
 

 

  

СКУПШТИНА ГРАДА БАЊА ЛУКА 
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Стратегија развоја Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1-  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С1:О1 – КЉУЧНО УЧЕШЋЕ ГРАДА У РАСПОЛАГАЊУ И УПРВЉАЊУ РЕСУРСИМА 

 

 

 

С1:О1:ПГ1: Промјене 

законског оквира у 

располагању локалним 

ресурсима  

 

 

С1:О1:ПГ1:Пр1: Хармонизација прописа који регулишу располагање и 

управљање локалним ресурсима 

 

 

С1:О1:ПГ1:Пр2: Уставно регулисање темељног облика својине јединица 

локалне самоуправе 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

управљању ресурсима  

 

С1:О1:Кључно учешће Града у располагању и управљању 

локалним ресурсима 

 

Програм: С1:О1:ПГ1: Промјене законског оквира у располагању локалним ресурсима 

Пројекат: 
С1:О1:ПГ1:Пр1: Хармонизација прописа који регулишу располагање и управљање 

                             локалним ресурсима 

Опис пројекта: 

Анализа прописа који регулишу располагање и управљање локалним ресурсима ће 

показати основ и начин  располагања и управљања, као и узроке проблема у 

управљању због неконзистентности и неусаглашености појединих прописа који 

регулишу ову област. Пројекат поред наведене анализе обухвата и приједлоге 

измјена и допуна појединих законских рјешења како би се постојећи проблеми 

превазишли. 

Очекивани 

резултати: 

• Састављен инвентар прописа који регулишу ову област; 

• Израђена детаљна анализа прописа, рјешења која су у датим прописима 

усвојена; 

• Израђени приједлози нових прописа или измјена постојећих; 

• Обезбијеђена хармонизација прописа који регулишу располагање и 

управљање локалним ресурсима; 

• Повећана ефикасност управљања локалним ресурсима. 

Главне активности: 

• Избор кључних сарадника и дефинисање пројектног задатка; 

• Детаљна разрада постојећих прописа и анализа стања; 

• Координација са другим локалним заједницама и министарством 

локалне управе; 

• Израда приједлога нових прописа. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 Н/а 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Н/а 

Корисници пројекта:  Општине и градови у РС, грађани РС, предузећаи др. 

Имплементатори 

пројекта: 
 Савез општина и градова РС, Министарство локалне самоуправе РС  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Предсједништво Савеза општина и градова РС и Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

управљању ресурсима  

 

С1:О1:Кључно учешће Града у располагању и управљању 

локалним ресурсима 

 

Програм: С1:О1:ПГ1: Промјене законског оквира у располагању локалним ресурсима 

Пројекат: 

С1:О1:ПГ1:Пр2: Уставно регулисање темељног облика својине 

                              јединица локалне самоуправе 

 

Опис пројекта: 

Својина јединица локалне самоуправе није уставно регулисана, иако је то пракса 

већине развијених земаља. Да би се адекватно регулисало управљање локалним 

ресурсима наопходно је прићи измјени уставних рјешења у овој области. Пројекат 

подразумијева покретање иницијативе и припрему амандмана на Устав који ће се 

односити на својину јединица локалне самоуправе. 

Очекивани 

резултати: 

• Покренута иницијатива; 

• Припремљени амандмани којима се у Устав уводи својина јединица локалне 

самоуправе; 

• Усвојени амандмани. 

Главне активности: 

• Детаљна разрада рјешења у другим земљама у окружењу и земљама 

Европске уније; 

• Израда приједлога амандмана на Устав којима се регулише својина јединица 

локалне самоуправе; 

• Давање приједлога у процедуру усвајања. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
Н/а 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Н/а 

Корисници пројекта:  Јединице локалне самоуправе, грађани, предузећа, установе и др. 

Имплементатори 

пројекта: 

 Савез општина и градова РС, Министарство локалне самоуправе РС и 

Министарство правдеРС 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Предсједништво Савеза општина и градова РС и Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1-  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С1:О2 – РАЦИОНАЛНО ИСКОРИШТЕН ПРОСТОР 

С1:О2:ПГ1:  Намјена 

простора 

С1:О2:ПГ1:Пр1:  Усвајање просторног плана за период до 2030. г. 

С1:О2:ПГ1:Пр2: Просторни план подручја спортско-рекреативног и 

сајамског комплекса у насељу Залужани 

С1:О2:ПГ1:Пр3: Успостављање индустријских зона Града 

С1:О2:ПГ1:Пр4: Реализација „Brownfield“ инвестиција Града 

С1:О2:ПГ1:Пр5: Изградња градског гробља и крематoријума 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О2: Рационално искориштен простор 

Програм: С1:О2:ПГ1:  Намјена простора 

Пројекат: С1:О2:ПГ1:Пр1: Усвајање просторног плана за период до 2030.г. 

Опис пројекта: 

Просторним планом Града се утврђују: основна намјена простора, систем насеља 

(урбаног и руралног карактера) и њихово повезивање, критеријуми за ширење 

урбаних дијелова, намјене ванурбаних подручја, опремање грађевинског земљишта, 

зоне комуналне инфраструктуре, објекти од значаја за друштвену инфраструктуру 

(здравство, школство, култура, спорт), мјере заштите градитељског и природног 

наслијеђа, мјере заштите животне средине, мјере заштите од елементарних 

непогода, урбанистичко-технички услови за изградњу у подручјима за која се не 

доносе планови нижег реда, обавезе приликом израде урбанистичких и проведбених 

планова. 

Очекивани 

резултати: 

Усмјерено дјеловање у простору у складу са савременим потребама становника 

Града и принципима одрживог развоја. 

Главне активности: 

• Усвајање Одлуке о изради просторног плана Града Бања Лука; 

• Расписивање јавне понуде за одабир израђивача плана и усвајање носиоца 

израде плана; 

• Израда нацрта плана;  

• Јавни увид у нацрт плана; 

• Израда приједлога плана; 

• Усвајање плана од стране Скупштине Града. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 700.000КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Град Бања Лука (100%) 

Корисници пројекта: Градска управа, власници земљишта на подручју града, потенцијални улагачи  

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за просторно уређење  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О5:  Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С1:О2:ПГ1: Намјена простора 

Пројекат: С1:О2:ПГ1:Пр2: Просторни план подручја спортско-рекреативног и сајамског 

комплекса у насељу Залужани 

Опис пројекта: 

Бивша касарна Залужани распростире се на територији града Бања Лука и општине 

Лакташи. Као неперспективна војна имовина ће  прећи у надлежност поменутих 

локалних заједница које ће у наредном периоду заједнички испланирати кориштење 

истог.      

Очекивани 

резултати: 
  Израђена планска документација 

Главне активности: 

• Усвајање Одлуке о изради просторног плана посебног подручја; 

• Потписивање оквирног споразума између Града Бања Лука и Општине 

Лакташи; 

• Расписивање јавне понуде за одабир израђивача плана и усвајање носиоца 

израде плана; 

• Израда нацрта плана;  

• Јавни увид у нацрт плана; 

• Израда приједлога плана; 

• Усвајање плана од стране Скупштине Града и Општине Лакташи; 

• Регулисање статуса земљлишта касарне. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 100.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (50%), буџет Општине Лакташи (50%) 

Корисници пројекта:  Град Бања Лука  

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за просторно уређење  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О2: Рационално искориштен простор 

Програм: С1:О2:ПГ1:  Намјена просторa 

Пројекат: С1:О2:ПГ1:Пр3: Успостављање индустријских зона Града 

Опис пројекта: 

Пројекат подразумијева дефинисање више индустријских зона на подручју Града на 

основу урађених претходних анализа постојећих локација на територији града, 

претходног идејног дефинисања, те детаљно урбанистичко пројектовање тих зона 

и одређивање намјене водећи рачуна о секторској расподјели зона, што представља 

прву фазу реализације овог пројекта.Важно је обезбиједити услове за привлачење 

страног и домаћег капитала  по основу „Greenfield“инвестиција. 

Очекивани 

резултати: 

• Вредновање постојеће локације  за „Greenfield“индустријске зоне; 

• Урађени плански документи (анализе, идејна рјешења, студије 

изводљивости те урбанистички документи) за сваку посебну 

идентификовану зону; 

• Обезбијеђене локације за успостављање предузећа на сса 150 хектара. 

Главне активности: 

• Aнализа локација; 

• Израда идејних рјешења и студије изводљивости; 

• Израда плана за рјешавање имовинских односа; 

• Пројекти за инфраструктурно опремање зона; 

• Припрема и реализација маркетинг планова- израда каталога локација; 

• Израда урбанистичких докумената. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
340.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (70%),  и  ЕУ (30%)  

Напомена: Износ средстава за рјешавање имовинских односа и инфраструктурно опремање 

зона каи и начин финансирања утврдиће се на основу студија изводљивости појединих зона. 

Корисници пројекта: Страни и домаћи инвеститори  

Имплементатор 

пројекта: 
 Градска развојна агенција - Центар за инвеститоре  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1: Одрживи развој и већа ефикасност у 

управљању ресурсима на подручју Града 

 

С1:О2:  Рационално искориштен простор 

 

 

Програм: С1:О2:ПГ1:  Намјена просторa 

Пројекат: С1:О2:ПГ1:Пр4: Реализација „Brownfield“ инвестиција Града 

Опис пројекта: 

Пројекат подразумијева дефинисање локација на којима се налазе потенцијалне 

„brownfield“ инвестиције на подручју Града, на основу урађених претходних анализа  

постојећих локација, претходно идејно дефинисање, те детаљно урбанистичко 

пројектовање тих зона и одређивање намјене  водећи рачуна о интересима Града и 

потенцијалних приватних инвеститора. Идејним рјешењима и инвестиционим 

елаборатима оправданости обезбједити услове за привлачење страног и домаћег 

капитала, по основу „brownfield“ пројеката. За „brownfield“пројекте обезбиједити 

локације, прије свега неприватизованих предузећа са већинским државним 

капиталом, те у сарадњи са ресорним Министарством направити инвестиционе 

елаборате и маркетинг планове  за привлачење инвеститора. 

Очекивани 

резултати: 

• Валоризоване  постојеће локације за „brownfield“ инвестиција; 

• Урађени плански документи ( анализе,  идејна рјешења, студије 

изводљивости те урабнистички документи) за сваку посебну 

идентификовану зону; 

• Обезбеђене локације за успостављање предузећа; 

• Обезбеђено запошљавање нових радника. 

Главне активности: 

• Анализа локација и израда идејних рјешења и студија изводљивости; 

• Израда плана за рјешавање имовинских односа; 

• Израда  урбанистичких докумената; 

• Припрема и реализација маркетинг планова –израда каталога локација. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 400.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (70%),  и  ЕУ (30%)  

Напомена: Износ средстава за рјешавање имовинских односа и инфраструктурно опремање 

зона каи и начин финансирања утврдиће се на основу студија изводљивости појединих зона. 

Корисници пројекта: Страни и домаћи инвеститори 

Имплементатори 

пројекта: 
Градска развојна агенција-Центар за инвеститоре 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града  
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О2: Рационално искориштен простор 

Програм: С1:О2:ПГ1:  Намјена просторa 

Пројекат: С1:О2:ПГ1:Пр5: Изградња градског гробља и крематоријума 

Опис пројекта: 

Изградња Централног градског гробља и крематоријума на површини од 32,6 

хектара на локацији Врбања (1. фаза); Динамика реализације пројекта показује да ће 

крематоријум бити изграђен након 2015. године. 

Очекивани 

резултати: 

Изграђено градско гробље, односно ријешен проблем  сахрањивања грађана Бање 

Луке, у складу са досадашњом  стопом морталитета, за наредне 2 декаде.  

Главне активности: 

• Креирање и усвајање пројекта израде Градског гробља на новој локацији; 

• Припремне активности за провођеље пројекта на дефинисаној локацији; 

• Активности грађења Градског гробља  (приступна саобраћајница, интерне 

саобраћајнице са комуналном инфраструктуром и просторима за укоп, 

улазна партија, капела са мртвачницом, вањско уређење са укопним 

мјестима, ограда); 

• Набавка и инсталирање опреме потребне за рад Градског гробља ; 

• Отпочињање с радом Градског гробља на новој локацији. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања:  23.500.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града, односно кредитна средства (100%) 

Корисници пројекта: 
• Грађани Града Бања Лука 

• Правосудни органи – услуге ексхумације 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за стамбене и коминалне послове и послове саобраћаја  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1-  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С1:О2 – РАЦИОНАЛНО ИСКОРИШТЕН ПРОСТОР 

 

 

С1:О2:ПГ2:Урбана 

ревитализација и обнова 

Града  

С1:О2:ПГ2:Пр1:  Заштита паркова и зелених површина 

С1:О2:ПГ2:Пр2:  Изградња нових тргова 

С1:О2:ПГ2:Пр3:  Изградња нових и реконструкција постојећих 

паркова 

С1:О2:ПГ2:Пр4:  Уређење обала Врбаса  

С1:О2:ПГ2:Пр5:  Суфинансирање изградње ботаничке баште 

С1:О2:ПГ2:Пр6:  Легализација нелегално изграђених објеката 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О2: Рационално искориштен простор 

Програм: С1:О2:ПГ2: Урбана ревиталитација и обнова Града 

Пројекат: С1:О2:ПГ2:Пр1: Заштита паркова и зелених површина 

Опис пројекта: 

На основу валоризације постојећег дендрофонда од стране овлаштене 

институције, неопходно је установити мјере заштите и обнављања, као 

предуслов за адекватно планирање простора и очување постојећих вриједности.  

Очекивани 

резултати: 

Установљен систем заштите и очувања, те обнављања дендрофонда на 

урбаном подручју.  

Главне активности: 

• Израда валоризације дендрофонда и установљавање мјера заштите; 

• Установљавање градске функције која ће се активно бавити заштитом 

и обновом дендрофонда. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
1.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: Становници Града Бања Лука, посјетиоци 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за стамбене и комуналне послове и послове саобраћаја  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О2: Рационално искориштен простор 

Програм: С1:О2:ПГ2: Урбана ревиталитација и обнова Града 

Пројекат: С1:О2:ПГ2:Пр2: Изградња нових тргова 

Опис пројекта: 

• Изградња Трга Српских владара са реконструкцијом улица Бана 

Милосављевића и   Веселина Маслеше: увођење савременог поплочања, 

неопходног и савременог урбаног мобилијара уз инкорпорирање 

најквалитетнијих, раније усвојених, конкурсних рјешења;  

• Изградња Трга испред Музеја савремене умјетности: увођење савременог 

поплочања, неопходног и савременог урбаног мобилијара. 

Очекивани 

резултати: 

• Трг српских владара: формирање централног градског трга, погодног за 

масовнаокупљања, нови квалитет кориштења овог простора и 

идентитет савременогцентра Града Бања Лука; 

• Трг испред Музеја савремене умјетности: проширење атрактивне и 

препознатљиве зоне центра, инкорпорација савремених архитектонских 

и дизајнерских рјешења у наслијеђену урбану матрицу, нови квалитет у 

кориштењу простора испред музеја (изложбе и перформанси на 

отвореном као тренд у савременој умјетности). 

Главне активности: 

Трг Српских владара: Израда техничке документације, извођење радова на 

реконструкцији поплочања са радовима на инфраструктури, постављање 

урбаног мобилијара. 

Трг испред Музеја савремене умјетности:  Расписивање конкурса за израду 

идејног урбанистичко-архитектонског рјешења, одабир најквалитетнијег 

рјешења, израда урбанистичко-техничких услова, израда техничке 

документације, извођење радова, постављање урбаног мобилијара. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
8.000.000 КМ 

Потенцијални извори 

финансирања: 
Буџет Града (30%); Кредитна средства (70%) 

Корисници пројекта: Становници Града Бања Лука, посјетиоци 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О2: Рационално искориштен простор 

Програм: С1:О2:ПГ2: Урбана ревиталитација и обнова Града 

Пројекат: С1:О2:ПГ2:Пр3: Изградња нових иреконструкција постојећих паркова 

Опис пројекта: 

Повећање удјела парковских површина у укупној намјени површина урбаног 

подручја, кроз изградњу нових паркова, планираних досад усвојеном планском 

документацијом, те конципирање нових паркова кроз будућу планску 

документацију и реконструкција постојећих паркова. 

Очекивани 

резултати: 

• Побољшан квалитет живљења у урбаном подручју, кроз повећан број 

уређених парковских површина; 

• Бања Лука – град зеленила, као појам који поново добија значење. 

Главне активности: 

• Заштита потенцијалних локација будућих паркова; 

• Утврђивање редослиједа изградње нових паркова и/или реконструкција 

постојећих паркова; 

• Рјешавање имовинско-правних односа; 

• Израда пројектне документације за одабране паркове; 

• Изградња паркова и/или реконструкција.   

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 14.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: Становници Града Бања Лука, посјетиоци и туристи 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за стамбене и комуналне послове и послове саобраћаја 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О2: Рационално искориштен простор 

Програм: С1:О2:ПГ2: Урбана ревиталитација и обнова Града 

Пројекат: С1:О2:ПГ2:Пр4: Уређење обала Врбаса 

Опис пројекта: 
Уређење обала Врбаса на подручју Града Бања Лука, приоритетно на урбаном 

подручју, кроз изградњу шеталишта, плажа и сл. 

Очекивани 

резултати: 

 Већа приступачнос ријеци Врбас и њеним обалама за рекреативно кориштење и 

кориштење у туристичке сврхе.  

