки циљ 1 36 9 25 2

Стратешки циљ 2 27 7 17 3

Стратешки циљ 3 24 3 16 5

Стратешки циљ 4 17 4 8 5

Стратешки циљ 5 8 2 4 2

Укупно 112 25 70 17

Закљ учци на основу анализе до сада постигнутих резултата  у реализаци ји  С тратегије:

Ф  П роцес реализаци је С тратегије одвија се под негативним  утицајем  економ ске кризе још  
од 2008. године. Е видентан  је  пад изворн их буџетских прихода, а тренд  реализације 
буџетских п ри хода директно је  утицао на тренд  реализаци је  пројеката из Ревидираног 
програм ско-пројектног ди јела Стратегије.

П оплаве које су се деси ле на подручју  Г рада у м ају  и августу 2014. године, утицале су 
на смањ ењ е средстава за реализаци ју  пројеката из С тратеги је  и њ ихово преусм јеравањ е 
у реализацију х и тн и х  интервенција и санаци ју  ш тета  од  поплава. Н астале ш тете од 
поплава на подручју  Г рада процјењ ене су на сса 74 .000.000,00 КМ  2.

Ф Јавно - приватно партнерство, планирано као јед ан  је  од основних м одела ф инансирањ а 
пројеката, није реализовано због недовољ не заинтересованости  приватних партнера, а 
због ком пликоване процедуре деф инисане Законом  о јав н о  приватном  партнерству у 
Републици С рпској.

Ф  Н осиоци им п лем ентаци је пројеката, приликом  израде сво јих  годиш њ их планова, 
гребају јасн о  исказати ф инансијске потребе у  буцету  за  реализаци ју  пројеката из 
Стратегије;

Ф И мајући у виду претходне закљ учке као и друге услове у  ко ји м а је  С тратегија 
реализована, досадаш њ и степен реализаци је п ројеката са процентом  реализације од 
85% , у контексту  утврђен ог планског периода, м огао би се оцијенити као релативно 
задовољ авајући .

Н а основу анализе до  сада постигнутих резултата у  реализаци ји  С тратегије препоручује се:

2 Подаци из Елабората о процјењенгш штетама на подручју града Бања Лука проузрокованим 
елементарном непогодом -  потавом у  периоду од 16.05. до 26.05.2014. године и Елабората о 
процјењеним штетама на подручју града Бања Лука проузрокованим елементарном непогодом у  
периоду од 6.8. до 11.8.2014. године и непогодом од 16. на 17.8.2014. године, усвојених од стране 
Скупштине града.
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4  У  складу са О длуком  о продуж ењ у рока важ ењ а С тратеги је  и И звјеш тајем  о 
реализаци ји  С тратеги је  закљ учно са 2015 .годином  потребно је  иврш ити ревизију 
програм ско пројектн ог ди јела С тратегије са  ја с н о  утврђеним  ин ди каторим а за оцјену 
степена реализаци је  пројеката;

Ф У тврдити динам ику  реализаци је пројеката у  продуж еном  планском  периоду;
♦  И нтензивирати сарадњ у са надлеж ним  институцијам а Републике С рпске и БиХ с 

циљ ем пром оц ије пројеката Града, п рон аласка стратеш ких п артнера и деф инисањ а 
м огућих за једн и чки х  м одела ф инансирањ а пројеката;
А ктивније се укљ учити  у  процесе програм ирањ а средстава из претприступних 
ф ондова путем  сарадњ е са надлеж ним  институцијам а;

Ф А ктивније се укљ учити  и остварити сарадњ у са  надлеж ним  институцијам а у  циљ у 
унап ређењ а закон ског оквира у  области јавн о-п ри ватн ог партнерства;

*  К онтинуирано сарађивати  са привредним  сектором  и сектором  цивилног друш тва на 
препознавањ у заједн ичких  интереса, те припрем и и им плем ентаци ји  пројеката; 
П риликом  реализаци је пројеката из С тратегије, јасн о  деф инисати  надлеж ности у 
им плем ентаци ји  пројеката градске адм инистрације, а у  циљ у еф икасни је  реализације 
и праћењ а пројеката;

Ф  К онтинуирано проводити  активности на пром оц ији  зн ачаја  реализаци је С тратегије 
унутар градске адм инистрације  али и локалне заједнице у цјелини.

Ф П окренути иницијативу прем а В лади  РС за  оснивањ е Ц ен тра  за  цертиф икацију  
пољ опривредних и прехрам бених прои звода као неопходне И нституције у циљу 
реализаци је С тратеш ки х пројеката у оквиру С тратеш ког циљ а С5. Н едостатак 
Ц ентра п редстављ а кочећи ф актор у реализаци ји  наведених пројеката.
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5. ПРИЛОГ : Детаљнији преглед реализације пројеката по стратешким циљевима

Т а б с л а  8 : Н р егл ед  р е а л н за ц н је  п р о је к а т а  у о к в и р у  с т р а т с ш к о г  ц н љ  С1 (стањ е  31.12.2015. годи п с)

Редни
број Назив пројекта

Процјењена 
вриједност 

укупних 
улагања у КМ

До сада 
реапизоваиа 

средства у КМ 
за 2015. г.

Опис реализованих активности Период
реализације

Надпежно
одјељење

Статус
пројекта/
Напомена

СТРА ТЕШ КИ  Ц И Љ  С1: ОДРЖ ИВИ РАЗВОЈ И ВЕЂА ЕФ ИКАСНОСТ У У ПРАВЉ АЊ У РЕСУРСИМ А

С 1 :0 1 : КЉ У ЧН О  УЧЕШ ЋЕ ГРАДА У РАСПОЛАГАЊ У И УПРАВЉ АЊ У РЕСУРСИМ А

С 1 :0 1 :П П : Промјене {аконског окгвира улокалн н м  ресурсима

1.

С ,:0 1 :ПГ1 :Пр1 
Хармонизација 
прописа који 
регулишу 
располагање и 
управљање локалним 
ресурсима

Н/а Н/а Појашњење дато у сегменту 3.1. Извјештаја. 2008 -2019

Савез ошитина и 
градова РС, 
Министарство 
локалне 
самоуправе РС

Реализација 
у току

2.

С1:01:ПГ1:Пр2 
Уставно регулисање 
темељног облика 
свој ине ј единица 
локалне самоуправе

Н/а Н/а Појашњење дато у сегменту 3.1. Извјештаја. 2 0 1 2 -2 0 1 9

Савез општина и 
градова РС, 
Министарство 
локалне
самоуправе РС и 
Министарство 
правде РС

Реализација 
у току

С 1:02 : РАЦИОНАЛНО ИСКОРИШ ТЕН П РО С ТО Р

С 1:02:П Г 1: Намјена нростора

3.

С1:02:ПГ1:Пр1 
Усвајање просторног 
плана за период до 
2030. године

700.000,00 795.600,00

На сједници Скупштине града Бањалука 
одржаној 03.04.2014. године усвојен је  
Просторни план града Бањапука. („Службени 
гласник града Бањалука" број 11/14).

2011 -2014
Одјељење за
просторно
уређење

Реапизовано.
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4.

С1:02:ПГ1:Пр2 
Просторни план 
подручја спортско- 
рекреативног и 
сајамског комплекса 
у насељу Залужани

100.000,00

Град
Бањалука

50%

Општина
Лакташи

50%

Донешена Одлука о изради Просторног плана 
подручја спортско-рекреативног и сајамског 
комплекса у насељу Залужани („Службени 
глансик града Бањалука“ број 39/08)
- потписан оквирни споразум између Града 

Бањалука и Општине Лакташи
- због недостатка финанцијских средстава 

није покренута јавна набавка за израду 
предметног плана.

Планом и програмом рада Одјељења за 
просторно уређење у 2015.години није 
предвиђена израда наведеног Плана, а за 
израду планске документације и у наредној, 
2016. години ће бити ограничена буџетска 
средства због потребе финансирања израде 
стратешке планске документације, односно 
урбанистичког плана, а који је  локална 
заједница обавезна да донесе у законом 
предвиђеним роковима.

2008-2019
Одјељење за
просторно
уређење

Реализација 
у току.

5.

С ,:0 2:ПГ ,:Пр3 
Успостављање 
индустријских зона 
града

340.000,00

У току 2015.донесена је  Одлука о оснивању 
Пословне зоне „Рамићи -  Бања Лука“ 
(Службени гласник Града Бања Лука, бр. 
9/15) у априлу 2015.год.
У Пословној зони продано је  једанаест 
плацева, десеторици инвеститора, и то: 
МасЈасо (2.603 м2; 53.400,00 КМ)
8ер1 (3.521 м2; 72.190,00 КМ)+ (2.270 м2; 
46.540,00 КМ)
ТекИпЈ (2.725 м2; 55.980,00 КМ)
>Јога р1аз! (14.429 м2; 295.800,00 КМ)
Мос1и1 (2.563 м2; 52.641,50 КМ)
Тећпотегкиг (2.744 м2; 57.000,00 КМ)
Е1аб (11.110 м2; 227.850,00 КМ)
Меззег (12.502 м2; 256.300,00 КМ) 
бјш Јшрекк (7.841 м2; 161.500,00 КМ)

2012-2019

Одсјек за локални 
економски развој, 
Пословна зона 
„Рамићи -  Бања 
Лука“

Реализација 
у току.
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Тп ђех1 (3.770 м2; 77.290,00 КМ)
Укупно: 1.284.301,00 КМ 
Крајем 2015. усвојена је  Одлука о доношењу 
Регулационог плана Пословна зона „Рамићи“ 
Бања Лука (Сл.гл. града БЈ1, бр. 28 од 
26.11.2015. године).

6.

С1:02:ПГ1:Пр4 
Реализација 
„Вго\упГ1е1с1“ 
инвестиција Града

400.000,00

У току 2015. год. у Пословној зони 
дјелатност су обављала три закупца, и то: 
„21. мај“(1.882,74 КМ/м2 , мјесечно), 
„Ролофлекс“ (1.024,23 КМ/м2, мјесечно) и 
„МК Мајкић“ (698,10 КМ/м2, мјесечно).

2012 -2019

Одсјек за локални 
економски развој, 
Пословна зона 
„Рамићи -  Бања 
Ј1ука“

Рализација у 
току.

7.

С1:02:ПГ1:Пр5 
Изградња градског 
гробља и 
крематоријума

23.500.000,00 69.566,42

Завршена прва фаза - изградња ограде. 
Завршена је  изградња улазне партије, капеле 
са мртвачницом, котловнице, приступне 
собраћајнице, алеја великана, гробна мјеста. 
Уложена средства су из буџета Града. 
Изграђена је  саобраћајница за лрикључак 
пута за гробље на магистрални пут. У току је 
рјешавање имовинских односа за изградњу 
нове саобраћајнице за гробље.

2008 -2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација 
у току.

С1:02:Г1Г2; Урбана ревитализацнја и обиова града

8.
С 1:0 2:ПГ 2:Пр 1 
Заштита паркова и 
зелених површина

1.000.000,00

2015. године покренута је  јавна набавка за 
„Инвентаризацију, валоризацју и атрибу- 
тизацију дрвореда са анализом здравственог 
стања за потребе катастра градске управе, 
Града Бања Ј1ука“. Вриједност набавке је 
40.000,00КМ.- набавка није реализовна до 
краја 2015. год. због жалбе.
Од 2014-те године Законом о заштити 
природе („Сл. гласник РС“;бр20/14) заштита 
поједних категорија прородних добара дата је  
у надлежност јединицама локалне само- 
управе -  набавка покренута у 2016. год.

2008 -2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација 
у току

ј С|:02:ПГ2:Пр2 
9. Изградња нових 

тргова
8.000.000,00

Пројекне активности реализују се у складу са 
финансијским могућностима. До сада 
реализоване активности на поплочању Трга 
српских владарау периоду 2009/2010. године.

2008 -2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове

Реализација 
у току.
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Уложена средства из буџета Града су 
2.100.000,00КМ. У 2015 завршенаје израда 
пројектне документације за реконструкцију 
улице Бана Милосављевића.

саобраћаја

10.

С1:02:ПГ2:ПрЗ 
Изградња нових и 
реконструкција 
постојећих паркова

14.000.000,00
Пројекат није реализован због недостатка 
финансијских средстава.