Главне активности: 

• Израда регулационог плана за уређење обала Врбаса; 

• Усвајање зона за приоритетно уређење; 

• Рјешавање имовинско-правних односа; 

• Израда пројектне документације за одабране зоне; 

• Уређење одабраних зона. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
30.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (50%),приватни инвеститори (30%), Фонд за заштиту животне 

средине и енергетску ефикасност РС (20%) 

Корисници пројекта: 

• Грађани Бање Луке 

• Предузетници 

• Туристи 

• Спортске организације 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

       управљању ресурсима 
С1:О2: Рационално искориштен простор 

Програм: С1:О2:ПГ2: Урбана ревиталитација и обнова Града 

Пројекат: С1:О2:ПГ2:Пр5: Суфинансирање изградње ботаничке баште 

Опис пројекта: 

У склопу новог универзитетског кампуса, у дијелу Пољопривредног факултета, 

према раније усвојеној урбанистичкој документацији почела је изградња  

ботаничке баште, као неопходног дијела универзитетског центра, која се 

састоји из три цјелине:  

1. Управни објекат са стакленицима, 

2.  Арборетум са језером,  

3.  Ботаничке збирке, алпинуми,цвијетни партер и складишни објекти за 

механизацију 

Град Бања Лука је преузео обавезу суфунансирања пројекта. 

Очекивани 

резултати: 

• Омогућено квалитетно одвијање универзитетске (и средњошколске) 

наставе из предметне области;  

• Унапријеђена еколошка култура и свијест цјелокупне популације; 

• Унапријеђена општа култура познавања ботанике.  

Главне активности: 

• Санација терена; 

• Педолошка испитивања; 

• Инфраструктурно опремање; 

• Изградња неопходних објеката; 

• Постављање ботаничких збирки. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
1.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: 

• Пољопривредни, Математички и Шумарски факултет; 

• Средње школе гдје се изучавају биолошке и биотехничке дисциплине;  

• Цјелокупна ђачка популација; 

• Грађани и туристи. 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за привреду 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

       управљању ресурсима 
С1:О2: Рационално искориштен простор 

Програм: С1:О2:ПГ2: Урбана ревиталитација и обнова Града 

Пројекат: С1:О2:ПГ2:Пр6:  Легализација нелегално изграђених објеката 

Опис пројекта: 

Кроз овај пројекат требало би анализирати све аспекте нелегално изграђених 

објеката ради легализације оних који испуњавају урбанистичко-техничке услове и 

рушења објеката који се не уклапају у архитектонску и урбану средину Града. 

Очекивани 

резултати: 

• Боље искоришћен  простор у функцији развоја Града; 

• Створени услови за наплату свих режијских трошкова становања у Граду и 

избјегавање унакрсног субвенционисања по том основу; 

• Реални приходи јавних комуналних предузећа; 

• Већи приходи буџета Града. 

Главне активности: 

• Утврђивање плана активности; 

• Евидентирање нелегално изграђених објеката; 

• Провођење процедура легализације; 

• Рушење објеката који се не могу легализовати.   

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 1.500.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: Град Бања Лука 

Имплементатори 

пројекта: 
Oдјељење за просторно уређење и Одјељење за инспекцијске послове  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града  
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1-  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С1:О3 – ОЧУВАНА И УНАПРИЈЕЂЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

С1:О3:ПГ1:  

Пречишћавање отпадних 

вода и управљање 

отпадом  

 

С1:О3:ПГ1:Пр1: Градски систем водоснабдјевања и одвођења 

отпадних вода у Граду Бања Лука 

С1:О3:ПГ1:Пр2: Израда студије за пројекат  «Изградње колектора и 

постројења за пречишћавање отпадних вода» 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О3: Очувана и унапређена животна средина 

Програм: С1:О3:ПГ1: Пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом 

Пројекат: 
С1:О3:ПГ1:Пр1:Градски систем водоснабдјевања и одвођења отпадних вода у Граду 

Бања Лука 

Опис пројекта: 

Пројекат обухвата санацију и изградњу система водоснабдјевања у Бањалуци на 

подручју Туњица, потом од Новоселије до Градског моста, те у насељу Кочићев 

вијенац. Пројекат обухвата изградњу система отпадних вода уз лијеву и десну обалу 

Врбаса на подручју од Карановца до Новоселије. 

Очекивани 

резултати: 

• Организовано прикупљање и одвођење отпадних вода Града Бања Лука; 

• Заштита изворишта воде за Град Бању Луку; 

• Заштита здравља грађана; 

• Заштита животне средине; 

• Побољшано водоснабдјевање дијела становништва (друга и трећа висинска 

зона). 

Главне активности: 

Пројекат се реализује у сарадњи са KfW-ом и обухвата сљедеће фазе: 

• Израда техничке документације;  

• Рјешавање имовинско-правних односа; 

• Избор консултанта; 

• Припрема и расписивање међународног тендера за избор извођача; 

• Спровођење процедуре тендера и потписивање уговора; 

• Изградња објеката. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
38.200.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Град Бања Лука (3%), кредит (55%), донације (42%) 

Корисници пројекта: Становници Града Бања Лука 

Имплементатори 

пројекта: 

 Одсјек за развој, европске интеграције и инвестиције - Јединица за имплементацију 

пројекта 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града, KfW, EU 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О3: Очувана и унапређена животна средина 

Програм: С1:О3:ПГ1: Пречишћавање отпадних вода и управљање отпадом 

Пројекат: 
С1:О3:ПГ1:Пр2:Израда студије за пројекат «Изградње колектора и постројења за 

пречишћавање отпадних вода» 

Опис пројекта: 

Генерални пројекат рјешавања прикупљања, третмана и испуштања пречишћених 

употребљених вода, као и прикупљања и испуштања оборинских вода у градском 

урбаном подручју дефинише опцију центализованог канализационог система као 

најоптималнијег. Потребно је израдити студију оправданости која ће разматрати 

ту опцију према датим техничким рјешењима и у складу са етапама изградње. 

Након тога услиједиће проналажење конкретних могућности за реализацију 

изградње.   

Очекивани 

резултати: 

• Израђена студија оправданости; 

• Урађен модел финансирања пројекта (анализа извора и динамике 

финансирања); 

• Започета реализација пројекта. 

Главне активности: 
• Израда студије оправданости  и модела финансирања; 

• Информисање Скупштине Града. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
200.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Град Бања Лука (100%) 

Корисници пројекта: Становници града Бањалука,становници општина низводно од Бањалуке 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1-  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С1:О3 – ОЧУВАНА И УНАПРИЈЕЂЕНА ЖИВОТНА СРЕДИНА 

С1:О3:ПГ2:Систем 

управљања животном 

средином 

С1:О3:ПГ2:Пр1:  Израда  Локалног еколошког акционог плана за заштиту 

животне средине 

С1:О3:ПГ2:Пр2: Реализација  Локалног еколошког акционог плана за 

заштиту животне средине 

С1:О3:ПГ2:Пр3:  Формирање Одсјека за животну средину у оквиру 

Одјељења за комуналне и стамбене послове и послоеве 

саобраћаја 

С1:О3:ПГ2:Пр4:  Едукација грађана о потреби заштите и санкцијама 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О3: Очувана и унапређена животна средина 

Програм: С1:О3:ПГ2: Систем управљања животном средином 

Пројекат: 
С1:О3:ПГ2:Пр1: Израда  локалног еколошког акционог плана за заштиту животне 

средине 

Опис пројекта: 

Локални еколошки акциони план заштите животне средине – LEAP (Local 

Environmental Action Plan), темељи се на документима свјетских самита у Rio de 

Janeiro-u и Johannesburgh-u, Агенди 21 и другим међународним документима 

намијењеним заштити животне средине, посебно документима Програма за 

животну средину UN–UNEP, Свјетске здравствене организације, Државног акционог 

плана за животну средину БиХ-NEAP, те локалних докумената, закона и прописаи као 

такав представља стратешки документ у циљу вођења дугорочне политике 

одрживог управљања природним ресурсима и унапређења стања заштите животне 

средине, те превентивног дјеловања у заштити здравља становништва локалне 

заједнице. Циљ пројекта је осигурање напретка и одрживог развоја града Бања Лука, 

унапређења стања животне средине и јавног здравља, а све у циљу побољшања 

услова живота становника Града. 

Резултати: 

• Цијело подручје Града, укључујући и села и засеоке интегрисано у процес 

очувања и заштите животне средине; 

• Развијена свијест о вриједности животне средине и природних ресурса; 

• Дио одговорности и бриге за властиту животну средину преузет од стране 

Града; 

• Одређени најважнији природни ресурси на територији Града у смислу  

дугорочног економског развоја; 

• Утврђени локални приоритети за заштиту животне средине, првенствено 

они који имају значајан негативан утицај на људско здравље и екосистеме. 

Главне активности: 

• Процјена стања животне средине и утврђивање приоритета; 

• Израда Еколошког акционог плана; 

• Спровођење акције; 

• Надгледање и праћење резултата. 

Трајање  и динамика 

реализације пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Вриједност улагања:  93.800 КМ 

 

Извори 

финансирања: 
Буџет Града (100%)  

Корисници пројекта:  Административна служба Града и локална заједница 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за стамбене и комуналне послове и послове саобраћаја  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О3: Очувана и унапређена животна средина 

Програм: С1:О3:ПГ2: Систем управљања животном средином 

Пројекат: 
С1:О3:ПГ2:Пр2: Реализација Локалног еколошког  акционог плана за заштиту 

животне средине  

Опис пројекта: 

Локални еколошки акциони план заштите животне средине - LEAP (Local 

Environmental Action Plan), усвојен је од стране Скупштине Града 28.04.2010. 

године ипредставља стратешки документ у циљу вођења дугорочне политике 

одрживог управљања природним ресурсима и унапређења стања заштите 

животне средине, те превентивног дјеловања у заштити здравља 

становништва локалне заједнице. LEAP-ом су дефинисане приоритетне области 

рада: вода, ваздух, земљиште, отпад, шуме, управљање простором, привреда и 

животна средина, јавно здравље, елементарне непогоде, животна средина и 

саобраћај, локално управљање енергијом, мјесне заједнице и екологија, медији и 

екологија, невладине организације и екологија, те еколошка едукација. 

Потребно је вршити анализу реализације овог документа те усклађивати га и 

ревидирати са новонасталим околностима. 

Очекивани резултати: 
• Реализовани пројекти LEAP-.а у складу са временским оквиром 

Стратегије развоја града 

Главне активности: 

Реализација сљедећих акционих планова: плана заштите ваздуха, плана 

заштите квалитета воде за пиће, плана заштите површинских природних вода 

од загађености, плана повећања пошумљености и нивоа зеленила, плана 

управљања одлагањем комуналног, индустријског, опасног и болничког отпада, 

плана за позитивна урбанистичка рјешења и могућности, плана смањења нивоа 

комуналне буке, плана анализе локалне законске регулативе и могућности 

развоја, плана очувања биолошке разноликости, процјене нивоа еколошко-

туристичке понуде града, плана заштите земљишта од загађености и 

могућности производње здраве хране, процјене утицаја начина држања домаћих 

животиња на појаву зооноза на територији града, процјене стања 

имплементације серије стандарда ISO14000.  

Трајање  и динамика 

реализације пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
14.000.000  КМ 

 

Потенцијални извори 

финансирања: 
Буџет Града, ЕУ фондови 

Корисници пројекта:  Административна служба Града и локална заједница 

Имплементатори 

пројекта: 
АСГБЛ и градске институције и предузећа 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града  
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

       управљању ресурсима 
С1:О3: Очувана и унапређена животна средина 

Програм: С1:О3:ПГ2: Систем управљања животном средином 

Пројекат: 
С1:О3:ПГ2:Пр3:Формирање Одсјека  за животну средину у оквиру Одјељења за 

комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја 

Опис пројекта: 

У оквиру Административне службе Града Бања Лука не постоји одсјек који се 

искључиво бави заштитом животне средине. Поред тога, обзиром на неријешене 

проблеме из области животне средине као и све већим потребама за њено 

очување (управљање водама, земљиштем, ваздухом, отпадом, биодиверзитет, 

градским зеленилом и сл.), неопходно је формирати посебан стручан и 

оперативан одсјек. Са друге стране европски интеграциони процеси налажу 

локалним заједницама активнији приступ и учешће у области заштите и 

очувања животне средине. Како су у Одјељењу за комуналне и стамбене послове 

и послове саобраћаја дефинисана радна мјеста из ове области потребно их је 

реорганизовати у нову радну јединицу. 

Очекивани 

резултати: 

• Успостављен квалитетан систем управљања животном средином на 

нивоу Града; 

• Координација активности кључних актера у области заштите животне 

средине на нивоу Града; 

• Унапријеђен однос локалне заједнице  према заштити животне средине. 

Главне активности: 
• Дефинисање надлежности и одговорности за формирање новог одсјека; 

• Кадровско, материјално и техничко оспособљавање. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 50.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта:  Градска управа и локална заједница 

Имплементатори 

пројекта: 

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

животну средину 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О3: Очувана и унапређена животна средина 

Програм: С1:О3:ПГ2: Систем управљања животном средином 

Пројекат: С1:О3:ПГ2:Пр4: Едукација грађана о потреби заштите и санкцијама 

Опис пројекта: 

Наведени пројекат се наслања на описане пројекте из области заштите 

животне средине и представља један од значајнијих корака у успостављану 

квалитетног и трајног система управљања животном средином на нивоу Града. 

Подразумјева континуирани рад на подизању и јачaњу свијести свих кључних 

актера у области заштите животне средине. 

Очекивани 

резултати: 

• Унапријеђен однос локалне заједнице према заштити животне средине;  

• Веће учешће јавности у процесу доношења одлука из ове области; 

• Подизње нивоа свијести грађана и кључних актера. 

Главне активности: 
Подизање еколошке свијести локалне заједнице  кроз едукацију грађана и кључних 

актера. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
200.000 КМ  

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

 Буџет Града (20%), Фонд за заштиту животне средине и енергетску 

ефикасност РС и  ЕУ (80%) 

Корисници пројекта: Грађани,  локална заједница  

Имплементатори 

пројекта: 

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

животну средину 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 

 

 

 

 

 

 



27 

 

 

 

 

 

  

СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1-  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С1:О4 – ЛИДЕР ЕНРЕГТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

С1:О4:ПГ1:  

Модернизација и 

реконструкција 

постојећих објеката 

 

С1:О4:ПГ1:Пр1: Имплементација Одрживог енергетског акционог плана 

(SEAP-a)- зградарство и локална производња електричне 

енергије 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О4:Лидер енергетске ефикасности 

Програм: С1:О4:ПГ1:  Модернизација и реконструкција постојећих објеката 

Пројекат: 
С1:О4:ПГ1:Пр1: Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAP-

a)- зградарство и локална производња електричне енергије 

Опис пројекта: 

Град Бања Лука је приступио Споразуму градоначелника и у складу с тим израђен 

је Одрживи енергетски акциони план, који је усвојен од стране Скупштине града 

2010. године. У оквиру овог програма реализоваће се пројекти из SEAP-а везани за 

зградарство и локалну производњу електричне енергије. 

Из области зградарства планирани су пројекти везани за повећање енергетске 

ефикасности објеката који су у власништву и надлежности Града, објеката који 

нису у надлежности Града и стамбених објеката. 

Из области локалне производње електричне енергије планирани су пројекти који 

подразумјевају кориштење хидроенергије, енергије вјетра, термалне енегрије, 

фотонапонских система те комбиноване производње топлотне и електричне 

енергије. У оквиру овога реализоваће се пројекти модернизације и реконструкције 

електро дистрибутивне мреже.  

Потребно је вршити анализу реализације овог документа те усклађивати га и 

ревидирати са новонасталим околностима. 

Очекивани 

резултати: 
• Реализована и/или започета реализација пројеката из SEAP-a 

Главне активности: 

• Припрема пројеката из области зградарства и локалне производње 

електричне енергије 

• Проналажење модела финансирања,  

• Уговарање и имплементација пројеката. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
25.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (50% ), остали извори (50%) 

Корисници пројекта:  Сви грађани, јавне установе и привреда. 

Имплементатори 

пројекта: 

Одсјек за развој, европске интеграције и инвестиције, АСГБЛ, јавне институције и 

предузећа 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1-  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С1:О4 – ЛИДЕР ЕНРЕГТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 

С1:О4:ПГ2: Повећање 

енергетске ефикасности у 

потрошњи енергије 

 

С1:О4:ПГ2:Пр1:  Израда енергетске студије Града 

 

С1:О4:ПГ2:Пр2: Имплементација Одрживог енергетског акционог 

плана (SEAP-a)- планирање и кориштење земљишта, 

рад са грађанима и заинтересованим учесницима 

 

С1:О4:ПГ2:Пр3:  Успостављање енергетског едукативног центра 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О4:Лидер енергетске ефикасности 

Програм: С1:О4: ПГ2: Повећање енергетске ефикасности у потрошњи енергије 

Пројекат: С1:О4:ПГ2:Пр1: Израда енергетске студије Града  

Опис пројекта: 

Град Бања Лука све више се суочава са проблемима у снабдијевању појединим 

енергентима и питањима даљег концепта властитог енергетског развоја. С тим у 

вези, кроз ову студију, неопходно је сагледати структуру садашње потрошње 

енергената на подручју Града са аспекта врста енергената, количина, цијена, 

енергетске ефикасности и економске оправданости.  Посебно питање везано је за 

процјену оправданости и могућности гасификације Града и улогу јавно-приватног 

партнерства у снабдијевању Града неопходним енергентима, те кориштењу 

обновљивих извора енергије. 

Очекивани 

резултати: 

• Израђена енергетска студија Града; 

• Створена основа за дугорочно опредјељење концепта енергетског развоја 

Града; 

• Створене претпоставке за јавно-приватно партнерство у енергетском 

сектору. 

Главне активности: 

• Расписивање тендера за избор консултантске куће; 

• Израда студије; 

• Одређивање носилаца и задатака у имплементацији препорука и закључака 

студије. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
300.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: 
Административна служба Града, привредни субјекти из области енергетске 

производње и потрошње, становништволокалне заједнице   

Имплементатори 

пројекта: 
Одсјек за развој, европске интеграције и инвестиције  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О4:Лидер енергетске ефикасности 

Програм: С1:О4:ПГ2: Повећање енергетске ефикасности у потрошњи енергије 

Пројекат: 

С1:О4:ПГ2:Пр2: Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAP-

a)- планирање и кориштење земљишта, рад са грађанима и заинтересованим 

учесницима 

Опис пројекта: 

Град Бања Лука је приступио Споразуму градоначелника и у складу с тиме 

израђен је Одрживи енергетски акциони план, који је усвојен од стране 

Скупштине града 2010. године. У оквиру овог програма реализоваће се пројекти 

из SEAP-а везани за планирање и кориштење земљишта и рад са грађанима и 

заинтересованим учесницима. 

Из области планирања и кориштења земљишта планирани су пројекти везани 

за стратешко урбано планирање, мобилности, пошумљавања и уређења 

пејзажа. 

Из области рада са грађанима и заинтересованим учесницима планирани су 

пројекти везани за давање савјетодавних услуга, подизања јавне свијести, 

тренинга и едукације, те промоције енергетске ефикасности и обновљивих 

извора енергије. 

Потребно је вршити анализу реализације овог документа те усклађивати га и 

ревидирати са новонасталим околностима. 

Очекивани 

резултати: 
Реализована и/или започета реализација пројеката из SEAP-a 

Главне активности: 

• Припрема пројеката из области зградарства и локалне производње 

електричне енергије; 

• Проналажење модела финансирања; 

• Уговарање и имплементација пројеката. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања:  4.000.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (50% ), остали извори (50%) 

Корисници пројекта:  Сви грађани, јавне установе и привреда 

Имплементатори 

пројекта: 

Одсјек за развој, европске интеграције и инвестиције,  АСГБЛ, јавне институције 

и предузећа 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О4:Лидер енергетске ефикасности 

Програм: С1:О4: ПГ2: Повећање енергетске ефикасности у потрошњи енергије 

Пројекат: С1:О4:ПГ2:Пр3: Успостављање  енергетског едукативног центра 

Опис пројекта: 

Формирањем Енергетског едукативног центра стекли би се предуслови за бољу 

ефикасност у кориштењу нових технологија, упознавање грађана и бизнис 

сектора са могућим начинима повећања енергетске ефикасности, припрему и 

реализацију едукативних и иновативних програма (консултација, савјета, 

семинара, радионица и слично) у циљу подизања свијести о енергетској 

ефикасности. Центар би требало да се активно укључи у израду анализа и 

студија, те да пружа консултантске и савјетодавне услуге грађанима и 

привредним друштвима у циљу реализације Одрживог енергетског акционог 

плана. 

Очекивани 

резултати: 
• Успостављен енергетско едукативни центар 

Главне активности: 
• Израда модела успостављања енергетско едукативног центра; 

• Успостављање енергетско едукативног центра. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 150.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (50%), ЕУ (50%)  

Корисници пројекта: Грађани, локална заједница, привреда 

Имплементатори 

пројекта: 
Одсјек за развој, европске интеграције и инвестиције  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1-  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С1:О5 – ПОВЕЋАНА ЕФИКАСНОСТ ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

С1:О5:ПГ1: Стварање 

услова за ефикасно 

управљање развојем 

 

С1:О5:ПГ1:Пр1:  Креирање базе података за аналитичко праћење развоја 

Града  

С1:О5:ПГ1:Пр2:  Примјена система активног финансијског планирања 

С1:О5:ПГ1:Пр3:  Пројекат “Управљање имовином“ 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 

 

С1:О5: Повећана ефикасност градске администрације 

 

Програм: С1:О5:ПГ1: Стварање услова за ефикасно управљање развојем 

Пројекат: 
С1:О5:ПГ1:Пр1: Креирање базе података за аналитичко праћење развоја Града 

 

Опис пројекта: 

Успостављање анлитичке базе података о релевантним показатељима развоја 

града, као што су нпр: број становника, број ученика у школама, број дјеце у 

вртићима, број предузећа, број  запослених и других варијабли које ће омогућити 

аналитичко праћење развоја Града. Ова база података је основа за израду социо-

економске анализе Града Бања Лука. Социо-економска анализа је аналитичка подлога 

за израду нове стратегије развоја града након 2015. године, те је потребно 

успоставити адекватан систем прикупљања и анализе података прије почетка 

израде нове стратегије.  

 

Очекивани 

резултати: 
 Успостављенабаза података за аналитичко праћење развоја 

Главне активности:  Снимање стања, дефинисање модела, креирање базе података. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
20.000КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: АСГБЛ, привреда, становништво 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одсјек за развој, европске интеграције и инвестиције  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 

 

С1:О5: Повећана ефикасност градске администрације 

 

Програм: С1:О5:ПГ1: Стварање услова за ефикасно управљање развојем 

Пројекат: С1:О5:ПГ1:Пр2: Примјена система активног финансијског планирања 

Опис пројекта: 

Примјена система активног финансијског планирања је од кључног значаја. 

Потребан је детаљан увид у све пореске и друге законске обвезнике. На основу 

анализе добиће се потребне аналитичке и синтетичке информације о пореским и 

законским обвезницима и динамици измирења њихових обавеза.  Поред анализе 

пореских и непореских прихода, треба анализирати могућност укључивања на 

тржиште капитала, што представља веома ефикасан метод за прикупљање 

потребних средстава. 

Очекивани 

резултати: 

• Повећање ефикасности у прикупљању средстава; 

• Раст ефикасности улагања; 

Главне активности: 

• Детаљан увид у пореске и друге законске обвезнике и динамику 

измирењањихових обавеза; 

• Увођење детаљног аналитичког и синтетичког прегледа пореских 

обвезника; 

• Укључивање на тржиште капитала; 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
Н/а 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Н/а 

Корисници пројекта: АСГБЛ 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за финансије  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 

 

С1:О5: Повећана ефикасност градске администрације 

 

Програм: С1:О5:ПГ1:Стварање услова за ефикасно управљање развојем 

Пројекат: С1:О5:ПГ1:Пр3: Пројекат „Управљање имовином“ 

Опис пројекта: 

Пројекат представља израду стратешког плана управљања имовином града. 

Циљ управљања имовином је да се систематично и плански управља разноликим 

портфељом имовине, оптимално кориштење имовине града и максимално 

увећање користи од имовине, служити се имовином у остваривању циљева града 

водећи рачуна о социјалним и осталим потребама грађана данас и у будућности. 

Посебна пажња ће се посветити изради прецизног катастра некретнина у 

власништву Града. 

Очекивани 

резултати: 

• Уведен систем управљања имовином на основу стратешког плана 

управљања имовином 

Главне активности: 

• Именовање координационог тима за имплементацију пројекта; 

• Израда стратешког плана управљања имовином; 

• Израда и развој система управљања имовином. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 50.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: АСГБЛ, локална заједница 

Имплементатори 

пројекта: 
АСГБЛ и Координациони тим  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1-  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С1:О5 – ПОВЕЋАНА ЕФИКАСНОСТ ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

С1:О5:ПГ2:Јачање 

услужне и развојне 

компоненте градске 

администрације 

С1:О5:ПГ2:Пр1: Јачање Градске развојне агенције, Центра за развој 

и унапређење села иТуристичке организације 

Града и анализа ефеката њиховог рада 

С1:О5:ПГ2:Пр2: Кадровско и материјално оспособљавање МЗ-а 

С1:О5:ПГ2:Пр3: Кадровско и материјално оспособљавање мјесних 

канцеларија 

 

С1:О5:ПГ2:Пр4: Пројекат GAPII – Пројекат управне одговорности 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 

 

С1:О5: Повећана ефикасност градске администрације 

 

Програм: С1:О5:ПГ2:Јачање услужне и развојне компоненте Градске администарције 

Пројекат: 

С1:О5:ПГ2:Пр1: Јачање Градске развојне агенције, Центра за развој и 

унапређење села и Туристичке  организације града и анализа ефеката њиховог 

рада 

Опис пројекта: 

Градска развојна агенција, Центар за развој и унапређење села и Туристичка 

организација Града основане су ради динамичнијег развоја Града и представљају 

изузетно важне институције у имплементацији Стратегије развоја Града до 

2015. године. Да би могле ефикасно извршавати повјерене им задатке и бити 

истински носиоци развоја Града, неопходноих је јачати. Такође паралелно с тиме 

потребно је вршити анализу ефеката њиховог рада, те прилагођавање њихове 

организационе структуре са потребама и резултатима рада. 

Очекивани 

резултати: 

• Трајно ријешен просторни статус Градске развојне агенције, Центра за 

развој и унапређење села и Туристичке организације Града; 

• Адекватно опремљен простор канцеларијским намјештајем и опремом, 

укључујући и потребан број особља ради пружања ефикаснијих услуга 

грађанима и пословним субјектима; 

• Извршена анализа ефеката рада. 

Главне активности: 

• Трајно рјешавање просторних услова за рад  градских агенција; 

• Набавка опреме и намјештаја у складу с потребама; 

• Додатно запошљавање стручног особља у Градске агенције у складу с 

потребама, перманентно усавршавање особља; 

• Израда анализе ефеката рада.  

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
5.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: 

• Грађани Града Бања Лука; 

• МСП сектор; 

• Пољопривредни сектор. 

Имплементатори 

пројекта: 
АСГБЛ и јавне институције 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 

 

С1:О5: Повећана ефикасност градске администрације 

 

Програм: С1:О5:ПГ2:Јачање услужне и развојне компоненте Градске администрације 

Пројекат: С1:О5:ПГ2:Пр2: Кадровско и материјално оспособљавање МЗ 

Опис пројекта: 

Стварање просторних услова за рад МЗ, опремање канцеларија са потребним 

намјештајем, стварање услова за рад органа (Савјета МЗ) и мјесних организација које 

дјелују на подручју МЗ. 

Очекивани 

резултати: 

Мјесне заједнице дјелују у условним просторијама са адекватном опремом за рад и 

обученим особљем. 

Главне 

активности: 

• Трајно рјешавање просторних услова за рад мјесних заједница (реновирање, 

изградња, куповина или изналажење адекватних простора у власништву Града); 

• Набавка опреме и намјештаја у складу с потребама. 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

 4.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (40%),кредитна средства (40%), донаторска средства  (20%) 

Корисници 

пројекта: 

 

Грађани Града Бања Лука у оквиру МЗ, органи МЗ (савјети МЗ) и мјесна удружења у оквиру 

МЗ 

 

Имплементатори 

пројекта: 

 

Служба за послове Скупштине Града и Градоначелника   

 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

 

 Скупштина Града  
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 

 

С1:О5: Повећана ефикасност градске 

администрације 

 

Програм: С1:О5:ПГ2:Јачање услужне и развојне компоненте Градске администрације 

Пројекат: С1:О5:ПГ2:Пр3: Кадровско и материјално оспособљавање мјесних канцеларија 

Опис пројекта: 

Кадровско и материјално оспособљање мјесних канцеларија Града Бања Лука, на 

начин да самостално могу да обављају административно-развојне функције својих 

мјеснх заједница у складу с пренесеним надлежностима на ниво МЗ. 

 

Очекивани 

резултати: 

• Мјесне канцеларије  Града Бања Лука дјелују у условним просторијама, с 

адекватном опремом за рад и обученим особљем; 

• Мјесне канцеларије опремљене рачунарима и електронском везом имају 

приступ централној бази података Града Бања Лука (матични подаци 

грађана-родни листови, вјенчани листови, изводи из књига умрлих и сл.). 

Главне 

активности: 

• Трајно рјешавање просторних услова за рад мјесних канцеларија 

(реновирање или изградња); 

• Набавка опреме и намјештаја у складу с потребама. 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

 4.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (80%), донаторска средства  (20%) 

Корисници 

пројекта: 

 

Грађани Града Бања Лука у оквиру МЗ 

 

Имплементатори 

пројекта: 

 

Одјељење за општу управу  

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

 

 Скупштина Града  
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 

 

С1:О5: Повећана ефикасност градске администрације 

 

Програм: С1:О5:ПГ2:Јачање услужне и развојне компоненте градске администрације 

Пројекат: С1:О5:ПГ2:Пр4: GAPII – Пројекат управне одговорности 

Опис пројекта: 

GAP II ће пружити техничку и материјалну помоћ за 30 општина БиХ као што је 

успостављање система One-Stop-Shop, дефинисање приоритета за 

интервенцију у политикама локалне самоуправе укључујући функционалну 

децентрализацију. 

Резултати: 
Ојачани капацитети локалне самуправе како би унаприједиле квалитет услуга 

за грађане. 

Главне активности: 

• Директне инвестиције у локалну самоуправу за пружање техничке 

помоћи;  

• Интервенције у законодавству на државном и ентитетском нивоу; 

• Јачање заједничког наступа локалних власти; 

• Помоћ локалној самоуправи при аплицирању за кредитирање 

капиталних инвестиција. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Вриједност улагања:  98.470 КМ 

Извори 

финансирања: 
EKN/SIDA/USAID(90%), буџет Града (10%) 

Корисници пројекта: Локална самоуправа и грађани 

Имплементатори 

пројекта: 
 EKN/SIDA/USAID 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 EKN/SIDA/USAID 

 

 

 

 

 

 

 



42 

 

 

 

 

 

 

  

СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1-  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С1:О5 – ПОВЕЋАНА ЕФИКАСНОСТ ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

С1:О5:ПГ3:Нови извори 

финансирања 

инвестиција у Граду 

 

С1:О5:ПГ3:Пр1: Укључивање Града на тржиште капитала  

 

С1:О5:ПГ3:Пр2: Пројекти јавно-приватног партнерства 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

       управљању ресурсима 
С1:О5:Повећана ефикасност градске администрације 

Програм: С1:О5:ПГ3: Нови извори финансирања инвестиција у Граду 

Пројекат: С1:О5:ПГ3:Пр1: Укључивање Града на тржиште капитала  

Опис пројекта: 

Укључивањм Града на тржиште капитала стиче се могућност за ефикасно 

прикупљање средстава. Средства прикупљена путем емисије муниципалних 

обвезница су јефтинија и са дужим роком доспијећа у односу на банкарске кредите. 

Муниципалне обвезнице су веома атрактиван финансијски инструмент због високе 

сигурности и ликвидности. Емисија обвезница подразумјева процес регистрације код 

Централног регистра и у Комисији за хартије од вриједности Републике Српске -

КХОВ РС. На овај начин брзо и ефикасно се прикупљају средства за потребна улагања. 

Очекивани 

резултати: 

• Ефикасно прикупљање неопходних средстава; 

• Раст штедње код становништва; 

• Раст додатних улагања у развојне и социјалне пројекте; 

• Развој финансијског тржишта и инструмената дуга. 

Главне активности: 

• Израђена детаљна анализа неопходних средстава; 

• Регистрација емисије код КХОВ РС; 

• Избор  покровитеља емисије; 

• Промоција емисије; 

• Утврдити висину каматне стопе, номиналну вриједност и рок доспијећа 

обвезница. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 100.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: АСГБЛ 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за финансије 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

       управљању ресурсима 
С1:О5:Повећана ефикасност градске администрације 

Програм: С1:О5:ПГ3: Нови извори финансирања инвестиција у Граду 

Пројекат: С1:О5:ПГ3:Пр2: Пројекти јавно-приватног партнерства 

Опис пројекта: 

Јавно-приватно партнерство је врло ефикасан модел финансирања пројеката, 

нарочито када се ради о крупним инфраструктурним пројектима гдје средства 

Града нису довољна. Овај пројекат би приближио и детаљно разрадио моделе 

јавно-приватног партнерства примјенљивих у нашем законодавном оквиру. 

Очекивани 

резултати: 

Приједлог листе пројеката који ће се финасирати путем јавно- приватног 

партнерства са детаљном анализом модела истог. 

Главне активности: 

• Анализа оправданости употребе јавно-приватног партнерства у 

финансирању пројеката из Стратегије развоја Града; 

• Анализа и приједлог модела јавно-приватног партнерства код 

пројеката код којих је овај тип финансирања оправдан и могућ.  

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 100.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: Град Бања Лука, партнери 

Имплементатори 

пројекта: 

 Одсјек за развој, европске интеграције и инвестиције, Градска развојна агенција, 

АСГБЛ  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1-  ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С1:О6 – УРАВНОТЕЖЕН РАЗВОЈ УРБАНОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА 

С1:О6:ПГ1: Обогаћивање 

урбаних садржаја  

С1:О6:ПГ1:Пр1: Изградња нове и реконструкција постојеће јавне 

расвјете 

С1:О6:ПГ1:Пр2: Изградња дјечијих вртића у урбаним и руралним 

дијеловима града, санација постојећих и набавка 

савремене опреме 

С1:О6:ПГ1:Пр3: Изградња спортских игралишта (дјечијих и за 

рекреацију) за рекреацију 

С1:О6:ПГ1:Пр4: Изградња и умрежавање савремерног Центра цивилне 

заштите и ватрогасних домова 

 



46 

 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О6:Уравнотежен развој урбаног подручја Града 

Програм: С1:О6:ПГ1:Обогаћивање урбаних садржаја 

Пројекат: С1:О6:ПГ1:Пр1: Изградња нове и реконструкција постојеће јавне расвјете 

Опис пројекта: 

Велики број улица, посебно у приградским и сеоским насељима нема јавну 

расвјету. Улична расвјета у самом центру града и главним саобраћајницама је 

модернизована, док постоји још добар дио енергетски неефикасних и 

застарјелих свјетиљки које је потребно замијенити новим, у складу са свјетским 

стандардима у квалитету освјетљења, потрошњи енергије и естетике. 