2008 - 2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Није
реализовано.

11.
С ,:0 2:ПГ2:Пр4 
Уређење обала 
Врбаса

30.000.000,00 159.902,46

Усвојен регулациони план зауређење обала 
Врбаса.
Трошкови израде регулационог плана 
износили су 159.902,46 КМ.
Урађен је пројектни задатак за регулацију 
Врбаса у урбаном подручју, и достављен 
Министарству пољопривреде, водопривреде и 
шумарства, ради изналажења средства за 
израду пројектне документације. У току је  
тендерска процедура у Министарству за 
одабир пројектаната.

2009-2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација 
у току.

12.

С1:02:ПГ2:Пр5 
Суфинансирање 
изградње ботаничке 
баште

1.000.000,00

Град Бања Лука, у сарадњи са партнерима 
Пољопривредни факултет-Институт за 
воћарство, виноградарство и хортикултуру, 
ПМФ Бањалука, Шумарски факултет, Завод 
за студије и пројектовање Бањалука и 
Урбанистички завод РС, континуирано 
реализује активности на овом пројекту од 
2005. године.
У току 2015 године није било инвестирања у 
одрживи развој и заштићених подручја на 
територији града Бања лука није било 
проведених активности за 2015. годину

2008 -2019

Одјељење за 
привреду; 
Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја.

Реализација 
у току.
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13.

С |:0 2:Г1Г2:Прб 
Легализација 
нелегално 
изграђених објеката

1.500.000,00 84.208,00

Провођење процедура легализације одвија се 
континуирано у складу са законским и 
подзаконским актима 
Процјењује се да се број бесправно 
изграђених објеката на подручју Града Бања 
Лука креће око 20 000. До сада је  поднесено 
укупно 11203 захтјева везаних за 
легализацију, што значи д аје  тек нешто више 
од 50% власника бесправно изграђених 
објеката поднијело захтјев за легализацију.
У току 2015.године рјешено је  сса 6547 
захтјева (58,5% од укупног броја поднесених 
захтјева), од чега је 3020 издатих 
грађевинских дозвола (27% од укунног броја 
поднесених захтјева, односно 46% од броја 
ријешених захтјева).

2009 -2019

Одјељење за 
просторно 
уређење и 
Одјељење за 
инспекцијске 
послове

Реализација 
у току.

С 1 :03 : ОЧУВАНА И УНАПРИЈЕЋЕНА Ж ИВОТНА СРЕДИНА

С'1:03:П Г1: П речиш ћавањ е отпадних вода и управл>ан»е отпадом

14.

С1:03:ПГ1 :Пр1 
Градски систем 
водоснабдјевања и 
одвођења
отпадних вода у граду 
Бања Лука

37.209.338,00

37.209.338.00 

Начин
финансирања:
- из буџета Града 
износ од
1.173.498.00 КМ 
закључно са 2014. 
годином;
- кредитна 
средства КГМ 
банке у износу од
19.558.300.00 КМ; 
- грант од стране 
њемачке владе у 
износу од
7.823.320.00 КМ и 
грант из 1РА 
фонда у износу од
8.654.220.00 КМ.

Пројекат се реализује у континуитету.
ЛОТ 1: замјена постојећег цјевовода од фабрике 
воде до Градског моста, изградња секундарног 
дистрибугивног цјевовода и замјена постојећег 
секундарног система у МЗ „Кочићев вијенац" -  
реализација завршена 2013. године;
ЛОТ 2: изградња резервоара за зону 1 укључујући 
и доводни цјевовод. изградња резервоара за зону 11 
укључујући потисни цјевовод, изградња пумпне 
станице и изградња секундарног дистрибутивног 
система за зону II и III Туњице -  реализација у 
току, планиран завршетак за 2015. годину;
ЛОТ 3: Канализација Карановац- Новоселија, 
колектор за канализацију на десној обали Врбаса 
са припадајућом секундарном мрежом, колектор за 
канализацију на лијевој обали Врбаса са дијелом 
припадајуће секундарне мреже, препумпне 
станице и колектор за канализацију на десној 
обали Врбаса (од психијатрије до споја са 
постојећим код потока Јуларац - реализиција 
завршена у 2014. години.

2008-2015

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове и 
послове саобраћаја

Јединица за
имплементацију
пројекта Реализовано
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15.

С1:03:ПГ1:Пр2 
Израда студије за 
пројекат ..Изградње 
колекгора и постројења 
за
премишћавање 
отпадних вода“

200.000,00

Урађен генерални пројекат.
Израђена документација потребна за реализацију 
пројекта према правилима „жуте књиге“. 2011 -2013

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове и 
послове саобраћаја

Реапизовано.

С 1:03:П Г 2: Систем управљ ањ а жнвогном средином

16.

С,:03:ПГ2:Пр1 Израда 
Локалног еколошког 
акционог плана за 
заштиту животне 
средине

93.800,00
30.000,00

93.800.00
8.424.00

Израђен Локални еколошки акциони план за 
заштиту животне средине.
Израђен Локални еколошки акциони план за 
период 2016-2021.година, завршен и усвојен на 
41. сједници Скупштине Града, одржаној 
29.12.2015. године.

2008 -2015

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове и 
послове саобраћаја

Реализовано.

17.

С1:03:ПГ2:Пр2 
Реализација 
Локалног еколошког 
акционог плана за 
заштиту
животне средине

14.000.000,00 82.164,42

У току 2015. години, у оквиру овог пројекта, 
реализоване су активности на мјерењу 
Аерозагађења и буке на подручју града Бања 
Лука (и за ову намјену су издвојена средстав 
у износу од 66.778,92 К М  из буџета Града. 
Обиљежавање 22.09.2015. дана без 
аутомобила вриједност 6.961,50 КМ  
Израда новог ЛЕАП-а за период 2016-2021.г. 
вриједност 8.424,00 К М . План је  усвојен на 
44. Сједници Скупштине граде.

2010-2019
АСГБЛ и градске 
институције и 
предузећа

Реализација 
у току.

18.

С ,:0 3:ПГ2:ПрЗ 
Формирање Одсјека 
за животну средину 
у оквиру Одјељења 
за комуналне и 
стамбене послове и 
послове саобраћаја

50.000,00

Анализом обима активности у области 
заштите животне средине и финансијским 
могуђностима Града, дошло се до закључка 
да није неопходно формирати посебан одсјек 
у оквиру Одјељења за обављање ових 
послова.
Потребно је уредити Правилником о 
унутрашњој организацији послова и 
систематизацији и радних мјеста Градске 
управе града Бања Лука, односно 5 радних 
мјеста за обављање активности из ове 
области.
Одјељење је у складу са Законима који су 
регулисали ову област припремили приједдог

2015-2016

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација 
у току
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Градоначелнику о систематизацији радних 
мјеста за ову област.

19.

С ,:0 3:ПГ2:Пр4 
Едукација грађана о 
потреби заштите и 
санкцијама

200.000,00

6.000,00

200.000,00

6.961,50

Активности у оквиру овог пројекта, континуирано 
се проводе кроз редовне активности рада Градске 
управе и надлежних институција.
До сада реализована средства из буџета Града и 
средстава донатора у износу од 200.000,00 КМ 
(организована манифестација,,Енергетски дани“ у 
2010. и 2012. години и др.)
У 2014. години. реализована активност 
„Обиљежавање дана без аутомобила" (22.9.). 
Слоган овогодишње седмице мобилности био је 
"НАШЕ УЛИЦЕ -  НАШ ИЗБОР". Манифестација 
је одржана наТргу Крајине гдјеје:
- обезбијеђен бесплатан превоз за путнике који у 
наведеном периоду уђу у аутобусе код Боске или 
Поште,
- обављено мјерење аерозагађења покретном 
еколошком станицом у парку Петар Кочић,
- постављен покретни полигон за обуку дјеце у 
саобраћају,
- такмичење на полигону спретности (вожња 
бициклом),
- излагање радова ученика средње Техничке 
школе Бањапука натему "Одрживи транспорт".
И у 2015.год. обиљежен је 22. септембар-Дан без 
аутомобила. Манифестација традиционално 
одржана на Тргу Крајине са редовним 
активностима.полигон спретности, изложбе 
радова учеиика, мјерењс аерозагађења, обустава 
саобраћаја. бесплатан превоз за путнике на 
станици испред Боске и Поште.
Укључивање младих у израду ЛЕАП-а, гдје су 
ученици средњих школа анкетирани о стању 
животне средине на подручју града.

2013-2015

2015.

2015.

Одјељење за 
комуналне и 
сгамбене послове и 
послове саобраћаја

Реализовано

Реализовано

Реализовано
С ! :0 4 : ЛИДЕР ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФ И КА СН О СТИ

С 1 :0 4 :П П : М одернизаиија и рсконструкција посгојећпх објеката
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20.

С 1:04:ПГ1 :Пр1
Имплементација
Одрживог
енергетског
акционог плана
(бЕАР-а)-
зградарство и
локална производња
електричне
енергије

25.000.000,00 56.700,00

Активности се континуирано реализују и 
посебно прате израдом Извјештаја о 
реализацији Одрживог енергетског акционог 
плана (8ЕАР).
До сада реализоване активности финансиране 
су из буцета Града у износу од 56.700,00 КМ.

2011 -2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове

Реализација 
у току.

С 1:04 :П Г 2 : Повсћаљс сиергетске ефикасности у погрош љ н снергнје

21.
С1:04:ПГ2:Пр1 
Израда „Енергетске 
студије Града“

300.000.00
30.000.00 5.148,00

Израда Акционог плана енергетске 
ефикасности града Бања Лука за период 
2016-2018. година.

2015-2016

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација 
у току.

22.

С1:04:ПГ2:Пр2
Имплементација
Одрживог
енергетског
акционог
плана (8ЕАР-а)-
планирање и
кориштење
земљишта,
рад са грађанима и
заинтересованим
учесницима

4.000.000,00

Активности се континуирано реализују и 
посебно прате израдом Извјештаја о 
реализацији 5ЕАР-а.
Исто као пројекат: С1:03:ПГ2:Пр4.

2011 -2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација 
у току.

23.

С1:04:ПГ2:ПрЗ 
Успостављање 
енергетског 
едукативног центра

150.000,00
Пројекат није реализован због недостатка 
финансијских средстава. 2013-2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и Послове 
саобраћаја

Није
реализовано.

С 1 :0 5 : ПОВЕЋАНА ЕФ И КА СН О СГ ГРАДСКЕ А ДМ И Н И СТРА Ц И ЈЕ

С 1:05 :П Г 1: С тварањ е услова за ефикасно управљ ањ е развојсм
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24.

С!:05:ПГ1:Пр1 
Креирање базе 
података за 
аналитичко праћење 
развоја града

20.000,00

2015.године потписанјеСпоразум о 
донацији између Града Бања Лука и (Ј8АШ 
81с1а 0 0 1 .0  пројекта,а у оквиру сарадње у 
вези набавке софтвера ГЕ018 (донација Граду 
кроз пројекат).
ГЕ018 софтвер је  систем који пружа подршку 
у раду Одсјека за ЛЕР. Примјеном овог 
софтвера у раду Градске управе, стичу се 
услови за израду базе података за аналитичко 
праћење развоја Града као и промовисање 
локалног економског развоја путем интернет 
презентације. Извршенаје презентација 
софтвера и обука за рад запослених у ГУ. У 
току је тестни период.

2012-2019 Одсјек за локапни 
економски развој Реализација 

у току.

25,

С1:05:ПГ1:Пр2 
Примјена система 
активног финансијског 
планирања

6.790,00 5.850,00

У 2015.ГОДИНИ за потребе и на захтјев Одјељења за 
финансије реализована је “Набавка апликативног 
софтвера за вођење помоћне књиге евиденције 
потраживања”.Набавку је провео Одсјек за 
информатику у погледу поставке ИС и 
технолошке поставке. Уговор бр.12-Г-812/15 од 
26.05.2015.год а његова вриједност износи 
5.850,00 КМ-са ПДВ-ом је закључен са фирмом 
“МЕДИАПРО” д.о.о. из Приједора Софвер је 
набављен у сврху праћења непореских прихода , 
док за пореске приходе Одјељење за финансије се 
ослања на евиденцију коју води Пореска управа

2008 -2015 Одјељеље за 
финансије Реализовано.