Урадиће се реконструкција цјелокупне мреже јавне расвјете са централним 

управљањем, што представља дио реализације пројеката утврђених Одрживим 

енергетским акционим планом. 

Очекивани 

резултати: 

• Повећан обухват јавне расвјете у граду 

• Повећана енергетска ефикасност јавне расвјете, 

• Повећан квалитет живота становништва 

Главне активности: Снимање стања, реализација пројекта. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 7.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта:  Грађани, локална заједница 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

 управљању ресурсима 
С1:О6:Уравнотежен развој урбаног подручја Града 

Програм: С1:О6:ПГ1:Обогаћивање урбаних садржаја 

Пројекат: 
С1:О6:ПГ1:Пр2: Изградња дјечијих вртића у урбаним и руралним дијеловима града, 

                              санација постојећих и набавка савремене опреме 

Опис пројекта: 

Евидентан је недостатак дјечијих вртића како у градским, тако и у сеоским 

дијеловима града. Већи број  постојећих вртића и центара за предшколско 

образовање захтијева санацију. У складу са развојем информатике и њене примјене у 

животу од најранијег дјетињства, наведене објекте је потребно опремити 

савременом информатичком и другом опремом. 

Очекивани 

резултати: 

Изграђени и модернизовани вртићи са циљем обезбјеђења бољих  услова за боравак 

дјеце што ће имати утицаја на њихово здравље и развој, боља образованост (како 

информатичка, тако и у сваком другом погледу – лакше учење страних језика у 

најранијем узрасту и др.), као и бројне друге користи које произилазе из бољих  услова 

за дневни боравак дјеце у савременим установама. 

Главне активности: 

• Снимање постојећег стања на цијелом подручју Града,  

• Евидентирање потребе за санацијом/изградњом,  

• Опремање објеката савременом информатичком и другом опремом.  

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 5.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (50%), буџет РС (50%) 

Корисници пројекта:  Дјеца, родитељи, друштво у цјелини  

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за друштвене дјелатности  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 

 

 

 

 

  



48 

 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

       управљању ресурсима 
С1:О6:Уравнотежен развој урбаног подручја Града 

Програм: С1:О6:ПГ1: Обогаћивање урбаних садржаја 

Пројекат: С1:О6:ПГ1:Пр3: Изградња  спортских игралишта (дјечијих и за рекреацију) 

Опис пројекта: 

Евидентан је недостатак спортских терена као урбаних садржаја, нарочито  у 

руралним и приградским насељима. Овим пројектом предвиђена је изградња таквих 

садржаја на сљедећим локацијама: 

• Изградња спортског игралишта у улици Симе Матавуља; 

• Изградња спортског игралишта код Соколског дома; 

• Изградња спортског игралишта у насељу Борик; 

• Изградња спортског игралишта у улици Браће Кукрика (Ада); 

• Изградња тениских терена на Бањалучком пољу ТК „Бања Лука“; 

• Изградња спортског игралишта у дворишту Економске школе; 

• Изградња спортских игралишта у сеоским мјесним заједницама. 

Очекивани 

резултати: 

• Изграђена спортска игралишта за обезбјеђење бољих услова за спорт и 

рекреацију, нарочито млађе популације;  

• Већа привлачност приградских и сеоских подручја за боравак и становање; 

• Диверзификована туристичка понуда; 

• Здравија популација Града. 

Главне активности: 

• Одређивање и усвајање динамичког плана реализације Пројекта;  

• Припрема пројектне документације и идејних  пројеката;  

• Извођење свих радова на изградњи спортских игралишта; 

• Стављање  у функцију изграђених спортских игралишта. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 1.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (70%), Влада РС (30%) 

Корисници пројекта: Грађани, туристи, ђачка и студентска популација 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1:Одрживи развој и већа ефикасност у 

       управљању ресурсима 
С1:О6:Уравнотежен развој урбаног подручја Града 

Програм: С1:О6:ПГ1: Обогаћивање урбаних садржаја 

Пројекат: 
С1:О6:ПГ1:Пр4: Изградња и умрежавање савременог центра 

                             цивилне заштите и ватрогасних домова 

Опис пројекта: 

Изражена је велика потреба да се изгради и осавремени центар цивилне заштите, а  

у оквиру њега и ватрогасни домови. Познато је да ватрогасци и ЦЗ раде у изузетно 

тешким условима, а обзиром на значај који представљају, потребно им је посветити 

већу пажњу. У оквиру овог пројекта реализоваће сеуспостављање Центра цивилне 

заштите као и I фаза изградње ватрогасног дома.  

Очекивани 

резултати: 

• Успостављен центар цивилне заштите ради превентивног дјеловања у 

сврху спречавања настанка катастрофа, а у случају њихове појаве, хитно 

реаговање и спречавање њеног ширења 

• Реализована прва фаза изградње ватрогасног дома.  

Главне активности:  Проналажење локације за изградњу, изградња, набавка савремене опреме. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
3.500.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града и кредитна средства(100%) 

Корисници пројекта:  Грађани Града Бања Лука 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одсјек за цивилну заштиту  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2 -  ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С2:О1 – ВЕЋА КОНКУРЕНТСКА СПОСОБНОСТ ГРАДА У ПРИВЛАЧЕЊУ 

ИНВЕСТИЦИЈА У ПРОИЗВОДНЕ КАПАЦИТЕТЕ 

С2:О1:ПГ1: Рјешавање 

имовинско-правних 

односа на подручју Града 

 

С2:О1:ПГ1:Пр1: Управљање грађевинским земљиштем – дефинисање и 

примјена модела 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2:Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О1: Већа конкурентска способност Града у 

            привлачењу инвестиција у производне капацитете 

Програм: С2:О1:ПГ1: Рјешавање имовинско-правних односа на подручју Града 

Пројекат: 
С2:О1:ПГ1:Пр1: Управљање грађевинским земљиштем – дефинисање и примјена 

модела  

Опис пројекта: 

Анализом постојећег правно-политичког оквира уочено је да постоји велика 

неусклађеност између постојећих законских рјешења која се тичу управљања 

грађевинским земљиштем. Стога је потребно извршити детаљан снимак стања и 

дефинисати адекватан модел рјешавања овог проблема. Овим пројектом треба да 

се стекну услови да Град Бања Лука постане титулар грађевинског земљишта како  

би га могао ставити у функцију развоја. 

Очекивани 

резултати: 
 Град Бања Лука као титулар грађевинског земљишта. 

Главне активности: 
• Анализа постојећег стања располагања иправне регулативе; 

• Дефинисање и примјена модела. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 200.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: АСГБЛ 

Имплементатори 

пројекта: 
Одсјек за имовинско правне послове  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2 -  ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С2:О1 – ВЕЋА КОНКУРЕНТСКА СПОСОБНОСТ ГРАДА У ПРИВЛАЧЕЊУ 

ИНВЕСТИЦИЈА У ПРОИЗВОДНЕ КАПАЦИТЕТЕ 

С2:О1:ПГ2: Унапређење 

пословног окружења 

Града 

С2:О1:ПГ2:Пр1: Пројекат FIAS 

С2:О1:ПГ2:Пр2: Пројекат SPIRA 

С2:О1:ПГ2:Пр3: Програм субвенционисања МСП путем активне 

политике комуналних накнада 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура 

која обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О1: Већа конкурентска способност Града у 

привлачењу инвестиција у производне капацитете 

Програм: С2:О1:ПГ2: Унапређење пословног окружења Града 

Пројекат: 
С2:О1:ПГ2:Пр1:FIAS/IFC – Спровођење регулаторне рационализације на 

локалном нивоу 

Опис пројекта: 

Ово је пројект типа «гиљотине» који је усмјерен на поједностављење 

формалности, процедура и лиценци које су везане за пословање привредних 

субјеката, а које су у надлежности или их спроводи Град Бања Лука. Пројект ће се 

имплементирати у сарадњи са сервисом Свјетске банке - FIAS о чему је Град  

потписао Меморандум о разумијевању дана 08.10.2007. године. 

Резултати: 

• Покренута поједностављена рационализација формалности; 

• Успостављен градски регистар формалности и образаца у 

надлежности Града; 

• Предузето обједињавање или поједностављење 3 кључна 

административна поступка и припадајућих формалности. 

Главне активности: 

• Доношење одлуке Града о формирању радне групе, мандату и 

поступку контроле процеса; 

• Именовање вишег службеника на 9 мјесеци који ће вршити функцију 

шефа радне групе и биће задужен за реализацију пројекта; 

• Именовање 2 млађа службеника у групу на 9 мјесеци; 

• Обезбјеђење канцеларије за групу и сале за састанке правних 

стручњака, опреме и друге логистичке подршке за рад; 

• Обука радне групе;   

• Припрема процеса рационализације уз техничку подручку FIAS-а; 

• Организовање састанака са органима власти у циљу праћења 

поступака регулаторне рационализације; 

• Припрема и јавно објављивање листе формалности и успостављање 

регистра формалности; 

• Реорганизација три основне формалности. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Вриједност улагања: н/а 

Извори 

финансирања: 
FIAS 

Корисници пројекта:  Привредни субјекти 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за привреду Административне службе Града,  FIAS 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Свјетска банка, Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2:Диверзификована економска структура 

која обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О1: Већа конкурентска способност Града у 

привлачењу инвестиција у производне капацитете 

Програм: С2:О1:ПГ2:Унапређење пословног окружења Града 

Пројекат: 
С2:О1:ПГ2:Пр2: SPIRA Поједностављивање активности издавања дозвола 

                             и режима инспекција 

Опис пројекта: 

Пројект се односи на смањивање административних препрека за покретање и рад 

МСП; стварању, усвајању и порведби политика која ће најбоље задовољити 

потребе домаће пословне заједнице. Главне компоненте пројекта су: 

поједностављивање поступака издавања дозвола за оснивање и покретање 

пословног субјекта; поједностављивање поступака издавања дозвола у области 

градње; информационе технологије и поједностављивање инспекција. 

Очекивани 

резултати: 

Унапређено пословно окружење за МСП, побољшан приступ тржишту за МСП, 

отварање нових радних мјеста. Пројекат је развио напредну процедуру за 

издавање дозвола у области градње. Осмишљен је и покренут систем за 

електронску размјену докумената како би се омогућиле аутоматске обраде и 

размјене података.  

Главне активности: 

Снимање и дефинисање прописа и препрека који регулишу рад МСП. Анализирање, 

припремање и предлагање измјена закона и прописа који регулишу области 

регистрације дјелатности, издавања дозвола и рада инспекција. Информисање 

јавности, истраживачка путовања, регионалне конференције, техничке 

експертизе од стране држава које су успјешно прошле кроз транзицију. 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Вриједност 

улагања: 
 12,5 мил.USD за БИХ 

Извори 

финансирања: 
USAID  100% учешћа  

Корисници 

пројекта: 
Сектор МСП, грађани 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за просторно уређење, Одсјек за информатику   и USAID/SPIRA 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

USAID, Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2. Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

 

С2:О1: Већа конкурентска способност Града у 

 привлачењу инвестиција у производне капацитете 

Програм: С2:О1:ПГ2:Унапређење пословног окружења Града 

Пројекат: 
С2:О1:ПГ2:Пр3:Програм субвенционисања МСП путем активне политике 

комуналних накнада 

Опис пројекта: 

Интерресорни пројектни тим  Градске управе допуњен представницима привреде и, 

евентуално,спољнимекспертима преиспитаће све комуналне накнаде и таксе, 

упоредити  их са окружењем, са срединама сличним Бањој Луци и, посебно, са 

локалним јединицама које предњаче у развоју малих и средњих предузећа и 

привлачењу инвеститора. На основу тога креираће политику и конкретна рјешења 

за комуналне накнаде и таксе за Град Бања Лука, тако да та рјешења буду 

стимулативна за привлачење инвеститора и развој. 

Очекивани 

резултати: 

• Јединствен преглед комуналних накнада и такса,  са ефектима (фискалним и 

развојним); 

• Упоредни преглед са одабраним конкурентским срединама; 

• Нацрт нових рјешења  са симулацијом ефеката примјене; 

• Нацрт стимулативне  политике и конкретних нормативних рјешења 

прихваћен од свих актера (укључујући представнике локалне пословне 

заједнице). 

Главне активности: 

• Формирање интерресорног пројектног тима и разрада пројектног задатка;  

• Инвентура и анализа комуналних накнада;  

• Упоређивање са добрим примјерима из окружења – анализа најбољих пракси; 

• Креирање система стимулативних рјешења;  

• Симулација утицаја рјешења на буџетске приходе и оптерећеност за 

обвезнике;  

• Усвајање приједлога стимулативне   политике и рјешења у Градској 

скупштини;   

• Примјена и праћење;  

• Промоција према потенцијалним инвеститорима. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 201 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 30.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града 100%  

Корисници пројекта:  Послодавци, грађани 

Имплементатор 

пројекта: 
 Градска развојна агенција 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2 -  ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С2:О1 – ВЕЋА КОНКУРЕНТСКА СПОСОБНОСТ ГРАДА У ПРИВЛАЧЕЊУ 

ИНВЕСТИЦИЈА У ПРОИЗВОДНЕ КАПАЦИТЕТЕ 

С2:О1:ПГ3:Успостављање 

привредне сарадње на 

регионалном и 

глобалном нивоу 

С2:О1:ПГ3:Пр1: Пројекат прекограничне сарадње (CBC-II компонента 

IPA фонда ЕУ) 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура 

која обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О1: Већа конкурентска способност Града у 

 привлачењу инвестиција у производне капацитете 

Програм: С2:О1:ПГ3: Успостављање привредне сарадње на регионалном и глобалном нивоу 

Пројекат: 
С2:О1:ПГ3:Пр1: Пројекат прекограничне сарадње 

(CBC–II компонента IPA фонда ЕУ) 

Опис пројекта: 

Град Бања Лука има право да кандидује пројекте за Програм прекограниче 

сарадње у оквиру Инструмента за предприступну помоћ (IPA) за подручје БиХ-

Хрватска. Сврха програма јесте подстицање успостављања прекограничних 

мрежа и партнерства као и развој заједничких прекограничних активности 

земаља сусједа. Један од приоритета Програма је стварање заједничког 

економског простора са утврђеним мјерама развоја заједничке туристичке 

понуде и унапријеђења предузетништвa, што се овдје жели посебно нагласити, 

у фукцији остварења постављеног оперативног и стратешког циља .   

Очекивани 

резултати: 
Унапређена привредна прекогранична сарадња на регионалном нивоу. 

Главне активности: 

Град Бања Лука заједно са својим институцијама ће успоставити радне тимове 

који ће припремати пројекте по европским процедурама. Пројекти ће бити у 

складу са програмским приоритетима и мјерама, али и у складу са стратешким 

и оперативним циљевима Стратегиије. Град Бања Лука заједно са својим 

институцијама ће пронаћи сараднике  и партнере за имплементацију, те 

пројекте кандидовати Европској унији за финасирање.  

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
1.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (15%), ЕУ (85%) 

Корисници пројекта:  Привредни субјекти, грађани 

Имплементатори 

пројекта: 
 АСГБЛ и јавне институције 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
ЕУ, Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2 -  ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С2:О2 – ПОВЕЋАНА ЗАПОСЛЕНОСТ 

С2:О2:ПГ1: Успостављање 

дугорочних (трајних) 

механизама 

запошљавања 

С2:О2:ПГ1:Пр1: План развоја МСП: Стратегија развоја сектора МСП и 

предузетништва за период 2010-2015. године – 

пројекти за повећање броја запослених 

С2:О2:ПГ1:Пр2: Иновациони центар Бања Лука 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 
С2:О2: Повећана запосленост 

Програм: С2:О2:ПГ1: Успостављање дугорочних (трајних) механизама запошљавања 

Пројекат: 

С2:О2:ПГ1:Пр1: План развоја МСП: Стратегија развоја сектора МСП и 

предузетништва за период 2010-2015. године – пројекти за повећање броја 

запослених  

Опис пројекта: 

Стратегија развоја сектора МСП БЛ 2010-2015, са становишта концепта 

„социјалног предузетништва“ предвиђа различите мјере ради мобилисања људских 

ресурса у циљу промовисања предузетништва, које укључују и промовисање женског 

предузетништва кроз уклањање препрека за оснивање и раст предузећа, 

запошљавање угрожених група преко услуга за пословну подршку намијењену овим 

групама, као и уређени законски и финансијски оквир за подстицање различитих 

форми формалног и неформалног предузетничког образовања. 

Наведене мјере могу значајно утицати на смањење броја незапослених и из 

категорије инвалидних лица те допринијети, између осталог, и развоју локалне 

заједнице. 

 

Очекивани 

резултати: 
• Повећање броја запослених 

Главне активности: 

Реализација програма и пројеката у складу са Стратегијом МСП-а: 

1. Грант средства за почетне бизнисе 

2. Субвенционисање запошљавања лица са инвалидитетом 

3. Омладинско предузетништво у бањалучким средњим школама 

4. Програм подршке женског предузетништва и самозапошљавању жена 

5. Пројекат преквалификација радника 

6. Подстицање пословних субјеката за улагање у развој људских ресурса 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 2.280.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

 Буџет Града (70%), остали извори (30%) 

Корисници пројекта: Незапослени 

Имплементатори 

пројекта: 
Градска развојна агенција 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ 

 
Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 
С2:О2: Повећана запосленост 

Програм: С2:О2:ПГ1: Успостављање дугорочних (трајних) механизама запошљавања 

Пројекат: С2:О2:ПГ1:Пр2: Иновациони центар Бања Лука  

Опис пројекта: 

Модерно опремљени комбиновани центар за подршку и развој предузетништва у 

Републици Српској, чврсто опредјељен у намјери да подржи развој компанија које су 

способне да ширком тржишту понуде напредна комерцијална рјешења у виду 

производа, услуга, запошљавања и унапређења пословних процеса заснованих на 

знању и примјени иновативних и напредних технологија. 