26.

С1:05:ПГ1:ПрЗ
Пројекат
„Управљање
имовином"

50.000,00

Именован је  координациони тим за пројекат 
„Управљање имовином".
Одржан је  састанак тима и дефинисане 
припремне активности 
Израђен је  приједлог пројекта „Управљање 
имовином -  формирање портфеља дио 1“ и 
пријављен на Јавни позив.
Очекивани завршетак реализације пројекта је 
у 2016. години.

2011 -2016
Градска управа и
Координациони
тим

Реализација 
у току.

С' 1:05 :П Г 2: Јачањ е услужне н развојие компоненте градеке адммннстрацнје
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27.

С1:05:ПГ2:Пр1 
Јачање Градске 
развојне агенције, 
Центра за развој 
и унапређење села 
иТуристичке 
организације 
града и анализа 
ефеката њиховог 
рада

5.000.000,00 33.575,00

У току 2015. године, планиранаје набавка два 
возила што је и реализовано крајем године, 
новчана средства су обезбјеђена из властитих 
средстава Центра. Набавкаје укључивала 
једно ново теренско возило и једно 
кориштено теретно возило, укупне 
вриједности 33.575,00 КМ.

2008 - 2019 Градска управа и 
јавне институције

Реализација у 
току.

28.

С1:05:ПГ2:Пр2 
Кадровско и 
материјапно 
оспособљавање МЗ-а

4.000.000,00 47.500,00

У 2014. години -  реализована је  јавна набавка 
за санацију простора у власништву Града, а за 
потребе МЗ „Центар 1“ и „Сарачица“, која је 
окончана тек крајем 2014. године, и извођач 
радова уведен у посао. Вриједност уговора је  
47.500,00 КМ. Пројектне активности су 
реализован у 2015. године.
У плану је наставак пројекта.
Град Бања Лука има 57 мјесних заједница, 
од којих 33 немају трајно обезбијеђене 
просторне услове за рад.

2008 -2019

Служба за 
послове
Скупштине града 
и градоначелника

Реализација у 
току.

29.

С1:05:ПГ2:ПрЗ 
Кадровско и 
материјално 
оспособљавање 
мјесних 
канцеларија

4.000.000,00 6.500,00

У 2015. години - реализован је  Пројекат 
опремање намјештајам МЗ и МК „Сарачица“ 

у вриједности од 6.500,00КМ
2008 -2019

Одјељење за 
општу управу

Реализација у 
току.

30.
С ,:05:ПГ2:Пр4Пројекат 
ОАР 11 - Пројекат 
управне одговорности

98.470,00 98.470,00
Проведене активности на јачању капацитета 
локалне самоуправе како би се унаприједио 
квалитет услуга за грађане.

2008 -2011 ЕК№5ГОА/
118АГО Реализовано.

С1:05:Т1ГЗ: Нови извори фннанснрањ а и н весги ц и јау  граду

31.
С ,:0 5:ПГ3:Пр1 
Укључивање Града на 
тржиште капитала

100.000.00 7.704.376,00

Укључивање Града на тржиште капитала 
(муниципалне обвезнице).
С обзиром на ниво задужености Града, пројекат 
укључивања натржиште калитала-емитовање 
муниципалних обвезница, није било могуће 
провести у 2014. години.

2009-2014/15 Одјељење за 
финансије Реализовано.
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32.

С | :0 5:ПГ 3:Пр2 
Пројекти јавно- 
приватног 
партнерства

100.000,00

Градска развојна агенција је  урадила 
документ:Анализа стања примјене ЈПП-а у 
свијету , могућности и предуслови 
имплементације у БЛ .
Анализирани су и препоручени сектори и 
специфичне области за примјену ЈПП-а. 
Идентификовани су проблеми у важећој 
легистлативи за ову област.
У 2015-ој години није било уговора о ЈПП-у

2010 -2019

Одсјек за локални 
економски развој, 
Градска развојна 
агенција, ГУ.

Реализација 
у току.

С 1 :06 : УРАВНОТЕЖ ЕН РАЗВОЈ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА

С 1 :0 6 :П П : О богаћнвањ е урбаних садржаја

33.

С 1 :Об:ПГ ̂ Пр) 
Изградња нове и 
реконструкција 
постојеће јавне 
расвјете

7.000.000,00 55.000,00

У току 2015. године, реконструисана је  јавна 
расвјета у три улице а у четири улице је 
изграђена.
Утрошена средства у износу од 55.000,00 КМ.

2008 -2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација 
у току.

34.

С|:Об:ПГ [Лрг 
Изградња дјечијих 
вртића у урбаним и 
руралним 
дијеловима града, 
санација постојећих 
и набавка савремене 
опреме

5.000.000,00 50.000,00

Континуирано се реализују активности на 
санацији, реконструкцији и опремању 
градских предшколских установа.
У 2015. години, уложена у финансијска 
средства у износу од 50.000,00 КМ за 
опремање вртића у Улици Јосифа Панчића. 
Пројекти реконструкције предшколских 
установа кандидовани су за финансирање и у 
оквиру 1ШВР програма за обнову од поплава. 
Евалуација је у току.

2008 -2019
Одјељење за
друштвене
дјелатности

Реализација 
у току.

35.

С | :0 6:ПГ ] :Пр3 
Изградња спортских 
игралишта (дјечијих 
и за рекреацију)

1.000.000,00

У току 2015. године, активности у оквиру 
овог пројекта нису реализоване због 
недостатка финансијских средстава. 2008 -2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација 
у току.

36.

С р О ^ П Г ,:^  
Изградња и 
умрежавање 
савременог Центра 
цивилне заштите и 
ватрогасних домова

3.500.000,00 2.303.732,54

Активности на овом пројекту, реализоване су у 
складу са планом:

- Изградша прве фазе Ватрогасог дома у 
периоду 2012-2013. године. Активност 
реализована из буџета Града у 
вриједиости од 1.481.000,00 КМ.

2008 - 2013

Одсјек за послове
цивилне заштите и
професионалне
територијалне
ватрогасне
јединице

Реализовано.
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- Вањско уређење Ватрогасиог дома (у
2014. години) које су обухватиле 
сљедеће: вањско уређење око објеката 
ватрогасног дома, припрему и 
асфалтирање , израду капије и ограде са 
парапетним зидом, израду водовода 
(санитарна и хидрантска мрежа) те израда 
фекалне и оборинске канализације. 
Активности реализоване средствима из 
буџета Града у изкосу од 822.732,54 КМ.

Пројектне активности у потпуности реализоване у 
ј  2014. години.
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Табела 9: Преглед реалнзацнје пројекага у оквиру стратешког цпља С2 (стаље 31.12. 2015. године)

Редни
број

Назип пројекта

11роцјењена 
вриједност 

укупних 
улагања у 1Ш

До сада 
реализована 

средства у КМ 
за 2015. г.

Опис реализованих актпвности Период
реализације

Надлежно
одјељење Напомена

СТРАТЕШ КИ Ц И Љ  С2: ДИВЕРЗИФ ИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА О БЕ ЗК ЈЕ Ђ У ЈЕ  ПУНУ ЗА П О СЛЕН О СТ

С 2 :0 1 : ВЕЋА КОНКУРЕНТСКА С П О С О БН О С Т ГРАДА У П РИ ВЛА ЧЕЉ У И Н ВЕСТИ Ц И ЈА  У П РО И ЗВО ДН Е КАПАЦИТЕТЕ
С2:01 :П Г1: Рјеш аваљ е нмовннско-правннх односа на подручју града

1.

С2:01:ПГ1:Пр1 
Управљање 
грађевинским 
земљиштем -  
дефинисање и 
примјена модела

200.000,00 До окончања 
поступка уписа 
Града као 
титулара 
грађевинског 
земљишта, није 
могуће дати 
егзактан 
податак о 
утрошеним 
средствима.

Поступајући по захтјеву града Бањалука, 
Републичка управа за геодетске и 
имовинско-правне послове Подручна 
јединица Бањалука, је  дана 10.11.2014. 
године, доставила граду Бањалука, 209 
земљишно-књижних извадака из 
електронске земљишне књиге у којима су 
уписане : СИЗ становања, СИЗ за управљање 
грађевинским земљиштем, СИЗ комуналних 
дјелатности, Стамбено предузеће Бања Лука, 
Предузеће за изградњу Бања Лука, Завод за 
изградњу Бања Лука, НОО општине Бања 
Лука и други правни предници града Бања 
Лука, са напоменом да ће се извадци из 
ручно вођене земљишне књиге бити 
достављени након извршених провјера.

2012 -2019

Одсјек за правна 
питања и прописе

Р е а л и за ц и ј 
а  у  т о к у .

С 2:01:П Г 2: Унапређење пословиог оНружења Града

2.

С2:01 :ПГ2:Пр1 
Пројекат Р1А8/1РС- 
Спровођење 
регулаторне 
рационализације на 
локалном нивоу

Н/а
Пројектне активности реализоване у складу 
са планом.
Уложена средства су 100% од стране Р1А8-а.

2008 - 2009 Одјељење за 
привреду; Р1А8 Реапизовано.

3.
С2:0 ,:П Г?:Пр2 
Пројекат 8Р1КА

12,5 мил. 1ЈЗО 
заБИХ

Поједностављивање активности издавања 
дозвола и режима инспекција.

2008-2010 Одјељење за 
просторно Реапизовано.
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уређење; Одсјек 
за информатику и 
ЏбАШ/бРША

4.

С2:01:ПГ2:ПрЗ
Програм
субвенционисања 
МСП путем активне 
политике комуналних 
накнада

30.000,00 70.000,00 
Одјељење за 
привреду -  
просјечна 
годишња 
вриједност

У 2015. години Одјељењу за привреду 
Градске управе Града Бања Лука поднесено 
је сса 787 захтјева за ослобађање од плаћања 
комуналне таксе за истицање пословног 
имена. Од поднесеног бројазахтјева, 
рјешењем је удовољено захтјевима странака 
у 755 случајева у првом степену.
У 26 предмета донесена су првостепена 
рјешења којима су захтјеви странака 
одбијени као неосновани. У 5 случајева су 
изјављене жалбе и другостепени поступци 
још увијек су у току.
У 5 предмета донесени су закључци којима 
су захтјеви странака одбачени или је 
обустављен поступак (као неблаговремени 
закључком су одбачена 4 захтјева, а у једном 
предмету поступак је  закључком обустављен 
због писменог одустанка странке од 
захтјева). У једном случају странка је 
писмено обавијештена о правима за 
ослобађање од плаћања комуналне таксе за 
истицање пословног имена.
Новчани износи за прву годину од оснивања 
исказани су само за предузетнике основане у 
2015. години, а један дио рјешења о 
ослобађање по овом основу је  донесен у 
2014. години и годишњи износи таксе су за 
та рјешења исказани у анализи за 2014. 
годину. Тачне податке могу исказати други 
органи (Пореска управа РС) и орг. јединице 
Градске управе Града Бања Лука који 
проводе поступке утврђивања, контроле и 
наплате комуналне таксе у складу са 
прописима којима се уређује порески

2013-2019

Одјељење за 
привреду и 
Градска развојна 
агенција,

Реализација 
у току.

29



поступак.
Рјешења издата за предузетнике основане у 
2015. години
У 2015. години на 697 поднесених захтјева 
на које се плаћа административна такса 
(чланови породица погинулих бораца ВРС су 
ослобођени плаћања административне таксе) 
укупно је наплаћено и поништено градске 
административне таксе у износу од 9758,00 
КМ.

С 2:01 :П Г З; Успостављањс привредне сарадњ е на регноналном н глобалном ннвоу

5.

С2:01:ПГЗ:Пр1 
Пројекат 
прекограничне 
сарадње (СВС - II 
компонента 1РА 
фонда ЕУ)

1.000.000,00

52.892,61 
(суфинансирање 
пројеката кроз 
плате, односно 

редован рад 
запослених 

током припреме 
и

имплементације
пројеката)

У току 2014. и 2015. године, није било 
отворених позива за предају пројектинх 
приједлога у оквиру Програма 1РА СВС 
СКО-ВШ. Нови позиви се очекују почетком 
2016. године.