Очекивани 

резултати: 

• Обезбијеђено окружење за постицање развоја малих и средњих предузећа у 

области иновативних технологија; 

• Створена инфраструктура за генерисање новиг развојних идеја и пројеката; 

• Отворена нова радна мјеста, првенствено за младе образоване људи. 

Главне активности: 

• Израда пројектног рјешења пословног инкубатора; 

• Изградња и/или реконструкција зграде пословног инкубатора; 

• Опремање објекта, одабир и обука кадрова; 

• Пуштање у рад и експолатација пословног инкубатора. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 5.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (8%);Влада РС (32%);Краљевина Норвешка(50%), ЕУ(10%) 

Корисници пројекта: 
Привредници, млади људи у улози будућих привредника, академска заједница, локална 

индустрија. 

Имплементатори 

пројекта: 

Град Бања Лука - Одсјек за развој, европске интеграције и инвестиције, Влада 

Републике Српске, Универзитет у Бањалуци, Републичка агенција за развој малих и 

средњих предузећа и Краљевина Норвешка 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2 -  ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С2:О3 –  ВАЛОРИЗОВАНЕ ПРЕДНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГ, ЕКОНОМСКО-

ФИНАНСИЈСКОГ, ОБРАЗОВНОГ, КУЛТУРНОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА 

С2:О3:ПГ1:  

Осавремењавање 

услужних садржаја Града 

 

С2:О3:ПГ1:Пр1: Оснивање мултисервисног центра за пружање услуга 

домаћинствима 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О3:Валоризоване предности административног, 

 економско-финансијског, образовног, културног и  

здравственог центра 

Програм: С2:О3:ПГ1: Осавремењавање услужних садржаја Града 

Пројекат: 
С2:О3:ПГ1:Пр2: Оснивање мултисервисног центра за пружање услуга 

домаћинствима 

Опис пројекта: 

Бања Лука је град са око 30.000 становника који станују у више од 70.000 

домаћинстава. Таквом граду неопходне су бројне сервисне услуге и помоћ у 

домаћинству на пословима одржавања, чишћења станова, услуга чувања дјеце и 

помоћи болесним и изнемоглим лицима. 

Грађани немају на располагању било који сервис путем којег могу да се обрате за 

помоћ и да брзо добију жељену услугу. Овим пројектом се жели створити мјесто за 

сусрете понуђача и тражиоце услуга потребих домаћинствима. Сервис би 

гарантовао да ће наручилац посла добити квалитетну услугу, што је посебно 

битно код услуга чувања дјеце, старих и особа са инвалидитетом. Код занатских 

дјелатности улога сервиса би била да ради све оне послове које домаћинства не 

могу, не знају или немају могућности да обаве. 

Очекивани 

резултати: 

• Грађани на једном мјесту могу наручити било коју сервисну услугу за 

домаћинство; 

• Већа одговорност у пружању ове врсте услуга; 

• Повећана запосленост; 

• Повећана ефикасност у пружању сервисних  услуга за домаћинства. 

Главне активности: 

• Анализа оправданости оснивања мултисервисног центра; 

• Проналажење адекватног простора; 

• Опремање простора; 

• Информисање грађана  о  структури услуга мултисервисног центра; 

• Отварање мултисервисног центра; 

• Промоција мултисервисног центра. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 60.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (20%), приватни инвеститори (80%) 

Корисници пројекта:  Домаћинства на подручју Града 

Имплементатори 

пројекта: 
Градска развојна агенција 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2 -  ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С2:О3 –  ВАЛОРИЗОВАНЕ ПРЕДНОСТИ АДМИНИСТРАТИВНОГ, ЕКОНОМСКО-

ФИНАНСИЈСКОГ, ОБРАЗОВНОГ, КУЛТУРНОГ И ЗДРАВСТВЕНОГ ЦЕНТРА 

С2:О3:ПГ2:  Нови програм 

ренте на подручју урбаног 

дијела Града 

 

С2:О3:ПГ2:Пр1:  Студија градске ренте  
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О3:Валоризоване предности административног,  

економско-финансијског, образовног, културног и 

здравственог центра 

Програм: С2:О3:ПГ1: Нови програм ренте на подручју урбаног дијела Града 

Пројекат: С2:О3:ПГ2:Пр1: Студија градске ренте  

Опис пројекта: 

Градско грађевинско земљиште представља најзначајији ресурс Града, чијим 

адекватним управљањем Град има прилику програмирати свој будући развој, кроз 

ефикаснију употребу земљишта, унапређење управљања земљиштем и координисан 

урбани и рурални развој.  

Пројекат ''Студија градске ренте'' има за циљ размотрити различите аспекте 

градске ренте, као економске валоризације урбаног простора, те извршити 

дубинску анализу и оцјену постојећег стања газдовања земљиштем у урбаном 

подручју.  

Очекивани 

резултати: 

• Обезибјеђен критички осврт на актуелну земљишну и урбану политику, те 

механизме земљишне политике.  

Главне активности: 

• Аналитичко - документациона основа (законска регулатива, правни и 

организациони аспект, развојни и проведбени планови и остало); 

• Анализа постојећег стања; 

� Извршавање прописа о градској ренти са становишта броја и врсте 

обвезника плаћања одговарајућих накнада, начина и ефикасности 

њихове наплате и постигнутих финансијских резултата; 

� Квантификација ренте; 

• Искуства газдовања земљиштем у развијеним земљама тржишне привреде; 

• Оцјена стања; 

• Анализа и оцјена концепта земљишне и урбане политике. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 100.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града  (100%) 

Корисници пројекта:  Град Бања Лука, домаћи и инострани инвеститори 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за просторно уређење  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2 -  ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С2:О4 –  ИНТЕНЗИВНА КООПЕРАЦИЈА ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ И 

ПОСЛОВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

С2:О4:ПГ1:  Програм јавне 

и пословне кооперације 

 

С2:О4:ПГ1:Пр1: Програм зона унапређеног пословања (BID центри)  

 

С2:О4:ПГ1:Пр2: Промоција Града Бања Лука као пословног партнера 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура 

која обезбјеђује пуну запосленост 

C2:О4: Интензивна кооперација између градске 

администрације и пословне заједнице 

Програм: С2:О4:ПГ1: Програм јавне и пословне кооперације 

Пројекат: С2:О4:ПГ1:Пр1: Програм зона унапређеног пословања (BID центри) 

Опис пројекта: 

BID представља подручје унапређеног пословања које карактерише јавно 

финансирање и приватно управљање. Овим пројектом се оснива Удружење BID-а 

на подручју гдје постоји заинтересованост грађана и привредника. 

Градуспостављаподручје BID-а и повећава одређене таксе и накнаде до 

уговореног процента које се враћају пословном удружењу BID-а према уговору 

потписаним са Градом. Та средства се користе за реконструкцију физичког 

изгледа  BID-а, маркентишке активности и за финансирање Удружења. 

Неопходна је пуна сагласност свих привредника и власника имовине око 

претпоставке да ће боље услуге и физичка унапређења увећати 

вриједност њихове имовине и унаприједити пословање.  

Очекивани 

резултати: 

• Повећани приходи трговаца преко већег обима продаје, послова и других 

комерцијалних активности; 

• Повећана вриједност непокретне имовине; 

• Веће учешће грађана у доношењу одлука у органима локалне управе. 

Главне активности: 

• Оснивање Удружења BID-а  и потписивање Уговора са Градом о 

финансирању BID-а ; 

• Доношење одлуке Града о повећању договорених накнада; 

• Израда плана инвестиција; 

• Израда маркентишког плана и реализација. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 420.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Град Бања Лука
1
(40 %) 

Удружења BID (30%) 

Донатори    (30%)  

Корисници пројекта:  Привредни субјекти и грађани  

Имплементатори 

пројекта: 
 Градска развојна агенција 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Град Бања Лука 

 

  

                                                           
1
Иницијално улагање за регистрацију и опрему  BID-а, док ће се остале активности финасирати путем 
договореног повећања такси и накнада. 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:04: интезивна кооперација између градске 

администарције и пословне заједнице 

Програм: С2:04:ПГ1: Програм јавне и пословне кооперације 

Пројекат: 
С2:04:ПГ1:Пр2: Промоција Града Бања Лука као пословног партнера 

Опис пројекта: 

За реализацију овог пројекта формиран је Центар за инвеститоре који је 

неопходно кадровски и организационо ојачати. Центар се бави пружањем свих 

информација потенцијалним инвеститорима по принципу „One stop shop“ 

канцеларије. Овај пројекат има за циљ привлачење страних и домаћих 

инвестиција у град Бању Луку. Помоћу медија, издавања брошура, прављења 

информативног портала, циљним слањем поште директно потенцијалним 

инвеститорима, организованог одласка на сајмове и слично потребно је активно 

вршити промоцију Града као погодног мјеста за покретање пословних 

подухвата или инвестирање.  

Очекивани 

резултати: 

• Информисање шире јавности и свих циљних група о могућностима града 

Бање Луке као пословног партнера; 

• Привлачење домаћих и стзраних инвестиција; 

• Развој локалне привреде. 

Главне активности: 
• Кадровско и организационо јачање Центра за инвеститоре; 

• Промоција Града као погодног мјеста за покретање пословних 

подухвата, односно инвестирање. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
160.000 КМ 

Извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: 
Домаћи и страни инвеститори 

Имплементатори 

пројекта: Градска развојна агенција- Центар за инвеститоре 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2 -  ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С2:О4 –  ИНТЕНЗИВНА КООПЕРАЦИЈА ИЗМЕЂУ ГРАДСКЕ АДМИНИСТРАЦИЈЕ 

И ПОСЛОВНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ 

 

С2:О4:ПГ2: Развој МСП 

 

С2:О4:ПГ2:Пр1: План развоја МСП:“ Стратегије развоја сектора малих и 

средњих предузећа и предузетништва  за период 2010-

2015 година“ 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2О4: Промовисање кооперације између градске 

администрације и пословне заједнице 

Програм: С2:О4:ПГ2: Развој малих и средњих предузећа 

Пројекат: 
С2:О4:ПГ2: Пр1:План развоја МСП:“ Стратегије развоја сектора малих и средњих 

предузећа и предузетништва  за период 2010-2015 година“
2
 

Опис пројекта: 

Стратегија развоја малих и средњих предузећа у Бањалуци  за период 2010- 2015. године  

има за циљ да креира оквир за стварање динамичног, конкурентног и извозно 

орјентисаног сектора малих и средњих. Она предстваља својеврсни дугорочни програм 

рада Градске развојне агенције која уз подршку других институција у граду и РС, кроз њену 

имплементацију омогућава бржи раст и развој МСП-а и предузетништва, стварање нових 

радних мјеста  у  Бањој Луци, те испуњење обавеза које град има за укупни друштвени 

развој.  

Стрaтeшки циљ 1: 

Пoвeћaти брoj нoвoрeгистрoвaних прeдузeтничких рaдњи и мaлих и срeдњих прeдузeћa и 

унaприjeдити пoслoвну и инвeстициoну климу. 

Стрaтeшки циљ 2: 

Пoвeћaти брoj индустриjских и прeрaђивaчких прeдузeћa зaснoвaних нa трaдициoнaлним, 

eкoлoшки прихвaтљивим и oбнoвљивим рeсурсимa и прoмиjeнити квaлитaтивну 

структуру MСП сeктoрa. 

Стрaтeшки циљ 3: 

Ствoрити пoслoвнo oкружeњe зa трaнсфeр знaњa, инoвaциja и мoдeрних тeхнoлoгиja у 

сeктoр MСП и интeрнaциoнaлизoвaти пoслoвaњe MСП. 

 

Очекивани резултати: 

• Информације о стању сектора МСП на локалном нивоу 

• Мјере подршке овом сектору 

• Стварање стимулативног амбијента за развој МСП 

• Јачање институционалне подршке сектору малих и средњих предузећа на 

локалном нивоу 

• Развој предузетничке културе у локалној заједници 

Главне активности: 

Реализација програма и пројеката сходно Акционом плану Стратегије МСП-а: 

1.Градска развојна агенција-формални координатор садашњих и новоформираних градских 

институција за подршку економслом развоју Града и градске привреде. 

2.Израда  студије изводљивости и према студији формирање  фонда ризичног капитала за 

развојне пројекте на нивоу града; 

3.Градска развојна агенција и Универзитет у Бањој Луци – Партнерство у трансферу 

знања; 

4.Традиционални и умјетнички занати –АРТ занатски центар Бањалука 

5.Јачање бизнис едукативног центра као дијела „школе предузетништва“ у ТБП-у 

6.Сајам традиционалног занатства Бања Лука 

7.Успостављање система управљања квалитетом ИСО 9001 Градске развојне агенције; 

8.Успостављање базе података активних предузећа и предузетничких радњи на 

територији Града 

9.Формирање „One stop shop-a“ i www.BanjaLukaOneStopShop.ba у оквиру Центра за 

инвеститоре ТБП-а 

10.Покретање е-портала за инвеститоре, предузетнике и менаџере 

www.BanjalukaInvestmentOportunities 

11.Часопис о бизнису, самозапошљавању и пословним приликама 

12.Маркетниг план за привлачење инвеститора и развој дистрибутивних канала за 

промоцију Бањалуке као пожељне привредне дестинације. 

13.Грант средства за почетне бизнисе 

14.Гарантни фонд 

15.Студија изводљивости формирања Фонда сјеменског (ризичног) капитала за 

покретање бизниса напредних технологија (биогенетика, фармација, информационо-

комуникационе технологије, медицина, електо-машинска индустрија). 

                                                           
2
Пројекти из „Старатегије развоја МСП-а и предузетништва“ који се односе на повећање броја запоселних су 
обрађени под С2:О2:ПГ2: Успостављање дугорочних (трајних) механизама запошљавања  
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16.Реализација пројекта субвенционисања каматне стопе 

17. Подстицање пословних субјеката за улагање у развој људских ресурса 

23. Програм едукација из области финансијског менаџмента, менаџмента квалитета и 

управљања маркетингом. 

24. Субвенционисање консалтинг услуга за подршку развоја малих и средњих предузећа на 

територији Града Бања Лука. 

25.Програм подршке успостављања и развоја кластера и пословних удружења и задруга. 

26. Даље јачање постојећих кластера на нивоу града 

27. Израда Стратегије газдовања земљиштем 

28. Финансирање израде документације развојних пројекта ( анализа, студија 

изводљивости, урбанистичких и технолошких пројеката и сл) који ће се финансирати  

средствима планиране Дирекције за изградњу и развој  Бања Луке 

29. Идентификација инвестиционих могућности у сектору обновљивих извора енергије и 

унапређења енергетске ефикасности 

30. Искориштавање отпада за производњу енергије за ТБП Припрема пројекта и  изградња 

енергане на отпад на локацији ТБП Бања Лука- Рамици 

31. Субвенционисање уградње соларних ћелија у домаћинства, приватна предузећа и 

предузетничке радње у омјеру 40:60 користећи средства буџета и претприступних 

фондова. 

32. Унапређење енергетске ефикасности у МСП 

33. Студија стања у области коришћења обновљивих извора енергије на територији 

Града Бања Луке 

34. Развој мини погона у руралном подручју на малим породичним домаћинствима ( мини 

сираре, мини кланице, прозводња ракије,...) 

35. Производња и прерада кромпира на цијелој територији Бањалуке у сарадњи са 

Центром за село 

36. Активирање и развој Технолошког бизнис парка Бањалука – прва фаза на основу долуке 

о сувајању Студије извдољивости 

37. Развој постојећег инкубатора у оквиру ТБП и формирање нових инкубатора на основу 

долуке о сувајању Студије извдољивости 

38. Информативни  и мултимедијални центар 

-набавка опреме и опремање на основу долуке о сувајању Студије извдољивости 

39. Успостављање Центра за инвеститоре Технолошког бизнис парка Бања Лука 

40. Развојни центар Технолошког бизнис парка Бања Лука 

41. Техничко-инфраструктурни сервиси –ТехноРам (у оквиру постојећих искористивих 

потенцијала ВХВТ-а). 

42. Логистичко - дистрибутивни центар –копнена лука Бањалука по моделу ЈПП. 

43. Велетржница Бањалука 

44. Зелена електрана „Греен поwер БЛ“ по моделу ЈПП (припремне активности и 

одговарајућа м јерења) 

45. Успостављање пословне комерцијалне и подстицајне зоне – друга фаза. 

46. Сајамски комплекс Бањалука 

47. Маркетниг стратегија и инвестициона промоција Бањалуке и ТБП-а 

48. Јачање техничке културе и иноваторства-ИНОДРИВЕР 

49. Пројекат Изградње биотехнолошког парка –пословне зоне 

50. Побољшање понуде напредних консултантских услуга- Консалтинг фонд. 

51. Суфинансирање међународних и развојних пројеката од интереса за Град. 