2009 -2019 Градска управа и 
јавне институције

Реализација 
у току.

0 2 :0 2 : ПОВЕЋАНА 3 АПОСЈ1ЕНОСЛ'
С 2 :0 2 :П П : Успостављањс дугорочних (трајних) механнЈама  запош љ авањ а

30



6.

С2:02:ПГ1:Пр1 
План развоја МСП: 

Стратегија развоја 
сектора МСП и 
предузетништва за 
период 2010-2015. 
године -
пројекти за повећање 
броја запослених

2.280.000,00

845.508,00

Одлуком 0 

додјели 
субвенција, у 
2015. години 
одобрена су 

укупна средства 
у висини од 
845.508 КМ 

(за запошљав. 
нових радника -  
589.327 КМ; за 
самозапошљав. 
-256.181 КМ)

Вис1/с1 га 
ргојека1а рокгеш 

зуој розао 
5.375,46 КМ

У 2015. г о д и н и , исплаћенаје 2. транша на 
име субвенција одобрених у 2014. години за 
ново запошљавање и самозапошљавање, док 
је  3. транша дјелимично исплаћена, односно 
за оне кориснике који су доставили доказе 
утврђене Правилником. Исплата преосталих 
субвенција, вршиће се по достављању 
потребних доказа.
У 2015. години исплаћенаје и 1. транша на 
име субвенција одобрених за 2015. годину- 
50% од укупних средстава за ново запошљав. 
и 60% од укупних средстава за самозапошљ. 
Од почетка реализације пројекта, односно у 
посљедње три године на име субвенција за 
ново запошљавање и самозапошљавање, 
додијељена су укупна средства у висини од 
1.897.848 КМ, чиме је омогућено 
запошљавање 291 радника.
Градска развојна агенција проводила 
пројекат „Покрени свој посао“, са циљем да 
млади предузетници у току обуке за изарду 
пословног плана провјере исплативост 
њихове идеје и да након провјере покрену 
властити посао. Након завршених обука 
израђено је  10 пословних идеја од чега је  
регистровано и покренуто 6 предузетничких 
радњи и извршено самозапошљавање.

2010-2019

Градска развојна 
агенција и 
Одјељење за 
привреду.

Реализација 
у току.

7.
С2:02:ПГ1:Пр2 
Иновациони центар 
Бања Лука

5.000.000,00

3.450.621,87

(Град

У 2015. години у оквиру пословног 
инкубатора ИЦБЛ-а подржано је 14 станара 
који запошљавају 46 особа. Станари 
пословног инкубатора ИЦБЛ-а су у 2015. 
години остварили укупан приход у износу од 
1.082.401,50 КМ одчега 775.725,40 КМ од 
извоза.
У 2015. години ИЦБЛје организовао 34 
обуке на којима је  учешће узело 450

2010-2019

Град Бања Лука - 
Одсјек за локални 
економски развој, 
Влада 
Републике 
Српске,
У ниверзитет у 
Бањалуци, 
Универзитет у

Реализација 
у току.
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236.000,00, 
остали оснивачи 
и норвешки 
партнери )

учесника.
Заједнички је  реализован пројекат 
„Повећање капацитета младих за 
(само)запошљавање“ који је  финансирање у 
оквиру програмаУН -  Дијалог за будућност. 
ИЦБЈ1 је  носилац реализације, а Град 
партнер на пројекту. 25 младих је 
учествовало у пројекту а тим чија је  идеја 
проглашена најбољом је  наставио развој 
идеје у оквиру пословног инкубатора ИЦБЈ1- 
а.
У 2015. години Иновациони центар 
реализује пројекат ,,§ 1аПир Асас1ету“ . 
Пројекат се реализује у сарадњи са БИТ 
центром из Тузле и ИНТЕРОМ из Мостара, а 
финансиран је од стране Амбасаде 
Краљевине Норвешке у БиХ. Пружа се 
подршка потенцијалним предузетницима 
при развоју пословних идеја кроз едукацију 
и менторство. У три града, пријављено је 57 
идеја од којих је  40 остварило право за 
учешће у програму. 25 идеја је  презентовано 
на крају програма и одабране су 3 најбоље 
идеје које настављају своју реализацију у 
оквиру наведених пословних инкубатора. 
Иновациони центар Бања Лука био је  један 
од организатора „Сајма образовања и 
запошљавања" који је  у Бањалуци одржан у 
марту. На Сајму су постигнути сљедећи 
резултати: 10.000 посјетилаца из цијеле БиХ, 
1.429 запослених путем активности које су 
уприличене током сајма. Такође, ИЦБЛје 
пружио техничку асистенцију при 
органивацији Сајма образовања и 
запошљавања у Мостару који је посјетило
9.000 посјетилаца из цијеле БиХ.

Сарајеву, 
Републичка 
агенција за развој 
малих и 
средњих 
предузећа



€ 2 :0 3 : ВАЛОРИЗОВАНЕ ПРЕДНОСТИ АДМ ИНИСТРАТИВНОГ, ЕК О Н О М С К О -Ф И Н А Н С И ЈС К О Г, О БРА ЗО ВН О Г, К У Л ТУ РН О Г И
ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА

С 2:03 :П Г 1: Осанрсмењаван»е услужних садрж аја Грала

8.

С2:03:ПГ1:Пр1 
Оснивање 
мултисервисног 
центра за пружање 
услуга
домаћинствима

60.000,00
Током 2015. године урађен је концепт 
пројекта.

2 0 1 2 -2 0 1 9 Градска развојна 
агенција

Реализација 
у току

С 2:03:П Г 2: Нови програм ренге на подручју урбаног дијела града

9.
С2:03:ПГ2:Пр1 
Студија градске ренте

100.000,00

Студија градске ренте представља основ за 
квалитетно управљање градским 
грађевинским земљиштем. Усвајањем Закона 
о уређењу простора и грађење (Сл.Гл.РС 
40/13) утврђена је  законска обавеза да су 
вриједности земљишта основа за утврђивање 
трошкова уређења, као и законска обавеза да 
се инвеститорима утврђене вриједности 
земљишта уобзирују приликом добијања 
одобрења за грађење.
Како предметна студија до данас није 
направљена подаци о вриједностима 
земљишта за потребе усвајања Одлуке о 
трошковима уређења и ренте добијени су на 
основу постојећих уговора (исти нису 
обухватили цијелу територију града).
Чланом 82. Закона о уређењу простора и 
грађењу РС, дефинисан је  начин утврђивања 
висине ренте, односно као основица за 
израчунавање висине ренте служи просјечна, 
коначна, грађевинска цјена 1 т 2  корисне 
површине стамбеног и пословног простора 
из претходне године за подручје јединице 
локалне самоуправе.
Законом су надаље дефинисани проценти 
вриједности ренте по зонама, усвајањем горе 
наведене студије створиле би се основе

2013 -2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Није
реализовано.

Предлаже се 
реализација 

уз могућност 
измјене 

новчаног 
износа
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разматрања понуђеног законског рјешења. У 
првобитној верзији Стратегије развоја за 
наведену студију предвиђен је износ од
2.000.000.00 КМ, док је  након ревизије 
2012.године наведени износ умањен на
100.000.00 КМ. Студија која је  Граду 
неопходна, а тиче се управо управљања 
земљиштем је студија за коју ревизијом 
предвиђена средства нису довољна.

€ 2 :0 4 : ИНТЕНЗИВНА КООПЕРАЦИЛА ИЗМ ЕЋУ ГРАДСКЕ А Д М И Н И СТРА Ц И ЈЕ И ПОСЛОВНЕ ЗАЛЕДНИЦЕ
С 2 :0 4 :П П : Програм јапнс н »ословне кооперације

10.

С2:04:ПГ1:Пр1 
Програм зона 
унапређеног 
пословања (ВШ 
центри)

420.000,00

Пројекат није реализован због недостатка 
финансијских средстава и 
незаинтересованости приватног сектора.

2012-2019
Градска развојна 
агенција

Није
реализовано.

11.

С2:04:ПГ1:Пр2 
Промоција Града 
Бањалука као пословног 
партнера

160.000,00

160.796,10

Пројекат
„Вшзтез РпепсИу 
СегпПсапоп -  
ВРС“ финансиран 
је од стране 
њемачке Агенције 
за међународну 
сарадњу (012) у 
износу од 
20.000,00 КМ.

Одјељење за привреду је у протеклом периоду 
био носилац активности на пројекту 
сертификације Града као повољног пословног 
окружења - Вибзтез РпешИу СеПЈПсаНоп - ВРС). 
Градоначелник је именовао Тим за спровођење 
сертификације општина са повољним пословним 
окружењем, који је у току 2014. године спровео 
низ активности везаних за поступак ВРС 
сертифицирања, након којих је верификационим 
извјештајем од 21.04.2015. године потврђено да 
је град Бања Лука испунила услове за додјелу 
сертификата и остварила оцјену 92,5% од укупно 
100, те испунила 12 критеријума и 80 
подкритеријума за унапређење квалитета услуга и 
информација које јединице локалне самоуправе 
пружају инвеститорима. Сартификат је уручен 
Градоначелнику на 111 Јадранском конгресу 
одржаном у Неуму, 26. маја2015. године.
Градска администрација треба наставити 
функционисати у складу са критеријумима 
дефинисаним овим програмом, јер је прва 
провјера након 2 године од Верификационог 
извјештаја.
Програм сертификације повољног пословног

2012 -2015

Градска развојна 
агенција -  Центар 
за инвеститоре

Одјељење за 
привреду.

Реализовано
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окружења је једииствен регионални програм за 
унапређење конкурентности локалних 
самоуправа, који се проводи у Србији, Хрватској, 
Македонији и Босни и Херцеговини. Овај 
програм намијењен је градовима и општииама 
који имају одговарајуће капацитете, стратешки су 
опредјељене да унаприједе привредни амбијент, 
привуку инвестиције и подстакну развој локалне 
економије. Овај програм покренуо је МАГЕО 
(Националиа алијанса за локални економски 
развој) из Србије у сарадњи са ШАГО-ом 
(Америчка агенција за међународни развој) 2007. 
године.

С 2:04 :П Г 2: Развој МСП

12.

С2:04:ПГ2:Пр1 
План развоја МСП: 
“Стратегије развоја 
сектора малих и 
средњих предузећа и 
предузетништва за 
период 2010- 
2015 године“

30.862.500,00 49.546,26

Предлаже се разматрање продужења рока 
постојеће Стратегије развоја малих и 
средњих предузећа и предузетништва 2010- 
2015 и прилагођавање исте измјењеној 
Стратегији развоја града у складу са 
промјенама Стратегије развоја града.
У децембру 2015. Г. исплаћенаје субвенција 
за камате на кредите одобрене путем ГФ, и 
то 50% камате наплаћене током 2014. г.= 
12.576,23 КМ
Такође у новембру су одобрене још двије 
гаранције из ГФ у висини од 36.970,03 КМ

2010-2019 Градска развојна 
агенција

Реализација 
у току.

С 2:О 5:О Б0ГА Ћ Е Н И  КУЛТУРНИ, С П О РТСКИ  И ТУРИС ТИЧК И  СА ДРЖ А ЈИ
С 2 :0 5 :Н П : Културнн и спортски идентнтет града

13.
С2:0 5:ПГ ,:Пр1 Политика 
развоја културе и 
спорта

50.000,00 67.000,00 Активности реализоване у оквиру Одјењења за 
друштвене дјелатности. 2013 -2014

Одјељење за
друштвене
дјелатности

Реализовано.
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14.

С2:05:ПГ,:Пр2 
Стваран>е услова за 
развој креативне 
индустрије у областима 
културе и спорта

4.866.000,00 11.984.346,00

(донација 
10.000,00 КМ 
Пењачки клуб 

,,Ех1геше“)

Реализоване су сљедеће активности:
- Континуирано суфинансирање програма и
пројеката спортских организација Града у складу
са законским прописима у вриједности од
11.675.346,00 КМ;
- Изградња теретане у природи код Венеција 

моста у 2011., у вриједности од 30.000,00 КМ;
- Изградња теретане у природи на Бањ брду у 

2012., у вриједности од 15.000,00 КМ;
- Изградња Градске пењачке стијене у 2012., у 

вриједности 10.000,00 КМ из донације коју је 
обезбиједио Пењачки клуб „Ех1геше“;

- Изградња теретане у природи у парку Младена 
Стојановића у 2013., у вриједности од 15.000,00 
КМ;

- Суфинансирање пројеката креативне индустрије 
у области културе у периоду 2009 -  2013., у 
вриједности од 239.000,00 КМ.

2009-2015
Одјељење за
друштвене
дјелатности

Реализовано.

15.
С2:05:ПГ1:ПрЗ 
Концертна дворана 1.000.000,00

Пројекат је  започет, формирана је  парцела, 
али се због недостатка финансијских 
средстава није се кренуло у даљу 
реализацију.

2011 -2019
Одјељење за
друштвене
дјелатности

Реализација 
у току.

16.
С2:05:ПГ1:Пр4 
Конгресни центар

1.000.000,00 Током 2015. године није било активности на 
реализацији пројекта 2014 -2019 Градска развојна 

агенција

Реализација 
у току. 

Предлаже се 
разматрање 

концепта 
Конгресног 
центра на 

новим 
локацијама.

17.

С2:05:ПГ1 :Пр5 
Изградња и 
реконструкција 
спортских дворана

10.000.000,00 185.000,00

У 2015. години уложена су средства из 
буџета Града у износу од 185.000,00 КМ за 
набавку новог система лед расвјете, израду 
нових благајни и алу столарије на сјеверној и 
јужној страни СД „Борик“, израду 
хармоника врата у ВИП салону и набавку 
резервног рукометног гола.

2012 -2019
Одјељење за
друштвене
дјелатности

Реализација 
у току.
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.

18. С2:05:ПГ1:Пр6 
Изградња базена

33.658.305,00 21.807.508,75 Изградња базена „Инцел“.
Уложена су средства из буџета Града. 2008-2010 Градска управа Реализовано.

19.

С2:05:ПГ1:Пр7 
Фудбалски стадион са 
спортско- 
рекреативним 
центром

100.000.000,00 Током 2015. године није било активности на 
реализацији пројекта 2 008-2019

Г радска развојна 
агенција и 
Градска управа

Реализација 
у току.

С2:(>5:Ш  2: П рограм диверзиф нкације гурнсгичкге понуде града

20.

С2:05:ПГ2:ПР1 
Уређење комплекса 
Бањ брдо/Шехитлуци 
(угоститељски и 
рекреативни 
садржаји)

500.000,00 2015
60.040,00

Дио пројектних активности је  реализован.

У августу 2015. године, на подручју Бањ 
брдаје постављено 36 клупа . Клупе су 
поставили чланови Удружења грађана 
„Рекреативна зона Бањалуке“. Процјењена 
вриједност је  2520,00 КМ. У складу са 
наведеним потребно је  у оквиру пројекта 
промјенити потенцијалне изворе 
финансирања, и поред буџета Града додати 
удружење грађана, приватни предузетници, 
донатори“. Туристичка организација је 
реализовала и пројекат уређења пјешачке 
стазе Понир - Бањ брдо. Процјена радова 
око 5.000,00 КМ.
Укупно до сада утрошено 32.520,00 КМ.

Туристичка оганизација града Бања Лука ће 
у 2016. године реализовати пројекат 
„Изградња видиковца са панорамским 
телескопом на Бањ брду“ укупне 
вриједности од 22,611,00 КМ.

Додатно уређење пјешачких стаза -  
процјењена улагања за период 2015 -  2017. 
су 20.000,00 КМ.

2012-2017
Туристичка 
организација 
града Бања Лука

Реапизација 
у току.
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Постављање туристичке сигнализације -  
процјењена улагања за период 2 0 1 5 -2 0 1 7 . 
5.000,00 КМ

Уређење бициклистичких стаза -  процјењена 
улагања за период 2015 -  2017. 5.000,00 КМ

Укупно за период 2015 -  2017. године 
52.611,00 КМ

21.
С2:0 5:ПГ2:ПР2 
Развој религијског 
туризма

500.000,00

Пројектне активности реализују се 
континуираио.
Извршена је идентификација сакралних 
објеката и религијских мотива, те 
направљена база података. Религијски 
туризам је  промовисан путем различитих 
промотивних алата ТОБЈТ-а као што су леци, 
брошуре, каталози, мултимедијалне 
презентације, сајмови, инфо центри, 
догађаји, интернет страница и друштвене 
мреже.
Најзначајнији сакрални објекти су укључени 
у програме посјете и разгледања града, а 
формирана је  и понуда у етно туризму у 
склопу које се дијелови религијских обичаја 
приказују кроз перформансе.

Анимирање религијских заједница, органа 
власти и других организација у активности 
формирања понуде религијског туризма. 
Процјењена улагања за период 2015 -  2017.
2.000.00 КМ
Формирање и промоција специфичних 
програма разгледања Града „Бања Лука - 
религија". Процјењена улагања за период 
2015-2017 .
3.000.00 КМ
Штампање пропагандних материјала, видео

2012-2017
Туристичка 
организација 
града Бања Лука

Реализација 
у току.
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материјала и мултимедијалних презнтација. 
Процјењена улагања за период 2015 -  2017.
10.000.00 КМ
Студијска путовања. Процјена улагања за 
период 2015 -2 0 1 7 . 5.000,00 КМ 
Укупно за период 2015 -2 0 1 7 . године
20.000.00 КМ

22.

С2:0 5:ПГ2:ПРЗ 
Туристичка понуда 
града

1.000.000,00 370.000,00

Главне пројекте активности и очекивани 
резултати наведеног пројекта се подударају 
са активностима и очекиваним резултатима 
Стратегије развојатуризма Града 2012 -  
2020. године
У 2015. години започетаје реализација 
Цјелине 2.

2009-2015
Туристичка 
организација 
града Бања Лука

Реализација 
у току.

23.

С2:0 5:ПГ2:ПР4 
Ревитализација 
комплекса тврђаве 
„Кастел“

6.000.000,00

1.900.000,00

(Град 
суфинансирао 

пројекат у 
износу од 

192.000,00)

У току 2015. године у оквиру цјелине 2 -  
љетна сцена, извођени радови на 
реконструкцији дијела цјелине (бедеми, кула 
3 и кула 4) од стране предузећа „КОТО“, а 
финансираном од стране делегације ЕУ. 
Процјена грант средстава 1.900.000,00 КМ

Од стране Града изведени радови на 
изградњи вреловода унутар тврђаве и 
прикључења реконструисаних објеката, 
изведени радови на инфраструктури 
неопходној за неометано функционисање 
цјелине 2 (водоводни прикључак, хидрантска 
мрежа, ЕЕ и ТТ прикључак).
Процјена улагања Град 192.000,00 КМ

2008-2019

Делегација ЕУ, 
Министарство 
цивилних послова 
БиХ и Град Бања 
Лука - Одсјек за 
локални
економски развој 
и Одсјек за 
стручне, 
протоколарне и 
опште послове 
Кабинета 
градоначелника

Реализација 
у току.

24.

С2:0 5:ПГ2:ПР5
Развој
авантуристичког
туризма

150.000,00

Израда и реализација пројекта обнове и 
изградње инфраструктуре слалом стазе у 
кањону Тијесно. Процјена улагања за период 
2 016-2017 .
200.000,00 КМ

Уређење пећине „Љубачево“ Период 
реализације пројекта 2016. година. -

2012-2017
Туристичка 
организација 
града Бања Лука

Реализација 
у току.
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Вриједност пројекта 50.060,60 КМ.

Израда панормаских платформи и пјешачких 
стаза на десној обали Врбаса на подручју 
Љубачева. Период реализадије пројекта 
2016. година. -  Вриједност пројекта 
22.000,00 КМ.

Унапређење пружања услуга. Процјена 
улагања за период 2016 -  2017. 10.000,00 КМ

Усвајање обједињеног Правилника о 
пружању услуга о авантуристичком туризму 
Процјена улагања за 2017. годину 5.000,00 
КМ
Укупно за период 2015 -2 0 1 7 . године 
287.060,60 КМ КМ
Дио пројектих активности је урађен - 
стварање потребних предуслова за 
организовање догађаја овог типа и подршка 
професионализацији рада у унапређењу 
пружања услуга.
Пројектна активност „Израда пројекта 
развоја авантуристичког туризма“ није 
реализована.

25.

С2:05:ПГ2:ПР6 
Врбас-дестинаииј а 
авантуристичког 
туризма

700.000,00 645.423,90

Релизован је пројекат „Угђа5 Асћ/епШге Ке$ог1“ у 
склопу којег је подигнут ниво квалитета 
сигурности и услуга, изграђена је лака 
инфраструктура, обучени су учесници туристичке 
понуде, пружена је помоћ предузетницима у 
авантуристичком туризму и вршена је промоција. 
Учешће Града Бања Лука је 10%, а Европске 
уније 90%.

2008 - 2009

Туристичка 
организација града 
Бања Лука, 
партнери: ЕХ1Т 
центар и 
Туристичка 
организација РС

Реализовано.
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26.

С2:05:ПГ2:Пр7
Изградња и
унапређење
здравствено-
туристичког
центра „Српске
Топлице“

5.000.000,00
Пројекат није реализован због недостатка 
финансијских средстава. 2013 -2019

Туристичка
организација
града Бања Лука,
Министарство
трговине и
туризма
РС,
Министарство
здравља

Није
реализовано.

27.
С2:05:ПГ2:Пр8
Дајак

500.000,00

Обуке и едукације Процјена улагања за 
период 2 0 1 6 -2 0 1 7 . 10.000,00 КМ

Умрежавање -  увезивање туристичке понуде 
дајака са понудом разгледања града 
Процјена улагања за период 2016 -  2017.
5.000.00 КМ
Доношења правилника о пружању услуга 
вожње дајак чамцем као туристичке 
активности -  стандардизација улуга. 
Процјена улагања за период 2016 -2 0 1 7 .
5.000.00 КМ

Маркетинг Процјена улагања за период 2016
-2 0 1 7 . 10.000,00 КМ
Укупно за период 2015 -  2017. године
30.000.00 КМ

2010-2017
Туристичка 
организација 
града Бања Лука

Реализација 
у току.
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Табела 10. Преглед реализацнје иројеката у оквиру стратешког циља СЗ (етање 31.12. 2015. године)

Редни
број

Назив пројекта

Процјењена 
вриједност 
укупних 

улагања у КМ

До сада 
реализована 

средства у КМ 
за 2015. г.

Опис реализованих активности Период
реапизације

Надлежно
одјел.ење Напомена

СТРАТКШКИ ЦИЉСЗ: ИНФРАСТРУКТУРНА ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
С 3 :0 1 : РАЗВИЈЕНА ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ГРАЋАНЕ НА ИИВОУ СТАНДАРДА

РАЗВИЈЕНИХ ЕВРОПСКИХ ГРАДОВА
СЗ:01:ПГ1: Програм водоснабдјевања

1.

Сз^ОрПГ^Пр)
Друга фаза фабрике 
воде „Новоселија 11“

29.700.000,00

277.278,69

У 2015. години уговорена је1 фаза изградње 
опште лабораторије у Новоселији у 
вриједности 277.278,69 КМ. Радови су у 
току

2008-2019 Водовод а.д. Бања 
Лука Реализација у 

току.

2.
С3:0 |:П Г  ̂ :Пр2 
Изградња примарних 
цјевовода

14.400.000,00
у 2015. години, није било изградње примарне 
мреже. 2009-2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација у 
току.

3.
СЗ:01:ПГ1:ПрЗ 
Иградња секундарне 
мреже

17.700.000,00 722.111,00

У току 2015. године, изграђено око 11 км 
секундарног цјевовода на локацијама: 
-насеље Доња Пискавица -Зрнићи и Шеве 
вриједност радова 189.188,55 
-Рјешавање водоснабдијевања у дијелу МЗ 
Обилићево 11 у насељу Поток вриједност 
радова 201.258,82
(остао да се уради прикључак на јавну 
мрежу)
-улица Вида Симурџића вриједност радова 
64.580,94(остао да се уради прикључак на 
јавну мрежу)
-огранак ул.Благоја Паровића -наставак 
вриједност радова 56.221,00 
-Липљанска улица (школа Павловац) 
вриједност радова58.654,70

2009-2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација у 
току
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-Насеље Доња Пискавица наставак, 
вриједност радова 152.210,94(остао да се 
уради прикључак на јавну мрежу)
Укупно реализована средства за 2015. годину 
из буџета Градау износу од 722.111,00 КМ.