Трајање  и динамика 

реализације пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена вриједност 

улагања: 
 30.862.500КМ 

Извори финансирања: Буџет Града (70%), остали извори (Влада РС, ЕУ фондови)(30%) 

Корисници пројекта: 

  

Незапослени, предузетници, постојећа и нова МСП, Градска управа 

 

Имплементатори 

пројекта: 
Градска развојна агенција 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2 -  ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С2:О5 – ОБОГАЋЕНИ КУЛТУРНИ, СПОРТСКИ И ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ 

 

С2:О5:ПГ1: Културни и 

спортски идентитет Града  

С2:О5:ПГ1:Пр1: Политика развоја културе и спорта 

С2:О5:ПГ1:Пр2: Стварање услова за развој креативне индустрије у  

                             областима културе и спорта  

С2:О5:ПГ1:Пр3: Концертна дворана 

С2:О5:ПГ1:Пр4: Конгресни центар 

С2:О5:ПГ1:Пр5: Изградња и реконструкција спортских дворана  

С2:О5:ПГ1:Пр6: Изградња базена  

С2:О5:ПГ1:Пр7: Фудбалски стадион са спортско-рекреативним центром 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О5: Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С2:О5:ПГ1: Културни и спортски идентитет Града 

Пројекат: С2:О5:ПГ1:Пр1: Политика развоја културе и спорта 

Опис пројекта: 

У савременим друштвима преиспитује се улога Града у области политике развоја 

културе и спорта, са циљем да се носиоцима одлучивања на нивоу Града препоруче 

одређени инструменти у духу децентрализације, демократизације, деполитизације 

и деинституционализације.  

Пројекат ''Политика развоја културе и спорта'' има за циљ да идентификује 

капацитете за процес транзиције у култури и спорту, пружи неопхподну базу 

података за промишљање стратегије реформи и препоручи рјешења за планирање 

будућег развоја културе и спорта у Граду. На овај начин би се ревитализовао 

културни и спортски живот Града, тако да кључни актери у култури и спорту 

постану равноправни партнери Граду на дизајнирању односних политика.  

Очекивани 

резултати: 

• Израђена студија; 

• Дефинисана стратешка опредијељења Града у развоју културе и спорта; 

• Успостављен одржив оквир за социјални дијалог између локалних власти, 

институција културе и спорта, удружења и креативне индустрије; 

• Повећана препознатљивост Бање Луке у ширем  регионалном окружењу. 

Главне активности: 

• Регулаторни оквир: надлежности, доношење одлука, управљање и 

финансирање;  

• Анализа стања;  

• Механизми за реализацију политика; 

• Дефинисање стратешких праваца и циљева.  

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
50.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: АСГБЛ  

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за друштвене дјелатности 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О5: Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С2:О5:ПГ1: Културни и спортски идентитет Града 

Пројекат: 
С2:О5:ПГ1:Пр2: Стварање услова за развој креативне индустрије 

у областима културе и спорта 

Опис пројекта: 

Пројекат ''Стварање услова за развој креативне индустрије у областима културе 

и спорта'' подразумјева јасно прецизирање улоге, мјеста и потреба независне 

иницијативе у спорту и култури, као ствараоца вриједности, а не потрошача, 

као што је то уобичајен случај. 

Јавни сектор и независно стваралаштво морају дјеловати партнерски и 

комплементарно при реализацији пројеката из домена умјетности, културе и 

спорта, који ће Бања Луку учинити видљивом и препознатљивом у регионалним 

оквирима. 

Очекивани 

резултати: 

• Дугорочно успостављен партнерски однос Града и независне 

иницијативе; 

• Обезбијеђен простор за реализацију независних програма; 

• Отворена постојећа инфраструктура јавних институција за независне 

пројекте; 

• Разрађени транспарентни критерији за додјелу финансијске подршке;   

• Осигурано стабилно финансирање на дугорочној основи према 

пропрамском кључу; 

• Понуђени нови садржаји у области културе и спорта; 

• Повећана препознатљивост Бања Луке. 

Главне активности: 

• Идентификовање потреба креативне индустрије; 

• Мапирање неискориштених простора у власништву Града и њихово 

стављање у функцију креативне индустрије;    

• Дефинисан однос власништва, управљања и кориштења објеката 

културе и спорта; 

• Дефинисање критерија за склапање вишегодишњих уговора о 

додјељивању простора за перманентно одвијање јавних програма од 

интереса за Град; 

• Рјешавање проблема простора  постојећих клубова за независну културу 

и спорт. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
4.866.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Град Бања Лука (80%), донатори и спонзори (20%) 

Корисници пројекта: 

Град Бања Лука, институције из области културе и спорта, удружења из НВО 

сектора, млади, креативна индустрија, студенти Академије умјетности и 

Факултета за физичку културу и спорт 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за друштвене дјелатности 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

C2:  Диверзификована економска структура 

која обезбјеђују пуну запосленост  

С2:О5: Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С2:О5:ПГ1: Културни и спортски идентитет Града 

Пројекат: С2:О5:ПГ1:Пр3: Концертна дворана  

Опис пројекта: 

Град Бања Лука као културни центар има потребу за изградњом концертне 

дворане  која задовољава потребе грађана на мултифукционалан начин.  За 

потребе изградње неопходно је прибављање инвестиционо техничке 

документације. Даљна реализација овог пројекта планирана је за наредни плански 

период стратегије. Град ће покренути иницијативу према ресорном министарству 

за изградњу концертне дворане у Бањој Луци. 

Очекивани 

резултати: 

• Покренута иницијатива за изградњу концертне дворане; 

• Израђена инвестиционо техничка документација. 

Главне 

активности: 

• Одређивање и усвајање локације за изградњу концертне дворане у Бањој 

Луци; 

• Покретање иницијативе за изградњу концертне дворане према ресорном 

министарству; 

• Израда општих УТУ; 

• Покретање процедуре рјешавања имовинско правних односа; 

• Распис конкурса за прибављање идејног пројекта; 

• Припрема и израда главног пројекта. 

 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

 1.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (50%), Влада РС (50%) 

Корисници 

пројекта: 
 Локална заједница 

Имплементатори 

пројекта: 

  

Одјељење за друштвене дјелатности, Министарство просвјете и културе РС 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђују пуну запосленост  

С2:О5: Обогаћени културни, спортски и 

туристички садржаји 

Програм: С2:О5:ПГ1: Културни и спортски идентитет Града 

Пројекат: С2:О5:ПГ1:Пр4:  Конгресни центар  

Опис пројекта: 

Изградња конгресног центра и пратећих садржајних објеката на начин да 

конгресни центар има мултифункционалну намјену је потреба града Бања Луке.  

За потребе изградње неопходно је прибављање инвестиционо техничке 

документације. Даљна реализација овог пројекта планирана је за наредни 

плански период стратегије. 

Очекивани 

резултати: 

• Израђена инвестиционо техничка документација 

 

Главне активности: 

• Одређивање и усвајање локације за изградњу конгресне дворане у Бањој 

Луци; 

• Израда општих УТУ; 

• Покретање процедуре рјешавања имовинско правних односа; 

• Распис конкурса за прибављање идејног пројекта; 

• Припрема и израда главног пројекта. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 1.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: 

• Факултети и научно-истраживачке организације; 

• НВО сектор; 

• Грађани Града Бања Лука; 

• Културно-друштвене организације; 

• Привредно окружење. 

 

Имплементатори 

пројекта: 
Градска развојна агенција 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђују пуну запосленост  

С2:О5: Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С2:О5:ПГ1: Културни и спортски идентитет Града 

Пројекат: С2:О5:ПГ1:Пр5: Изградња и реконструкција спортских дворана 

Опис пројекта: 

• Санација и реконструкција спортске дворане „Борик“; 

• Санација, реконструкција и доградња СД „Обилићево“ – I фаза; 

• Изградња фискултурних дворана у основним школама у урбаном и руралном 

подручју Града. 

Очекивани 

резултати: 

• Извршена санација и реконструкција постојећих спортских дворана; 

• Изграђене функционалне спортске дворане; 

• Обогаћени урбани садржаји у сеоском и градском подручју; 

• Повећан број младих који се активно баве спортом; 

• Бања Лука препознатљива по спортским манифестацијама и резулатима;  

• Здравија популација Града. 

Главне активности: 

• Одређивање и усвајање динамичког плана реализације Пројекта;  

• Припрема пројектне документације и идејних пројеката;   

• Извођење радова на изградњи, санацији, реконструкцији и опремању 

спортских дворана. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања:  10.000.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (20%),буџет РС (10%),приватни инвеститори (10%),кредитна средства  

(60%) 

Корисници пројекта: 

• Грађани Града Бања Лука; 

• Професионални и аматерски спортски клубови у Граду; 

• Културно – друштвене организације; 

• Образовне установе на подручју Града. 

Имплементатори 

пројекта: 

  

Одјељење за друштвене дјелатности  

 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ  Оперативни циљ  

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О5:  Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С2:О5:ПГ1: Културни и спортски идентитет Града 

Пројекат: С2:О5:ПГ1:Пр6: Изградња  базена  

Опис пројекта: 

Изградња затворених и отворених базена у Граду за потребе спорта и рекреације: 

• Инцелов базен - Градски олимпијски базен,  

• Отворени базени у Аквани. 

 

 Резултати: 

Изграђен Градски олимпијски базен и отворени базени у Аквани са циљем повећаног броја 

пливача, броја клубова за спортове на води, побољшаног здравственог стања 

становништва и вишег стандарда грађана. 

Главне активности: 
• Припрема и изградња градског олимпијског базена; 

• Припрема и изградња отворених базена у Аквани;  

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

 Вриједност улагања:  33.658.305 КМ 

 

 Извори 

финансирања: 
Буџет Града и кредитна средства  (100%) 

 Корисници пројекта:  Грађани Бањалучке регије и спортски клубови 

 Имплементатори 

пројекта: 
 АСГБЛ и ЗИБЛ 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 

 

  



78 

 

Стратешки циљ  Оперативни циљ  

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О5:  Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С2:О5:ПГ1: Културни и спортски идентитет Града 

Пројекат: С2:О5:ПГ1:Пр7: Фудбалски стадион са спортско-рекреативним центром 

Опис пројекта: 

Пројекат Фудбалског стадиона са спортско рекреативним центром је 

стратешки пројекат развоја Бање Луке, а има за циљ покренути развој спорта 

посебно у области фудбала у Граду и цијелој Републици Српској. 

Стадион је објекат који пружа могућност одржавања многобројних 

манифестација како спортски тако и културних. Пројектован је по највишим 

стандардима за одржавање међународних фудбалских утакмица али и других 

спортских и  друштвених догађаја на отвореном. Стадион је тако 

испројектован да и у данима када се не одвијају спортски и културни догађаји, 

буде мјесто свакодневних окупљања, мјесто за рекреацију, забаву и одмор. 

Простор на комје је предвиђена изградња Фудбалског стадиона са спортско 

рекреативним центром је подјељен у 3 подцјелине: 

А- Зона стадиона и садржаја који га опслужују; 

Б- Спортско-рекреативна зона; 

Ц- Зона тениског центра. 

Очекивани 

резултати: 

• Модеран и препознатљив Фудбалски стадион са спортско-рекреативним 

центром са највишим стандардима ФИФА и УЕФА; 

• Одржавање међународних фудбалских утакмица и других спортских и 

културних дешавања; 

• Бања Лука препознатљива по спортским манифестацијама и резултатима; 

• Бољи услови за спорт и рекреацију; 

• Повећан број младих који се активно баве спортом. 

Главне активности: 

• Израда студије економске оправданости; 

• Израда приједлог ЈПП за министарство Финансија РС; 

• Расписивање тендера за одабир приватног партнера; 

• Израда пројектне документације; 

• Одабир и закључивање уговора са одабраним приватним партнером; 

• Изградња Фудбалског стадиона са пратећим садржајима; 

• Праћење и надзор. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
100.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Пројекат ће се реализовати путем јавно приватног партнерства 

Корисници пројекта: 

• Професионални и спортски клубови са подручја Града Бања Лука 

• Становници Бањалуке 

• Културно- друштвене организације 

• Привредно окружење 

• Туристи 

Имплементатори 

пројекта: 
Градска развојна агенција,  АСГБЛ 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 

• Скупштина Града 

• Министарство финансија РС 

• Министарство породице омладине и спорта 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2 -  ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С2:О5 – ОБОГАЋЕНИ КУЛТУРНИ, СПОРТСКИ И ТУРИСТИЧКИ САДРЖАЈИ 

С2:О5:ПГ2:Програм 

диверзификације 

туристичке понуде Града 

С2:О5:ПГ2:Пр1: Уређење комплекса Бањ брдо/Шехитлуци 

(угоститељски и рекреативни садржаји) 

С2:О5:ПГ2:Пр2: Развој религијског туризма 

С2:О5:ПГ2:Пр3: Туристичка понуда Града 

С2:О5:ПГ2:Пр4: Ревитализација комплекса тврђаве «Кастел» 

С2:О5:ПГ2:Пр5: Развој авантуристичког туризма 

С2:О5:ПГ2:Пр6: Врбас – дестинација авантуристичког туризма 

С2:О5:ПГ2:Пр7: Изградња и унапређење здравствено-туристичког 

центра «Српске Топлице» 

С2:О5:ПГ2:Пр8: Дајак 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

C2:  Диверзификована економска структура која 

обезбјеђују пуну запосленост  

С2:О5: Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С2:О5:ПГ2:Програм диверзификације туристичке понуде Града 

Пројекат: 
С2:О5:ПГ2:Пр1: Уређење комплекса Бањ брдо/Шехитлуци  

                              (угоститељски и рекреативни садржаји) 

Опис пројекта: 

• Уређење комплекса Бањ брдо/Шехитлуци;   

• Уређење рекреативних и других садржаја који употпуњују туристичку 

понуду Бањ брда/Шехитлука. 

Очекивани 

резултати: 

• Комплекс  Бањ брдо/Шехитлуци уређен, способан да прими одређен број 

туриста у оквиру понуде спортско-рекреативног  садржаја; 

• Спортско рекреативни садржаји комплекса Бањ брдо/Шехитлуци 

доступни и сигурни за свакодневну рекреацију и спорт. 

Главне активности: 

• Припрема документације за изградњу и уређење спортско- рекреативних 

садржаја на Бањ брду/Шехитлуцима; 

• Изградња и опремање  спортско- рекреативних садржаја на Бањ 

брду/Шехитлуцима. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 500.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: 
Грађани Града Бања Лука, културно – друштвене организације, привредно 

окружење, туристи 

Имплементатори 

пројекта: 
Туристичка организација Града Бања Лука 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О5: Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С:2О5:ПГ2: Програм диверзификације туристичке понуде Града 

Пројекат: С2:О5:ПГ2:Пр2: Развој религијског туризма 

Опис пројекта: 

Пројекат има за циљ развој религијског туризма кроз обједињавање укупних 

религијских потенцијала у туристичке сврхе. Суштина се састоји у потпуном 

искориштавању потенцијала вјерског туризма који постоје на ширем градском 

подручју. Православним црквама и манастирима, али и историјским споменицима 

и објектима који припадају осталим вјероисповјестима, пружила би се подршка у 

изградњи капацитета за пријем и смјештај вјерника и туриста. Овим би се 

религијски објекти оспособили да, осим мјеста у којима се до сада вршило само 

духовно упражњавање вјере, постану мјеста са пуним туристичким 

потенцијалом. Посљедња активност на реализацији пројекта је промоција 

религијског туризма која би се вршила у сарадњи са Туристичком организацијом 

Града Бања Лука, а подразумијева израду брошура, ЦД-ова, интернет 

презентације и слично. Реализација овог пројекта је у вези са реализацијом 

пројекта Туристичка понуда Града, јер укупна туристичка понуда Града треба да 

буде проширена укључивањем религијског туризма у исту. 

Очекивани 

резултати: 

• Повећање броја туриста и прихода од туризма; 

• Обогаћивање туристичке понуде; 

• Очување изворних религијских обичаја;  

• Повећање запослености; 

• Спречавање одлива локалног становништва из руралног подручја Града и 

овог дијела РС.  

Главне активности: 

• Анализе потенцијала религијског туризма ширег градског језгра; 

• Укључивање надлежних органа власти, религијских заједница, културно-

умјетничких друштава и других сличних организација у активности 

формирања понуде религијског туризма; 

• Изградња нових и реконструкција постојећих религијских објеката; 

• Промоција религијског туризма. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 500.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (40%), донатори (40%), вјерске заједнице (20%) 

Корисници пројекта: Туристи, вјерске заједнице, грађани 

Имплементатори 

пројекта: 
 Туристичка организација Града Бања Лука  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура 

која обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О5: Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С2:О5:ПГ2: Програм диверзификације туристичке понуде Града 

Пројекат: С2:О5:ПГ2:Пр3: Туристичка понуда Града 

Опис пројекта: 

Бања Лука располаже разноврсним туристичким потенцијалом који би Граду 

могао пружити несумњиво већи извор прихода у односу на постојеће изворе. Овај 

пројекат усмјерен је ка проширивању и унапређењу укупне туристичке понуде 

Града. Први неопходан корак у том правцу је анализа тренутних туристичких 

капацитета (смјештајни капацитети, угоститељство, спорт, конгресни 

туризам и слично). Након тога, потребно је предузети активности на 

идентификовању циљног тржишта, односно циљне групе заинтересоване за 

туристичку понуду Бањалуке. На тој основи дефинисаће се и предузети кораци 

неопходни за стварање препознатљиве туристичке понуде Града која је 

прилагођена захтјевима циљне групе. Реализација пројекта завршава се 

промоцијом садржаја туристичке понуде Града. 

Очекивани 

резултати: 

• Препознатљива туристичка понуда Града; 

• Повећање броја туриста и прихода од туризма; 

• Постизање епитета узорне, препознатљиве и примамљиве туристичке 

дестинације; 

• Повећање запослености. 