4.

СЗ:01:ПГ1:Пр4 
Изградња и 
реконструкција 
водоводне мреже

5.500.000,00

1.082.635,65

У 2015. години до 31.12.2015. изграђено је  и 
реконструисано 5058 метара цјевовода, те 
преприкључени цјевоводи на подручју 
насеља Туњице и дио цјевовода у насељу 
Чаире у вриједности од 1.082.635,65 КМ.

2008-2017

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја; 
Водовод а.д. Бања 
Лука

Реализација у 
току.

5.

С3:0,:П Г ]:Пр5 
Изградња 
резервоарског 
простора

9.500.000,00
У току 2015. године, није било активности на 
реализацији овог пројекта. 2011 -2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација у 
току.

6.
СЗ:01:ПГ1:Пр6 
Даљинско управљање 
(водоснабдиј евање)

2.000.000,00

Пројекат није реализован због недостатка 
финансијских средстава. 2013 -2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Није
реализовано.

С З:01 :П Г 2: Програм топлифнкзш нјс урбаног дијела града

7.

СЗ:01:ПГ2:Пр1 
Реконструкција 
магистралног вреловода 
„Борик"

15.238.923,45 15.238.923,45 Пројекат је реализован у складу са планиранм 
активностима. 2009-2012

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове и 
послове саобраћаја

Реализовано.

8.

............

СЗ:01:ПГ2:Пр2
Имплементација
Одрживог
енергетског акционог 
плана (бЕАР-а)- 
даљинско гријање

20.000.000,00

5.148,00
Израда Акционог плана енергетске 
ефикасности града Бања Лука за период 
2016-2018. година

2015-2019

Одсјек за локални 
економски развој; 
Градска развојна 
агенција; Градска 
управа; Топлана 
а.д. Бања Лука 
Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација у 
току.
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0 :0 1 :П Г З :  Програм пове11ан>а саобраћајне ефнкасности града

9.

С3:0,:ПГЗ:Пр1 
Генерални и идејни 
пројекат аутопута 
Градишка-Бања 
Лука-Купрес

Н/а

На основу информација добијених кроз рад 
радних група за праћење реализације 
Стратегије, утврђено је  сљедеће:

Аутопут Чатрња-Гламочани у 
употреби од новембра 2011. године; 
Реализују се активности на осталим 
фазама пројекта у складу са одлуком 
Владе РС.

2010-2019 Влада РС; 
концесионари

Реализација у 
току.

10.

С3:0( :ПГЗ:Пр2 
Генерални и идејни 
пројекати примарних 
градских 
саобраћајница

Г енерални 
пројекат: 
2.800.000,00 
КМ 
Идејни 
пројекат: 
4.200.000,00 
КМ

Пројекат није реализован због недостатка 
финансијских средстава. 2011 -2019

Оцјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја и ЈП 
„Путеви 
Републике 
Српске“

Није
реализовано.

11.

С3:0,:ПГЗ:ПрЗ 
Студија развоја 
јавног градског и 
приградског превоза 
путника

250.000,00
Пројекат није реализован због недостатка 
финансијских средстава.

2012-2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Није
реализовано.

12.
С3:0,:ПГЗ:Пр4 
Студија гаражног и 
паркинг простора

120.000,00 120.000,00 Реализовано кроз двије фазе, у 2011. и 2012. 
години. Уложена средства из буџета Града. 2011 -2012

Одјељење за 
комуиалне и 
стамбене послове и 
послове саобраћаја

Реализовано.

13.

С3:0,:ПГЗ:Пр5 
Изградња гаражног и 
паркинг простора и 
имплементација 
Студије гаражног и 
паркинг простора

15.550.000,00

У 2015. години повећан је број паркинг 
мјеста на којима се врши наплата за 638, па 
тако у граду Бањалуци тренутно се врши 
наплата на 4350 паркин мјеста. Наплата се 
врши путем аутомата (102 аутомата) или 
СМС порукама, и све је  подјељено у двије 
тарифне зоне.

2008-2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација у 
току.
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14.

СЗ:01:ПГЗ:Пр6 
Изградња и 
модернизација 
градске уличне 
мреже

16.000.000,00

98.888,22

У оквиру реконструкције градских 
саобраћајница изведена је  реконструкција у 
сљедећим насељима и улицама:

Измјештање пјешачких прелаза на 
кружном току Лауш;
Десна саобраћајна трака на Булевару 
Ж. Мишића;
Реконструкција тротоара у Ул. Триве 
Амелице.

Укупна вриједност реконструкције градских 
саобраћајница била је  98.888,22 КМ.

2008-2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација у 
току.

15.

СЗ:01:ПГЗ:Пр7 
Припрема пројекта 
„Изградња 
обилазнице“

Н/а

Европска комисијаје провелајавну набавку 
и изабрала извођача радова. Није нам познат 
уговорени рок израде студијске 
докуентације. Напомињемо да је  овај пут 
укључен у Основну транспортну мрежу ЕУ 
ТЕН.Т мрежа.

2012-2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја и ЈП 
“Путеви РС“

Реализација у 
току.

16.
С3:0,:ПГЗ:Пр8 
Изградња мостова 22.000.000,00

1.742.470,47 
402.384,70 
Улагања се 

односе на 2015 
и 2016. годину

У 2015.години почела изградња моста преко 
ријеке Врбање у насељу Чесма. Кредитна 
средства од Свјетске банке. Радови ће бити 
завршени у 2016.години. Вриједност 
уговорених радоваје 1.742.470,47 КМ.
1Ј 2015.почела реконструкција пјешачког 
моста преко ријеке Врбас у насељу Залужани 
који је  уништен у току поплава 2014. Године, 
Вриједност радова је  402.384,70КМ а 
средства обезбијеђена путем Фонда 
солидарности.
Мост преко ријеке Врбас -Витаминка, 
урађена пројектна документација.

2009-2019

Одјел.ење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја

Реализација у 
току.

17.

С3:0,:ПГЗ:Пр9
Имплементација
Одрживог
енергетског акционог 
плана (бЕАРа)- 
транспорт

У 2015. години обиљеженаје седмица 
мобилности под слоганом „БИРАЈ, 
МИЈЕЊАЈ, КОМБИНУЈ.“ дана 22.09. у 
парку „Петар Кочић“ и том прилоком је: 

обезбијеђен бесплатан превоз за 
путнике који у наведеном периоду

2011 -2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове 
и послове 
саобраћаја; 
Градска управа;

Реализација у 
току.
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4.500.000,00 5.148,00
УђУ У аутобусе код Боске или Поште, 
обављено мјерење аерозагађења 
покретном еколошком станицом у 
парку Петар Кочић, 
такмичење на полигону спретности 
(вожња бициклом), 
излагање радова ученика средње 
Техничке школе Бањалука на тему 
"Одрживи транспорт".

Израда Акционог плана енергетске 
ефикасности града Бања Лука за период 
2016-2018. година.

јавне институције 
и предузећа

С З:02 :Л И Д Е Р  У ПРУЖ АЊ У ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА
С 3 :0 2 :П П : Улагање у капацнтете (м атеријалне и техничке претпоставке)

18.

С3:02:ПГ1:Пр1 
Дислокација 
Хирургије из центра 
града у КЦ Бања 
Лука

Н/а

Пројекат представља дио пројекта 
реконструкције „Универзитетске болнице - 
Клиничког центра“ Бања Лука, чија је  
реализација у току.
Извор: \у\у\у.кс-ћ!.сот

2012-2019

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите

Реализација у 
току.

19.

СЗ:02:ПГ1:Пр2 
Модернизација 
дијагностике и 
секундарне 
здравствене заштите

Н/а

Пројекат претставља дио пројекта 
реконструкције „Универзитетске болнице - 
Клиничког центра“ Бања Лука, чија је  
реализација у току.
Извор: ш\у\у.кс-ћ1.сот

2008 -2019

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите

Реализација у 
току.

20.

СЗ:02:ПГ1 :ПрЗ 
Дислокација 
психијатријске 
клинике на локацију 
КЦ Бања Лука

Н/а Пројекат није реализован због недостатка 
финансијских средстава. 2010-2019

Министарство 
здравља и 
социјалне 
заштите

Није
реализовано.

21.

СЗ:02:ПГ1: Пр4 
Изградња и санација 
објеката породичне 
медицине

5.500.000,00 378.551, 50

У току 2015. године су изграђене амбуланте 
у МЗ: Бочац и Борковићи, гдје је  вриједност 
инвестиције 378.551, 50 КМ, из буцета града 
је  реализовано 113.565,45 КМ, што је  30% од 
вриједности пројекта и Минастарство 
зрдавља и социјалне заштие у износу од 
264.98715 КМ односно 70%

2008 -2019
Оцјељење за
друштвене
дјелатности

Реализација у 
току.
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€ 3 :0 3 : ИЗГРАДЊ А СТАНОВА
С З:03 :П Г 1: Изградња станова

22.

СЗ:03:ПГ1:Пр1 
Станови за 
омладинску 
популацију -  анализа 
могућности

100.000,00

Реализоване су активности на изради 
Стратегије непрофитног социјалног 
становања града Бања Лука за период 2015- 
2020.Документ је  усвојен.

2013 -2019
Одјељење за
друштвене
дјелатности

Није
реализовано.

23.

СЗ:03:ПГ1:Пр2 
Изградња станова за 
породице за 4-оро и 
више дјеце

1.500.000,00 260.530,00

Изграђено 7 кућа са Министарством породице, за 
осму Град изградио темељ и прикључке на воду, 
канализацију. Град треба обезбједити и електро 
прикључак. Вриједност уложених средстава Града 
је 260.530,00 КМ, не располажемо подацима о 
висини улагања од стране надлежног 
Министраства.
Пројекат реализован у 2013. години.

2009-2013
Одјељење за
друштвене
дјелатности

Реализовано.

24.

СЗ:03:ПГ1:ПрЗ 
Изградња стамбених 
објеката за породице 
погинулих 
бораца, ратних 
војних инвалида и 
бораца

5.500.000,00

У 2015. години, изврш енаје додјела 
новчаних средстава лицима са коначних 
листа утврђених у складу са Правилником о 
рјешавању стамбених питања породица 
погинулих и несталих бораца, породица 
умрлих војних инвалида, ратних војних 
инвалида и бораца, као бесповратна новчана 
средства у сврху рјешавања стамбених 
питања, за 12 породица погинулих бораца и 4 
ратних војних инвалида, додјељен је  износ у 
висини од 216.406,00 КМ.
У складу са наведеним Правилником за 
субвенције издавања грађевинских дозвола 
за 40 корисника борачко-инвалидске заштите 
додјељен је  износ у висини од 49.976,60 КМ. 
Извршене су све активности које су 
Програмом потпуног стамбеног збрињавања 
и Уговором о грађењу утврђене као обавезе 
Града Бања Лука- у поступку грађења 
стамбених објеката Ада 1 и 2 изведено је  
вањско уређење око ових стамбених 
објеката, уз полагање средњенапонског кабла 
за трафостаницу Ада, извршени су сви

2008 -2019

Одјељење за 
борачко- 
инвалидску 
заштиту

Реализација у 
току.
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9.696.674,09 7.621.153,76

прикључци на инфраструктурну мрежу уз 
прибављање потребне документације, за 
објекте Ада 3 и 4 чија је  изграња у току 
исходована су сва одобрења за грађење 
(грађевинске дозволе). Град Бања Лука је 
извршио обавезе утврђене наведеним 
Уговором и за технички пријем објеката Ада
1 и 2 (проведен поступак јавне набавке и 
изабран извршилац техничког пријема, 
измирене финансијске обавезе). Технички 
пријем није окончан јер инвеститор 
Министарство рада и борачко-инвалидске 
заштите још није отклонило недостатке које 
је утврдила Комисија за технички пријем. 
Ове финансијске обавезе су износиле 
1.460.719,26 КМ и у  цјелости су извршене. 
Завршени грађевински радови на објектима 
Ада 3 и 4, извођач радова на вањском 
уређењу уведен у радове, уговорена 
вриједност радова вањског уређења је
446.243,00 КМ.



Табела 11. Преглед реализацкје пројеката у оквиру стратешког цил>а С4 (стање 31.12. 2015. годнне)

Редни
број

Назив пројекта

Процјењена 
вриједност 

укупиих 
улагања у КМ

До сада 
реализована 

средства у КМ 
за 2015. г.

Опис реализованих активности Период
реализације Надлежно одјељење Напомена

СТРА ТЕШ КИ  ЦИЉ  С4: ДОВРО И Н ТЕГРИ СА Н А  ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА
С4:()4: ВИСОК НИВО ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И ПОЈЕДИНАЦА ЗА РАЗВОЈ ВЛАСТИТЕ СРЕДИНЕ

С 4:01:П Г 1: Програм друш твсно одговорног понаш ања

1.
С4:01:ПГ1:Пр1 
Интерактивни центар Бања 
Лука- Азил за псе

2.000.000,00

Пројекат није реализован због 
недостатка финансијских 

средстава. 2014-2 0 1 9

Одјељење за 
комуналне и 

стамбене послове и 
послове саобраћаја

Није
реализовано.

С 4:01 :П Г 2: Односи са дијаспором

2.
С4:01:ПГ2:Пр1 
Унапређење односа са 
дијаспором

500.000,00 1.600,00

Реализација пројекта одвија се у 
континуитету од 2008.год., али 
због недостатка финансијских. 
Са представницима дијаспоре 
изналазе се модели сарадње 
путем узајамних годишњих 
посјета представника Града и 
представника дијаспоре.
У току 2015. године, одржанаје 
културно-спортска 
манифестација „Везени мост“, 
која је  подржана од стране Града 
у финансијском износу од 1.600, 
00 КМ.

2008 -2019
Одјељење за 
друштвене 

дјелатности

Реализација у 
току.

С 4 :0 2 : ЛИЦА СА УМ АЊ ЕНОМ  РАДНОМ С П О СО БН О Ш Ћ У  И ТЕШ К О Ћ А М А  У КРЕТАЊ У. 
УКЉ УЧЕНА У ПРИВРЕДНИ И ДРУШ ТВЕНИ Ж ИВОТ ГРАДА

С 4:02:П Г1: Програм запош љ авањ а липа са умањеном радном способношћу

'УЈ .

С4:02:ПГ1 :Пр1 
Стимулисање 
запошљавања лица са 
умањеном радном 
способношћу

Н/а

У току 2015. године није било 
активности на реализацији 
пројекта. 2012-2 0 1 9

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности и 
Одјељење за 
борач ко-и нвалидску

Реализација у 
току.
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заштиту.

4.

С4:02:ПГ | :Пр2 
Волонтирање лица са 
умањеном радном 
способношћу

Н/а

Реализовани сљедећи пројекти: 
-„Право на шансу", подржан са 
2.000,00 КМ од сгране Града у 
сарадњи са Омладинским 
комуникативним центар;
- „Локални волонтерски сервис" 
подржан са 5.000,00 КМ од стране 
Града у сарадњи са Омладинским 
комуникативним центар.
-,,ХО Партнер“ -  пројект Асистент у 
настави у Центру „Заштити ме“ 
подржан од стране Града 
средствимау износу од 1.600,00 КМ

2012-2015
Одјељење за
друштвене
дјелатности

Реализовано.

5.
С4:02:ПГ|:ПрЗ 
Пројекат партнерство у 
заједници

600.000,00 600.000,00

С обзиром да се ради о реализацији 
права из области социјалне заштите 
средства су већим дијелом из буџета 
Града, партнери кроз пројекте 
суфинансирају трошкове више од 
100.000,00 КМ годишње. 
Реализована су два пројекта која се 
кроз програм УНДП-а, реализују УГ 
„Моја лука“ и ХО „Партнер“.

2009-2015
Одјељење за
друштвене
дјелатности

Реализовано.

С 4 :02 :П Г 2 : П рнлагођавањ е саобраНајнс инфраструктуре и др утих грађсвннскнх објската нссметаном кретањ у особа са теш коћам а у кретањ у

6.

С4:02:ПГ2:Пр1 
Универзални дизајн- 
увођење непрекинутог 
ланца у праксу

200.000,00

Планом и програмом рада 
Оцјељења за просторно уређење 
у 2015.години није предвиђена 
израда наведеног пројекта, а за 
израду исте и у наредној, 2016. 
години ће бити ограничена 
буџетска средства због потребе 
финансирања израде стратешке 
планске документације, односно 
урбанистичког плана, а који је 
локална заједница обавезна да 
донесе у законом предвиђеним

2016-2019 Одјељење за 
просторно уређење

Није
реализовано.
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роковима.

7.

С4:0 2:ПГ2:Пр2 
Отклањање постојећих 
баријера за лица са 
тешкоћама у кретању

200.000,00
У току 2015. године, нису 
реализоване додатне активности. 2008 -2015

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове и 
послове саобраћаја

Реализација у 
току.

€ 4 :0 3 : КАЊА ЛУКЛ ГРАД И Н Ф О РМ А ТИ КЕ
С 4:03:П Г 1: II рограм унапређењ а система управљ ањ а јавном  адмннистрацијом

8.

С4:0 3:ПГ ј : Г1р 1 
МИС-информације и 
увезаност институција 
Града

10.000.000,00 80.000,00

Са појединим партнерима 
(комунална предузећа) остварена 
електронска размјена података 
(за потребе издавања 
урбанистичких сагласности). 
Дигитализација просторно 
планске документације, Регистар 
формалности(списак свих 
услуга АСБЛ), мапа града 
доступни на сајту града. 
Потребна додатна финансијска 
средства и споразуми међу 
институцијама града за даљу 
реализацију.

2008-2019 Одсјек за 
информатику

Реализација у 
току.

С4:03:11Г2: Увођењс иовнх ииформационо-технолошкнх услуга у граду

9.
С4:0 3:ПГ2:Пр1 
Изградња ИТ 
инфраструктуре

15.000.000,00

Пројекат, који се односи на 
централно управљање 
саобраћајем и видео надзором 
над јавним површинама и 
објектима на подручју Града 
Бања Лука (ЦАУС), није 
реализован због недостатка 
финансијских средстава, која је  
потребно обезбиједити из 
кредитних линија, 1РА фонда 
или кроз јавно -  приватно 
партнерство.

2008-2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове и 
послове саобраћаја 
и Одсјек за 
информатику

Није
реализовано.
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10.
С4:0 3:ПГ2:Пр2 
Увођење приступних 
тачака за бежични итернет

1.600.000,00
Пројекат није реализован због 
недостатка финансијских 
средстава.

2012-2019 Одсјек за 
информатику

Није
реализовано.

11.

С4:0 3:ПГ2:ПрЗ 
Пријемна ОР8 технологије 
у оквиру фадског 
саобраћаја

6.000.000,00
Пројекат није реализован због 
недостатка финансијских 
средстава.

2012 -2019

Одјељење за 
комуналне и 
стамбене послове и 
послове саобраћаја

Није
реализовано.

12. С4:03:ПГ2:Пр4 
Отварање ШРО Р011МТА 200.000,00 48.000,00

Отворен туристички инфопоинт у 
надлежности Туристичке 
организације града Бања Лука у 
2012. години. Сва средства за 
реализацију пројекта у износу од 
48.000,00 КМ, обезбјеђена су од 
стране донатора.

2012-2013 Одсјек за
информатику; ТОБЛ. Реализовано.

13.

С4:0 3:ПГ2:Пр5 
Увођење и пријемна 018 

технологије у оквиру 
просторног планирања

3.200.000,00

Уложена 
средства на 
реализацији 
овог пројекта су 
46.900 КМ 
(подаци 
добијени од 
Одсјека за 
информатику и 
Одјељења за 
финанције).
Од Веуе1оршеп1 
АНегпаСЈуеб, 1пс. 
добијена су 
средства за 
имплементацију 
гранта број 
ОАР-А-В-195 у 
укупном изпосу 
од 43.324,00 
КМ.

018 пројекат је  дугогодишњи 
пројекат, без тачно дефинисаног 

крајњег рока. Због тога се не 
може прецизно говорити о 

степену, тј. проценту извршења 
самог пројекта, али ако се 
посматра само увођење и 

имплементација овог софтвера у 
рад Одјељења може се рећи да је 

овај пројекат реализован.
Да би у свом пуном обиму 

заживио у свакодневној 
употребни неопходно је  да и 

друге организационе јединице 
Градске управе допринесу 

истом, и то кроз припрему и 
унос података свако из свог 

ресора.
у 2015. години на одржавању и 
развоју унапређењу софтвера 

уложеноје 42 900,00 КМ

2008-2019

Одјељење за 
просторно уређење 

и Одсјек за 
информатику

Реализација у 
току.

С 4 .04 : СО Ц И ЈА ЛН А  УКЉ У ЧЕН О СТ И С М А Њ ЕЊ Е СИРОМ АШ ТВА
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С 4:04 :П Г 1 : Програм сомијалне помоћн и подрш ке

14.
С4:04:ПГ1 :Пр1 
Програми за дјецу 10.000.000,00 15.016,50

Бесплатно школовање 
У складу са Законом о основном 
образовању и васпитању, 
основно образовање је бесплатно 
Град на почетку сваке школске 
године суфинансира уџбенике за 
лјецу из породица са четворо и 
више дјеце, за ову намјену 
утрошено је  7.000,00 КМ. У току 
школске године, финансирају се 
карте за кориштење градског 
аутобуса за дјецу из Ромских 
породица, која се налазе у 
редовном процесу образовања.
За ову намјену, утрошена су 
средства у износу од 2 .116,50КМ. 
Програм продуженог боравка у  
школама
Градје подржао програме 
продуженог боравка у основним 
школама. Продужени боравак 
обезбјеђују 17 основних школа, 
Град је  уплатио школама 
средства у износу од 5.900,00

2008 -2019

Оцјељење за 
друштвене 
дјелатности и друге 
надлежне 
институције

Реализација у 
току.

15.

С4:04:ПГ1:Пр2 
Стамбено збрињавање 
социјално угрожених 
грађана

10.000.000,00

У току 205. године усвојена је 
Стратегија непрофитног 
станованја града Бања Лука за 
период 2015-2020. година

2008 -2019

Одјељење за 
друштвене 
дјелатности и друге 
надлежне 
институције

Реализација у 
току.

16.
С4:04:ПГ1:ПрЗ 
Социјална заштита 
борачких категорија

У складу са Правилником о 
критеријумима суфинансирања 
удружења из области борачко- 
инвалидске заштите Града Бања 
Лука и прописима који 
регулишу буцетску потрошњу 
суфинансиране су редовне

2013 -2019
Одјељење за 
борачко инвалидску 
заштиту

Реализација у 
току.

% , , «
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15.000.000,00

активности борачких 
организација које имају утврђен 
статус удружења од интереса за 
Град Бања Луку (од 01.01- 
26.07.2014. године петборачких 
организација, а од тада у складу 
са Одлуком Скупштине Града 
Бањ аЛука број: 07-013-385/14 
до 31.12.2014.године девет 
борачких организација). У 2014. 
години, утрошена средства за 
ове активности су из буџета 
Града у износу од 298.333,32 
КМ, а у 2013. години 350.000,00 
КМ.
Суфинансирање 
пројеката/програма борачких 
организација Града Бања Лука 
У складу са Правилником о 
критеријумима суфинансирања 
удружења из области борачко- 
инвалидске заштите Града Бања 
Лука и прописима који 
регулишу буџетску потрошњу 
суфинансирано је: 
32пројекта/програм девет 
борачких организација, 
обиљежавање 7 значајних 
догађаја и датума из 
Одбрамбено-отаџбинског рата и 
антифашистичке и 
ослободилачке борбе, 
организовање бесплатног 
превоза ради присуства грађана 
обиљежавању 8 значајних 
догађаја и датума из 
Одбрамбено-отаџбинског рата и 
антифашистичке борбе по
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захтјевина надлежних органа и 
институција, те финансирање 
обавеза из уговора ради 
реализације пројеката/програма. 
За ове активности из буџета 
Града у 2014. години утрошено 
је  204.802,58 КМ, ау2013 . 
години 190.101,74 КМ.