Главне активности: 

• Анализа стања тренутне туристичке понуде Бања Луке (број смјештајних 

капацитета, њихова распоређеност и разноликост, врсте туристичке 

понуде итд.); 

• Идентификовање циљне групе; 

• Формирање туристичке понуде прилагођене циљним групама (побољшање 

постојећих и креирање нових туристичких производа и услуга); 

• Промоција туристичке понуде Града. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 1.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (40%), донатори,ЕУ (60%) 

Корисници пројекта: Туристи, локално становништво 

Имплементатори 

пројекта: 
 Туристичка организација Града Бања Лука 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О5: Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С2:О5:ПГ2: Програм диверзификације туристичке понуде Града 

Пројекат: С2:О5:ПГ2:Пр4: Ревитализација комплекса тврђаве «Кастел» 

Опис пројекта: 

Пројекат обухвата даљу реконструкцију и ревитализацију тврђаве «Кастел» у 

складу са културно-историјским вриједностима тврђаве и Града а све у циљу 

заштите тврђаве Кастел, те повећања културно-забавних садржаја ијачања 

туристичких капацитета Града. Поред извођења неопходних радова на санацији и 

реконструкцији појединих дијелова тврђаве пројекат обухвата и осмишљавање и 

промоцију култуних, забавних и туристичких садржаја тврђаве. 

Очекивани 

резултати: 

• Завршени радови на санацији и реконструкцији цјелине 9 (Историјски музеј); 

• Идентификовани и обезбјеђени туристички садржаји које тврђава може да 

омогући;  

• Промовисани туристички садржаји тврђаве; 

• Одржане културно-забавне манифестације на тврђави. 

Главне активности: 

• Идентификовање потребних радова на санацији и реконструкцији; 

• Избор извођача радова и извођење радова на санацији и реконструкцији; 

• Активности на обезбјеђивању туристичких садржаја тврђаве; 

• Одржавање културно-забавних манифестација. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 6.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (20%) 

IPA фонд (80%) 

Корисници пројекта:  Институције културе, туристичке организације, становништво 

Имплементатори 

пројекта: 
 ЕУ, Одјељење за друштвене дјелатности  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града, ЕУ 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О5:Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С2:О5: ПГ2: Програм диверзификације туристичке понуде Града 

Пројекат: С2:О5:ПГ2:Пр5: Развој авантуристичког туризма 

Опис пројекта: 

Уочена је могућност да се Бања Лука развија као потенцијално атрактивна 

дестинација авантуристичког туризма (тренутно се нуди рафтинг Врбасом, 

кањони на ријеци Швракави и планинарење на планинским рутама Мањаче). 

Међутим, да би се остварили значајнији ефекти од ових потенцијала потребно 

је додатно развити туристичку понуду за овај сегмент. У том смислу, потребно 

је израдити пројекат развоја авантуристичког туризма на подручју Града, кроз 

који би се дефинисале потребне активности. 

Очекивани 

резултати: 
• Урађен пројекат развоја авантуристичког туризма; 

Главне активности: 

• Израда пројекта развоја авантуристичког туризма; 

• Стварање потребних предуслова за организовање догађаја овог типа; 

• Подршка професионализацији рада и унапријеђењу пружања услуга. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
150.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: Грађани, локална заједница и туристи 

Имплементатори 

пројекта: 
Туристичка организација Града Бања Лука  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О5:Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С2:О5: ПГ2: Програм диверзификације туристичке понуде Града 

Пројекат: С2:О5:ПГ2:Пр6: Врбас – дестинација авантуристичког туризма 

Опис пројекта: 

Пројeкат ћe допринијeти развоју одрживог и конкурeнтног туристичког, eко и 

авантуристичког производа „Врбас – дeстинација авантуристичког туризма“ у 

рeјону срeдњeг тока ријeкe Врбас, заснованом на спортовима на дивљим 

водама/брзацима и другим eкстрeмним спортовима, праћeн  eко/eтно 

туристичком понудом МСП. Пројекат би подстакао развој прeдузeћа у овој 

туристичкој ниши, установио сарадњe комплeмeнтарних сeктора и заштиту 

животнe срeдинe кроз подизањe свијeсти и eдукацију туриста и локалнe 

срeдинe. 

Резултати: 

• Развијено је девет правилника о пружању услуга у авантуристичком 

туризму; 

• Изграђена је инфраструктура за авантуристички туризам (прилази 

ријеци, расвјета кањона Тијесно, пењачки смјерови, видиковци и 

одморишта, обновљено је 5 воденица у Крупи на Врбасу, израђена је и 

постављена туристичка сигнализација); Набављена је авантуристичка 

опрема; 

• Обучени су различити актери у авантуристичком туризму; 

• Пружена је пословна и правна помоћ за 4 потенцијална и постојећа 

предузетника у авантуристичком туризму; 

• Израђен је маркетинг план и књига индикатора за праћење развоја 

авантуристичког туризма;  

• Израђен је и дистибуиран промотивни материјал као што су брошуре, 

лифлети, тв спот, радио џинглови и мапе. 

Главне активности: 

• Стварање потребних предуслова за организовање догађаја овог типа; 

• Подршка професионализацији рада и унапријеђењу пружања услуга; 

• Изградња инфраструктуре; 

• Маркетинг. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Вриједност улагања: 700.000 КМ 

Извори 

финансирања: 
Буџет Града (30%), ЕУ фондови (70%) 

Корисници пројекта: 
Потенцијални конзументи туристичких догађања оваквог типа, спортски 

клубови, удружења, друштва, туристичка привреда Града Бања Лука, итд. 

Имплементатори 

пројекта: 
 Туристичка организација Града Бања Лука, EXIT центар  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града, ЕУ 
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Стратешки циљ 
Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О5: Обогаћени културни, спортски и туристички 

садржаји 

Програм: С:2О5:ПГ2: Програм диверзификације туристичке понуде Града 

Пројекат: 
С2:О5:ПГ2:Пр7: Изградња и унапређење здравствено-туристичког центра 

«Српске Топлице» 

Опис пројекта: 

Посебну атракцију Српских Топлица могу представљати бање које се налазе у 

приватним кућама гдје се уз домаћинску атмосферу и сервирање домаћих јела 

може доживјети нешто посебно. Плажа на Врбасу «Врућица» са својим изворима 

термалне воде је једна од најпопуларнијих плажа у Бањалуци. У Српским 

Топлицама се налази и неколико културно-историјских споменика као што су 

извори на Грабу, старе бање, Шеранића кућа и др. Српске Топлице са 

традиционалномбосанском оријенталном архитектуром представљају 

јединствену амбијенталну цјелину те са осталим потенцијалима као што су 

термални извори, бање, културно-историсјки споменици, ријека Врбас и 

Сутурлија те Бањ брдо могу представљати непоновљиви амбијент и веома 

занимљив туристички локалитет. 

Очекивани 

резултати: 

• Повећање броја туриста и прихода од туризма; 

• Обогаћивање туристичке понуде; 

• Заштита подручја;  

• Развој здравствено-туристичких садржаја; 

• Повећање запослености. 

Главне активности: 

• Израда планске документације (регулационог плана и урбанистичког пројекта) за 

локације С.Топлице, долина Сутурлије и Бањ брдо; 

• Рестаурација и уређење бања, културно-историсјких споменика и др. 

Традиционалних грађевина у складу са регулационим планом и аутентичним 

амбијентом; 

• Уређење парка; 

• Постављање инфо центра; 

• Реконструкција бившег Феријалног дома; 

• Уређење и изградња инфраструктуре на локацији излетишта Сутурлија; 

• Изградња кампа Сутурлија; 

• Заштита простора као амбијенталне цјелине; 

• Образовање учесника туристичке понуде; 

• Стварање и пласман туристичког производа; 

• Маркетинг. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 

5. 000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (30%), инвеститори (70%) 

Корисници пројекта: 
Туристи, локална заједница, привреда 

Имплементатори 

пројекта: 

Туристичка организација града Бања Лука, Министарство трговине и туризма 

РС, Министарство здравља  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ 

 
Оперативни циљ 

С2: Диверзификована економска структура која 

обезбјеђује пуну запосленост 

С2:О5: Обогаћени културни, спортски и 

туристички садржаји 

Програм: С2.О5:ПГ2: Програм диверзификације туристичке понуде Града 

Пројекат: С2:О5:ПГ2:Пр8: Дајак 

Опис пројекта: 

Врбаски чамац под називом „Дајак“ је специфичан чамац само за ријеку Врбас и 

град Бања Луку као што је гондола за Венецију. У односу на Венецију, дајак и 

дајакаштво на Врбасу од свог постојања никада није стављен у туристичку 

функцију већ је препуштен индивидуалним и аматерским вожњама. Пројекат 

„Дајак“ има за циљ да обогати туристичку понуду града и маркетиншки 

профилише овај чамац као својеврсни бренд Врбаса и града Бањалуке уз увезивање 

и понуду осталих туристичких садржаја. Такође, пројекат ће допринијети 

отварању нових радних мјеста, повећању туристичког промета и заштити 

природних и културних туристичких вриједности подручја. То ће се постићи кроз 

активности стандардизације услуга, обуке, едукације, изградње 

инфраструктуре, унапређења туристичке понуде и маркетиншким 

активностима. Пројектом ће бити обухваћено више туристичких мотива као 

што су културно-историјски споменици, природне знаменитости, угоститељски 

објекти и сл. у чијој ће интеракцији заживјети конкурентан туристички 

производ. 

Очекивани 

резултати: 

• Повећање броја туриста и прихода од туризма; 

• Обогаћивање туристичке понуде; 

• Заштита подручја; 

• Повећање запослености.  

Главне активности: 

• Стандардизација услуга; 

• Обука и едукација; 

• Изградња инфраструктуре; 

• Умрежавање; 

• Маркетинг. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
500.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (70%), инвеститори (30%) 

Корисници пројекта: Туристи, локална заједница, грађани 

Имплементатори 

пројекта: 
Туристичка организација града Бања Лука  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С3 –ИНФРАСТРУКТУРНА ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С3:О1 – РАЗВИЈЕНА ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА  ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ГРАЂАНЕ НА НИВОУ СТАНДАРДА РАЗВИЈЕНИХ ЕВРОПСКИХ ГРАДОВА 

С3:О1:ПГ1:Програм  

водоснабдјевања 

 

 

 

 

С3:О1:ПГ1:Пр1: Друга фаза фабрике воде «Новоселија II» 

 

 

С3:О1:ПГ1:Пр2: Изградња  примарних цјевовода 

С3:О1:ПГ1:Пр3: Изградња секундарне мреже 

 

С3:О1:ПГ1:Пр4: Изградња и реконструкција водоводне мреже 

 

С3:О1:ПГ1:Пр5: Изградња резервоарског простора 

 

С3:О1:ПГ1:Пр6: Даљинско управљање 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

 обезбјеђење комуналних услуга за грађане 

на  

нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ1:Програм водоснабдијевања 

Пројекат: С3:О1:ПГ1:Пр1: Друга фаза фабрике воде “Новоселија II” 

Опис пројекта: 

Повећање капацитета изворишта воде за Град Бања Луку. 

 До 2007.год. изграђена је филтерска станица са резервоаром чисте воде у 

вриједности 8.978.047 КМ. 

У оквиру овог пројекта поланира се изградња објекта за припрему воде и 

осталих пратећих објеката. 

Резултати: 

 Побољшано водоснабдијевање постојећих потрошача, могућност прикључења 

нових потрошача на територији Града Бања Лука и дијелова општина Лакташи 

и Челинац. 

Главне активности: 
• Избор и набавка процесне опреме за припрему воде; 

• Израда пројектне документације; 

• Изградња објеката и пуштање у погон. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Вриједност улагања:  29.700.000 КМ 

Извори 

финансирања: 
Буџет Града (20%), Водовод Бањалука (10%), кредит World Bank(21%), Влада РС 

(49%) 

Корисници пројекта: Грађани Града Бања Лука и дијелови општина Лакташи и Челинац 

Имплементатори 

пројекта: 
 Водовод АД Бања Лука 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 WorldBank, Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

 обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ1: Програм водоснабдијевања 

Пројекат: С3:О1:ПГ1:Пр2: Иградња примарних цјевовода 

Опис пројекта: 

Изградња примарних цјевовода: 

• Пријаковци - Верићи  

• I крајишког корпуса 

• Лијева и десна Новоселија 

• Ф 700 до Туњица 

• Пискавица 

• Чесма 

• Пријечани и др. 

Очекивани 

резултати: 

Снабдијевање нових и побољшано снабдијевање постојећих потрошача питком 

водом. 

Главне активности: 
• Пројектовање цјевовода; 

• Извођење радова. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 14.400.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (40%), кредити (60%) 

Корисници пројекта:  Постојећи и будући потрошачи воде 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за комуналне и стамбене пословеи послове саобраћаја 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина  Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

 обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ1: Програм водоснабдијевања 

Пројекат: С3:О1:ПГ1:Пр3: Иградња секундарне мреже 

Опис пројекта: 

Изградња примарних цјевовода: 

• Поткозарје  

• Карановац 

• Мотике 

• Пискавица 

• Пријечани 

• Дебељаци 

• Барловци 

• Рамићи и др. 

Очекивани 

резултати: 

Снабдијевање нових и побољшано снабдијевање постојећих потрошача питком 

водом. 

Главне активности: 
• Израда пројектне документације; 

• Изградња нових објеката. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 17.700.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (40%), кредити (60%) 

Корисници пројекта:  Постојећи и будући потрошачи воде 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за комуналне и стамбене пословеи послове саобраћаја 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина  Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

 обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ1: Програм водоснабдијевања 

Пројекат: С3:О1:ПГ1:Пр4: Изградња и реконструкција водоводне мреже 

Опис пројекта: 

• У оквиру овог пројекта, изградиће се или реконструисати водоводне мреже 

на следећим локацијама/трасама: 

• Суботица                              km 20,00 (ø225mm) 

• Карађорђева                         km 5,50 (ø200mm) 

• Новоселија-мост                 km  1,80 (ø500mm) 

• Мост-Кочићев вијенац       km  2,00 (ø400mm) 

• Мост-Градски мост          km 3,50 (ø350mm) 

• Чаире                                   km 10.00(разни профили) 

• Секундарна мрежа у насељима Нова Варош, Центар 1 и 2, Росуље. 

Очекивани 

резултати: 
 Смањени губици у систему и побољшано снабдијевања водом. 

Главне активности: 
• Израда пројектне документације; 

• Изградња / реконструкција објеката. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 5.500.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (60%), Водовод АД Бања Лука (20%), кредит (20%) 

Корисници пројекта:  Постојећи и будући потрошачи воде 

Имплементатори 

пројекта: 

 Одјељење за комуналне и стамбене пословеи послове саобраћаја 

Водовод АД Бања Лука 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

 обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ1:Програм водоснабдијевања 

Пројекат: С3:О1:ПГ1:Пр5: Изградња резервоарског простора 

Опис пројекта: 

Изградња нових и доградња постојећих резервоара: 

• Весели бријег                  

• Кочићев вијенац  I и II   

• Паприковац II                 

• Пискавица 

• Чесма  I и II   

• Пријечани 

Очекивани 

резултати: 
 Побољшано снабдијевање водом постојећих и нових потрошача. 

Главне активности: 
• Израда пројектне документације; 

• Изградња нових објеката. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 9.500.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града  (40%), кредит (60%) 

Корисници пројекта:  Постојећи и будући потрошачи 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за комуналне и стамбене пословеи послове саобраћаја  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина  Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

 обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ1:Програм водоснабдијевања 

Пројекат: С3:О1:ПГ1:Пр6: Даљинско управљање 

Опис пројекта: 

Изградња система даљинског управљања: 

• Опремање постојећих резервоара и пумпних станица опремом за даљинско 

управљање; 

• Уградња опреме у нове резервоарске и пумпне капацитете; 

• Проширење конзоле центара за управљање у фабрици воде „Новоселија“. 

Очекивани 

резултати: 
 Побољшано снабдијевање водом постојећих и нових потрошача. 

Главне активности: 
• Израда пројектне документације; 

• Опремање постојећих и нових објеката. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 2.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града  (30%), кредит (70%) 

Корисници пројекта:  Постојећи и будући потрошачи 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за комуналне и стамбене пословеи послове саобраћаја  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина  Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С3 – ИНФРАСТРУКТУРНА ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С3:О1 – РАЗВИЈЕНА ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА  ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ГРАЂАНЕ НА НИВОУ СТАНДАРДА РАЗВИЈЕНИХ ЕВРОПСКИХ ГРАДОВА 

С3:О1:ПГ2:Програм 

топлификације урбаног 

дијела Града 

С3:О1:ПГ2:Пр1: Реконструкција магистралног вреловода „Борик“ 

 

С3:О1:ПГ2:Пр2: Имплементација Одрживог енергетског акционог 

плана (SEAP-a)- даљинско гријање 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3:Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1:Развијена техничка инфраструктура за 

обезбјеђење комуналних услуга за грађане на нивоу 

стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ2:Програм топлификације урбаног дијела Града 

Пројекат: С3:О1:ПГ2:Пр1: Реконструкција магистралног вреловода «Борик» 

Опис пројекта: 

Сви сегменти топлификационог система, и производни и дистрибутивни, стари су 

преко тридесет година. Такав систем је у техничком смислу амортизован због чега 

се улажу максимални напори да би се такав систем одржао у финкцији. Због 

дотрајалости дистрибутивне мреже чести су губици вреле воде, тј. енергије у 

земљу. Да би се губици смањили неопходно је извршити реконструкцију и замјену 

магистралног вреловода „Борик“, од Топлане до хотела „Босна“, са свим 

вреловодним прикључцима на том потезу. Рекоснтрукцијом овог магистралног 

цјевовода биће обновљена ¼ примарне мреже (око 10 км).  