С 4:05 : РЕАЛИЗОВЛНИ П РИ О РИ ТЕТИ  ОМ ЛАДИИСКЕ П О ЛИ ТИ КЕ
С4:Об:Ш 1: Унапређење животних услова н учешћа младих људи у друштвеним активностима града

17.
С4:05:ПГ1 :Г1р1 
Анапиза имплементације 
мјера Омладинске политике 
Града Бања Лука (2007-2011)

20.000,00 954.484,98

Имплементиране мјере и задаци 
утврђени документом „Омладинска 
политика града Бања Лука за период 
2007-2011. година". Реализована 
средства из буцета за овај пројекат 
су 954.484,98 КМ, при чему се 
водило рачуна о реалним 
могућностима буиета Града у свакој 
календарској години, као и 
потенцијалним средствима из свих 
других могућих извора.
Средства за анализу имплементације 
нису утрошена, приказана су укупна 
средства за реализацију омладинске 
политике у периоду 2007-2012. год.

2012
Одјељење за
друштвене
дјелатности

Реализовано.
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Табела 12. Прсглед реилизације пројеката у оквнру сгратешког пнл.а С5 (стан.с 31.12. 2015. године)

Реднн
број Назив пројекта

Процјењена 
врнједност укупних 

улагања у КМ

До сада 
реапизована 

средства у КМ за 
2015. г.

Опис реализованих актнвности Период
реализације

Надлежно
одјељење Напомена

СГРА ТЕШ КИ  ЦИЉ  С5: РЕВИТАЛИЗОВАНО СЕО СКО  П О Д РУ Ч ЈЕ  ГРАДА 
СА ОБЕЗБ.1 ЕЋЕНИМ  УСЈТОВИМА ЗА ОДРЖ ИВИ РАЗВОЛ

С 5 :0 1 : УСКЛАЋЕН РАЗВОЈ С ЕО СКО Г ПОДРУЧЈА ГРАДА

С 5:01 :П Г 1: П рограм развоја сеоскнх мјесних заједница

1.

С5:01:ПГ1:Пр1 
Положај и улога 
жене у рурапном 
развоју града

50.000,00

Центар за развој и унапређење села 
уназад већ неколико година путем 
својих активности подстиче и 
подупире, останак и повратак 
становништва из градског на 
сеоско подручје града. 
Дугогодишњим залагањем успјели 
смо да укажемо на важност и улогу 
жене на пол>опривредном 
газдинству и афирмишемо женску 
популацију за унапређењем како 
свог положаја тако и властите 
производње.
Данас на сеоском подручју града 

Бања Лука примјетно је повећање 
броја домаћинстава чији су 
носиоци жене, такође је присутна 
иницијатива жена за унапређењем 
постојеће пољопривредне 
производње.
Центар за развој и унапређење села 
у сарадњи са Еуропским 
едукацијским форумом,

2012-2019

Центар за 
развој и 
унапређење 
села

Није
реализовано.
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Вањскополитичком иницијативом 
БХ и ИЦБЛ, почео је  реализацијом 
пројекта „Оснаживање жена 
пољопривредница на поплављеним 
подручјима БиХ“ финансираним 
од стране Министарства вањских и 
еуропских послова Републике 
Хрватске. На основу података и 
ангажовања Пољопривредне 
службе Центра, петнаест жена 
млађе животне доби присуствовало 
је едукативној радионици под 
називом „Писање пројеката- 
Управљање пројектним циклусом и 
израда Бизнис плана у ИПАРД-у“. 
Кандид^ткиње су указале на 
повјерење које имају према раду 
Центра и исказале интересовање за 
наставак активности које би им 
омогућиле унапређење њихове 
производње.
Потврђена је  сарадња Центра за 
село, Еуропског едукацијског 
форума као и ИЦБЛ за будући 
период на овом и другим 
пројектима.

2.

С5:01:ПГ1:Пр2 
Стратегија руралног 
развоја града Бања 
Лука 2010-2015,- 
област просторног 
планирања и 
инфраструктуре

90.000.000,00

2015.година 
1.126.989 КМ

Око 900.000 КМ 
финансирано из 
буџета, остало 

властитим 
средствима -  

преко 230.000 КМ

Реализоване су активности у 
области сеоске инфраструктуре у 
2015. години:
- укупно изграђено 3.700 т  новог 
цјевовода,
- одрађен ремонт 12 пумпи
- одрађено 211 прикључака.
У овај износ, који се односи на 
улагања у инфраструктуру у 2015. 
урачуната су и новчана средства 
која су утрошена за електричну 
енергију (рад пумпи и јавна

2010-2019

Градска 
развојна 
агенција, 
АСГБЛи 
јавне
институције

Реализација у 
току.
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расвјета). !
С 5 :01 :П Г 2: Сл вапањ е услова за јачањ е пољоиривредне производње

3.

С5:01:ПГ2:Пр1 
Пројекат оснивања 
Центра за 
цертификацију 
пољопривредних и 
прехрамбених 
производа

10.000.000,00

Овај пројекат није реализован, 
нити је и једна од активности овог 
пројекта отпочела.
ПРИЈЕДЛОГ: Предлажемо да се 
овај пројекат изостави.

2008 -2015

Центар за 
развој и 
унапређење 
села

Није реализовано.

С 5 :02 : СТВОРЕНИ УСЛОВИ ЗА ИНТЕГРАЛИ РАЗВОЈ С ЕО С К О Г ПОДРУЧЈА
С 5:02 :П Г 1: Рурални ратвој

4.

С5:02:ПГ1:Пр1 
Студија Руралног 
интегралног развоја 
на подручју кањона 
Врбаса и платоа 
Мањаче

40.000,00 40.000,00

Студија припремљена и усвојена. 
У припремним активностима 
равноправно су учествовали и 
Туристичка организација града и 
Центар за развој и унапређење 
села.

2008
Градска
развојна
агенција

Реализовано.

5.

С5:02:ПГ1 :Пр2 
Студија интегралног 
развоја сеоског 
подручја у сјеверном 
и западном дијелу 
града

40.000,00 40.000,00

Студија припремљена и усвојена. 
У припремним активностима 
равноправно су учествовали и 
ТОБЛ и ЦРУС.

2008 - 2009
Градска
развојна
агенција

Реализовано.

6.

С5:02:ПГ1:ПрЗ 
Стратегија руралног 
развоја Града Бања 
Лука 2010-2015,- 
Област
пољопривреде, 
шумарства и лова; 
Област микро, 
малих и средњих 
предузећа; Област 
туризма

90.000.000,00

2015.година

- Подстицаји у 
пољопривреди 
477.614,71 КМ 

( буџет)

-Властита 
пољопривредна 

производња РЕЦ 
„Мањача“ 
161.796 КМ 
(властита 
средства)

За реализацију пројеката у области 
примарне пољопривредне 
производње обезбјеђена су 
средства, дијелом из буџета и 
дијелом из властитих прихода. 
Споменута средства предвиђена за 
подстицаје примарној 
пољопривредној производњи 
реализују се кроз заједничка 
улагања организованих и 
регистрованих пољопривредних 
произвођача и Центра. Ова 
активност има за циљ унапређење 
пољопривредне производње,

2010-2019

Г радска 
развојна 
агенција; 
Одјељење за 
привреду и 
јавне
институције

Реализација у 
току.
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самозапошљавање руралног 
становништва, чиме ће се повећати 
конкурентност породичних 
газдинстава. Преглед броја 
кандидата и утрошених средстава 
по врстама подстицаја за период од 
2015. године.
2015. година
27 кандидата 120.516,17 КМ 
АНИМАЛНА ПРОИЗВОДЊА 
-Проширење и изградња објеката 
за узгој животиња,
-Изградња осочних јама, 
-Изградња и проширење рибњака, 
-Премије 
-Опрема
215 кандидата 1.257.796,70 КМ 
2015. година
40 кандидата 196.325,94 КМ
МЕХАНИЗАЦИЈА
-Трактори
-Прикључна средства
301 кандидат 1.526.914,49 КМ
2 0 1 5 .година
38 кандидата 124.808,60 КМ 
ПРЕМИЈЕ ЗА ЈУНИЦЕ 

24 кандидата 10.950 КМ 
ПРЕМИЈЕ ЗА ПЧЕЛИЊА 
ДРУШТВА 
60 кандита 25.014 КМ 
СВЕУКУПНО
189 КАНДИДАТА 477.614,71 КМ
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7.

С5:02:ПГ1 :Пр4 
Развој мини погона 
на пољопривредним 
газдинствима у 
руралном подручју

85.000,00

У оквиру подстицајних средстава 
Центра предвиђено је  заснивање 
мини погона у пољопривреди. 
Активности се одвијају у 
континуитету кроз подстицаје које 
додјељује Центар.
ЗАКЉУЧАК: Ова газдинства 
запошљавају значајан број 
радника, прижајући подршку овим 
произвођачима доприносимо 
унапређењу њихове производње, 
проширењу капацитета и 
најзначајнији сегмент -  отварање 
нових радних мјеста.
ПРИЈЕДЛОГ: Наставак реалзације 
овог пројекта.

2008 -2019

Центар за 
развој и 
унапређење 
села

Реализација у 
току.

€ 5 :0 3 :  ОЧУВАЊ Е И У Н А П РЕЂ ЕЊ Е ПРИРОДНИХ И БИ О ЛО Ш КИ Х  РА ЗН О ВРСН О С ТИ
С 5:03:П Г 2: О чувањ е и унанређење природннх и биолошких раш оврсностн

8.

С5:03:ПГ2:Пр1 
Студија очувања 
аутохтоних биљних 
и животињских врста

100.000,00
35.000,00

(5.000,00 КМ 
буцет Града и 

30.000,00 КМ из 
других извора)

Одјељење за комуалне и стамбене 
послове и послове саобраћаја 
На простору Града мало је 
заштићених подручја, иако за то 
постоје реалне основе у 
руралном дијелу. Потребно је такве 
зоне ставити под заштиту што је  у 
складу са Националном 
стратегијом заштите 
биодиверзитета ( НБС) и 
Националним планом за заштићена 
подручја.
Центар за развој и унапређење села 
је  у претходне двије године у 
реализацији програма очувања 
анималних генетских ресурса 
формирао стадо краткорогог 
говеда из групе -  Воз ћгасћуегоз 
еигореиз, аутохтоног поријекла Воз

2014-2019

Одјељење за 
комуалне и 
стамбене 
послове и 
послове 
саобраћаја,

Центар за 
развој и 
унапређење 
села

Реализација у 
току.
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1аигиз с1оте5{1си5 ЕЈпеиз 1758, које 
броји 16 грла.
У зачетку је  формирање крда 
домаћег балканског магарца - 
Е^иш азтиб абјпиз Е1пеи5 1758, 
које за сада броји четири грла. 
ПРИЈЕДЛОГ: За сада, на нивоу 
одржања постојећег бројног стања, 
укупно 22 јединке ове расе су у 
систему фармског узгоја на РЕЦ 
Мањача. Чињеница да за њихово 
држање нису потребна већа 
улагања јер нису захтевна у 
погледу исхране. Међутим, за план 
и програм очувања буше као 
аутохтоне расе, неопходна су 
додатна улагања и набавка мушких 
грла која нису у сродству са 
женским јединкама у стаду.
И свега предходно наведеног, 
истичући важност очувања 
аутохтоних раса, предлажемо 
подршку овом пројекту.

ОБРАЋИВАЧ:
О д је ^ њ е ^ з а  п р и в р

ПРЕДЛАГАЧ:

правник
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На основу члана 43. Закона о локалној самоуправи (Сл.гласник Републике Српске, 

бр. 101/04, 42/05, 118/05 и 98/13) и члана 55. Статута Града Бања Лука (Сл.гласник Града 

Бања Лука, бр. 25/05, 30/07, 17/12 и 20/14), доносим

3 А К Љ У Ч А К

I -  Извјештај о реализацији Стратегије развоја града Бања Лука, у периоду 2007 -  

2019. година, закључно са 2015. годином, Одјељење за привреду, припремило је у мјесецу 

априлу 2016. године.

II -  Извјештај из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на 

разматрање и усвајање.

Дана: 06.04.2016. године

ДОСТ АВЉЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,

2. Евиденцији.