Очекивани 

резултати: 
• Реконструисан магистрални вреловод „Борик“ 

Главне активности: 
• Припрема пројекта; 

• Извођење радова. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Вриједност улагања: 15.238.923,45 КМ 

Извори 

финансирања: 
Влада РС (82% ), буџет Града (18%) 

Корисници пројекта:  Сви грађани, јавне установе и привреда. 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3:Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1:Развијена техничка инфраструктура за 

обезбјеђење комуналних услуга за грађане на нивоу 

стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ2:Програм топлификације урбаног дијела Града 

Пројекат: 
С3:О1:ПГ2:Пр2: Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAP-a)- 

даљинско гријање 

Опис пројекта: 

Град Бања Лука је приступио Споразуму градоначелника и у складу с тиме израђен је 

Одрживи енергетски акциони план, који је усвојен од стране Скупштине града 2010. 

године. У оквиру овог програма реализоваће се пројекти из SEAP-а везани за даљинско 

гријање. 

Из области даљинског гријања планирани су пројекти везани за модернизацију 

примарне и секундарне преносне и дистрибутивне мреже, модернизацију топлотних 

подстаница и контловница у градској топлани, инсталацију мјерача топлотне 

енергије у зградама као и израду студије топлификације насеља која нису обухваћена 

системом даљинског гријања.  

Потребно је вршити анализу реализације овог документа те усклађивати га и 

ревидирати са новонасталим околностима. 

Очекивани 

резултати: 
• Реализована и/или започета реализација пројеката из SEAP-a 

Главне активности: 

• Припрема пројеката из области даљинског гријања 

• Проналажење модела финансирања,  

• Уговарање и имплементација пројеката. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
20.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (10% ), кредити (60%), грантови (30%) 

Корисници пројекта:  Сви грађани, јавне установе и привреда. 

Имплементатори 

пројекта: 

 Одсјек за развој, европске интеграције и инвестиције, АСГБЛ, јавне институције и 

предузећа 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С3 – ИНФРАСТРУКТУРНА ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С3:О1 – РАЗВИЈЕНА ТЕХНИЧКА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА  ОБЕЗБЈЕЂЕЊЕ 

КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА ГРАЂАНЕ НА НИВОУ СТАНДАРДА РАЗВИЈЕНИХ ЕВРОПСКИХ ГРАДОВА 

С3:О1:ПГ3: Програм 

повећања саобраћајне 

ефикасности Града 

 

С3:О1:ПГ3:Пр1: Генерални и идејни пројекат аутопута  

                             Градишка - Бања Лука – Купрес 

С3:О1:ПГ3:Пр2: Генерални и идејни пројекти примарних  

                             градских саобраћајница 

С3:О1:ПГ3:Пр3: Студија јавног градског и приградског  

                             превоза путника 

С3:О1:ПГ3:Пр4: Студија гаражног и паркиг простора 

С3:О1:ПГ3:Пр5: Изградња гаражног и паркинг простора и 

имплементација Студије гаражног и паркинг простора  

С3:О1:ПГ3:Пр6: Изградња и модернизација градске уличне мреже 

С3:О1:ПГ3:Пр7: Припрема пројекта « Изградња обилазнице» 

С3:О1:ПГ3:Пр8: Изградња мостова 

С3:О1:ПГ3:Пр9: Имплементација Одрживог енергетског акционог плана 

(SEAP-a)- транспорт 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

 обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ3:Програм повећања саобраћајне ефикасности Града 

Пројекат: 
С3:О1:ПГ3:Пр1: Генерални и идејни пројекат аутопута Градишка – Б.Лука - 

Купрес  

Опис пројекта: 

 

ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ: Припремна истраживања утврђивање могућих коридора, 

геометријско дефинисање траса у оквиру коридора, локација и концепција денивелисаних и 

површинских раскрсница, етапност градње, саобрађајне анализе, еколошке анализе, 

вредновање варијантних рјешења, просторне посљедице, ревизија, претходна студија 

оправданости (Prefeasibility study). 

 

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ: Припремна истраживања (резултати студија, климатски, хидролошки, 

хидрографски, геолошки, саобраћајни  резултати и параметри), трасирање реалних 

варијанти у предходно усвојеном оптималном коридору, оптичке анализе, ситуациони 

план, подужни профили, попречни профили, идејни пројекти раскрсница, пројектовање 

пратећих садржаја, еколошке анализе, пројектовање објеката (мостови, 

тунели,потпорни зидови...), вредновање, просторне посљедице, експропријациони 

пројекат, ревизија, студија оправданости (Feasibility study). 

Град Бања Лука путем Одјељења за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја  

прати реализацију овог пројекта, јер је његова имплементација у надлежности виших 

нивоа власти. 

Очекивани 

резултати: 

• Испуњени  услови за израду  економске анализе ( FeasibilityStudy), односно 

омогућивање доношења  исправне одлуке приликом дефинисања приоритета у 

односу на друге инвестиционе захвате; 

• Могућност процеса експропријације и рјешавање имовинско правних проблема 

прије самог  уласка у процес изградње (обезбјеђени услови за добијање 

грађевинске дозволе. 

Главне активности: 

• Расписивање јавног тендера за одабир носиоца израде пројектне документације 

и одабирносиоца израде предметног техничког  документа; 

• Израда пројектног задатка и обезбјеђење све постојеће документације која се 

тиче  

o израде предметног пројекта; 

• Усвајање пратећих планских докумената (просторни план посебног подручја-

након Генералног пројекта и Регулациони план-након Идејног пројекта; 

• Покретање поступка експропријације. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
Н/а 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Влада РСили договорени модел са концесионаром 

Корисници пројекта: 

 
Локална заједница 

Имплементатори 

пројекта: 
Влада РС, концесионари 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина РС  
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

 обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ3 :Програм повећања саобраћајне ефикасности Града 

Пројекат: С3:О1:ПГ3:Пр2: Генерални и идејни пројекти примарних градских саобраћајница 

Опис пројекта: 

ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ: Припремна истраживања утврђивање могућих коридора, 

геометријско дефинисање траса у оквиру коридора, локација и концепција денивелисаних и 

површинских раскрсница, етапност градње, саобрађајне анализе, еколошке анализе, 

вредновање варијантних рјешења, просторне посљедице, ревизија, претходна студија 

оправданости (Prefeasibility study). 

 

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ: Припремна истраживања (резултати студија, климатски, хидролошки, 

хидрографски, геолошки, саобраћајни  резултати и параметри), трасирање реалних 

варијанти у предходно усвојеном оптималном коридору, оптичке анализе, ситуациони план, 

подужни профили, попречни профили, идејни пројекти раскрсница, пројектовање пратећих 

садржаја, еколошке анализе, пројектовање објеката (мостови, тунели,потпорни зидови...), 

вредновање, просторне посљедице, експропријациони пројекат, ревизија, студија 

оправданости (Feasibility study). 

Очекивани 

резултати: 

• Испуњени  услови за израду  економске анализе ( Feasibilitystudy), односно 

омогућавање доношења  исправне одлуке приликом дефинисања приоритета у 

односу на друге инвестиционе захвате; 

• Могућност завршетка процеса експропријације и рјешавање имовинско правних 

односа, прије самог  уласка у процес изградње (обезбјеђени услови за добијање 

грађевинске дозволе). 

Главне активности: 

• Расписивање јавног тендера за одабир носиоца израде пројектне документације и 

одабирносиоца израде предметног техничког  документа; 

• Израда пројектног задатка и обезбјеђење све постојеће документације која се 

тичеизраде предметног пројекта; 

• Усвајање пратећих планских докумената (Просторни план посебног подручја-након  

• Генералног пројекта и Регулациони план-након Идејног пројекта); 

• Покретање поступка експропријације. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 

Генерални  пројекат 2,800,000 КМ 

Идејни  пројекат 4,200,000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (30% ), Влада РС (70%) 

Корисници пројекта: 
АСГБЛ ЈП „Путеви Републике Српске“ 

 

Имплементатори 

пројекта: 

Одјељење за комуналне и стамбене пословеи послове саобраћаја и ЈП „Путеви 

Републике Српске“ 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

 обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ3:Програм повећања саобраћајне ефикасности Града 

Пројекат: С3:О1:ПГ3:Пр3: Студија развоја јавног градског и приградског превоза путника 

Опис пројекта: 

• Испитивање стања у јавном превозу; 

• Приједлог трансформације организације превоза путника; 

• Приједлог модела за додјелу и расподјелу линија по превозницима 

(избјегавање нелојалне конкуренције); 

• Критеријуми за избор најповољнијег понуђача; 

• Приједлог организације управљања системом ЈГППП; 

• Анализа лоцирања и функционисања приградских терминала; 

• Комерцијализација.  

Очекивани 

резултати: 

• Смањење саобраћајних гужви у центру Града; 

• Ефикаснији приступ градским садржајима.  

Главне активности: 

• Расписивање тендера за израду предметне студије; 

• Прикупљање свих релевантних података од утицаја на израду студије 

од стране инвеститора. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
250.000 КМ 

Потенцијални извори 

финансирања: 
Буџет Града  (100% учешћа) 

Корисници пројекта:  Административна служба Града; Превозници; Грађани Бања Луке 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за комуналне и стамбене пословеи послове саобраћаја  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

 обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ3:Програм повећања саобраћајне ефикасности Града 

Пројекат: С3:О1:ПГ3:Пр4: Студија гаражног и паркиг простора  

Опис пројекта: 

Студија обухвата: 

• Програмски параметри и пројектни задатак; 

• Просторна и временска копцентрација мирујућег саобраћаја; 

• Планерске основе мирујућег саобраћаја; 

• Принципи планирања капацитета паркирања; 

• Паркиралишта уз мјесто становања, мјесто рада и уопште(јавна 

паркиралишта); 

• Зонска подјела, комерцијални аспект експлоатације; 

• Подјела на подземно, површинско и надземно паркирање. 

Резултати: • Израђена студија 

Главне активности: 

• Расписивање јавног тендера за одабир носиоца израде студијске 

документације и одабир носиоца израде предметног документа; 

• Израда пројектног задатка и обезбјеђење све постојеће документације која 

се тиче израде предметног документа; 

• Прилагођавање планских докумената понуђеним рјешењима; 

• Организовање служби унутар надлежног Одјељења у служби што 

квалитетније реализације понуђеног концепта. 

 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Вриједност улагања: 120.000 КМ 

Извори 

финансирања: 
Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: АСГБЛ 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за комуналне и стамбене пословеи послове саобраћаја  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

 обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ3:Програм повећања саобраћајне ефикасности Града 

Пројекат: 
С3:О1:ПГ3:Пр5: Изградња гаражног и паркинг простора и имплементација Студије 

гаражног и паркинг простора  

Опис пројекта: 

Како би се ријешио проблем паркирања планирана је изградња нових паркинг 

простора, увођење наплате у станарском сектору путем паркинг аутомата, као и 

опремање и пуштање у рад јавне гараже у Видовданској улици.  

Имплементација Студије гаражног и паркинг простора. 

Очекивани 

резултати: 

• Изграђена нова паркинг мјеста; 

• Пуштене у рад јавне гараже; 

• Већа финансијска добит, те омогућена средства за даљња улагања у развој 

система; 

• Рационалније кориштење простора; 

• Контролисани и ефикаснији надзор саобраћаја у центру Града. 

Главне активности: 

• Расписивање јавног тендера за одабир носиоца израде пројектне 

документације и одабир носиоца израде техничке  документације; 

• Израда пројектног задатка и обезбјеђење све постојеће документације; 

• Расписивање јавног тендера за одабир извођача радова; 

• Извођење радова. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
15.550.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Градаи кредитна средства (100%)  

Корисници пројекта: Локална заједница, учесници у саобраћају на подручју Града 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

 обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ3:Програм повећања саобраћајне ефикасности Града 

Пројекат: С3:О1:ПГ3:Пр6: Изградња и модернизација градске уличне мреже 

Опис пројекта: 

• Утвђивање приоритета и планирање буџетских средстава на годишњем 

нивоу за сваку годину периода имплементације стратегије; 

• Провођење тендера за израду пројектне документације (код саобраћајница I 

и II категорије наручити израду идејног пројекта који претходи изведбеним 

пројектима); 

• Израда пројектне документације; 

• Провођење тендера за извођача радова (код изградње а поготово код 

модернизације уличне мреже нарочиту пажњу обратити на безбједност 

саобраћаја, односно геометријске елементе у хоризонталном и 

вертикалном смислу прилагодити безбједности. Код модернизације 

саобраћајница тежити реконструкцији а не рехабилитацији).  

Очекивани 

резултати: 

• Побољшан квалитет градске уличне мреже 

• Квалитетније и безбједније кориштење градских саобраћајница; 

• Смањени застоји;  

• Већи проток возила односно већи капацитет уличне мреже. 

Главне активности: 

• Расписивање јавног тендера за одабир носиоца израде пројектне 

документације и одабир носиоца израде техничке  документације; 

• Израда пројектног задатка и обезбјеђење све постојеће документације;  

• Расписивање јавног тендера за одабир извођача радова 

• Извођење радова. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
16.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%)  

Корисници пројекта: Локална заједница, учесници у саобраћају на подручју Града 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

             обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

             нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ3 : Програм повећања саобраћајне ефикасности Града 

Пројекат: С3:О1:ПГ3:Пр7: Припрема пројекта « Изградња обилазнице» 

Опис пројекта: 

ГЕНЕРАЛНИ ПРОЈЕКАТ: Припремна истраживања, утврђивање могућих коридора, геометријско 

дефинисање траса у оквиру коридора, локација и концепција денивелисаних раскрсница, 

етапностградње, саобрађајне анализе, еколошке анализе, вредновање варијантних рјешења, 

просторне и еколошке посљедице, ревизија, претходна студија оправданости (Prefeasibility 

study). 

 

ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ: Припремна истраживања (резултати студија, климатски, хидролошки, 

хидрографски, геолошки, саобраћајни  резултати и параметри), трасирање реалних 

варијанти у предходно усвојеном оптималном коридору, оптичке анализе, ситуациони план, 

подужни профили, попречни профили, идејни пројекти раскрсница, пројектовање пратећих 

садржаја, еколошке анализе, пројектовање објеката (мостови, тунели, потпорни зидови...), 

вредновање, просторне и еколошке посљедице, експропријациони пројекат, ревизија, студија 

оправданости (Feasibility study) 

Очекивани 

резултати: 

• Испуњени  услови за израду  економске анализе (Feasibilitystudy), односно омогућивање 

доношења  исправне одлуке приликом дефинисања приоритета у односу на друге 

инвестиционе захвате; 

• Могућност процеса експропријације и рјешавање имовинско правних проблема прије 

самог  уласка у процес изградње (обезбјеђени услови за добијање грађевинске 

дозволе). 

Главне активности: 

• Расписивање јавног тендера за одабир носиоца израде пројектне документације и 

одабир носиоца израде предметног техничког  документа; 

• Израда пројектног задатка и обезбјеђење све расположиве документације која се 

тиче израде предметног пројекта; 

• Усвајање пратећих планских докумената (просторни план посебног подручја-након 

завршетка Генералног пројекта и Регулациони планови-након завршетка идејног 

пројекта) и уврштавање трасе у Урбанистички план који је у изради; 

• Покретање поступка експропријације. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
Н/а 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Н/а 

Корисници пројекта: АСГБЛ, ЈП „Путеви Републике Српске“ 

Имплементатори 

пројекта: 

Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја и ЈП „Путеви  

Републике Српске“ 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

             обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

             нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ3: Програм повећања саобраћајне ефикасности Града 

Пројекат: С3:О1:ПГ3:Пр8: Изградња мостова 

Опис пројекта: 
Пројекат обухвата изградњу моста у Булевару Живојина Мишића, моста код 

Витаминке и моста у Доцу. 

Очекивани резултати: 

• Изграђени мостови 

• Растерећење саобраћајне мреже у центру града; 

• Боље повезани градски садржаји; 

• Боља валоризација простора у Граду. 

Главне активности: 

• Расписивање јавног тендера за одабир израђивача пројектне документације 

и одабир носиоца израде техничке  документације; 

• Израда пројектног задатка и обезбјеђење све постојеће документације;  

• Расписивање јавног тендера за одабир извођача радова и извођење радова. 

Трајање  и динамика 

реализације пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
22.000.000 КМ 

Потенцијални извори 

финансирања: 
Буџет Града  (100%) 

Корисници пројекта: АСГБЛ, грађани и посјетиоци. 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја   

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О1: Развијена техничка инфраструктура за 

             обезбјеђење комуналних услуга за грађане на  

             нивоу стандарда развијених европских градова 

Програм: С3:О1:ПГ3 : Програм повећања саобраћајне ефикасности Града 

Пројекат: 
С3:О1:ПГ3:Пр9: Имплементација Одрживог енергетског акционог плана (SEAP-

a)- транспорт 

Опис пројекта: 

Град Бања Лука је приступио Споразуму градоначелника и у складу с тиме 

израђен је Одрживи енергетски акциони план, који је усвојен од стране 

Скупштине града 2010. године. У оквиру овог програма реализоваће се пројекти 

из SEAP-а везани за транспорт. 

Из области транспорта планирани су пројекти: формирање центра за 

аутоматско управљање и регулацију саобраћаја, развој бициклистичког 

саобраћаја, развој јавног превоза и набавке еко возила. 

Потребно је вршити анализу реализације овог документа те усклађивати га и 

ревидирати са новонасталим околностима. 

Очекивани 

резултати: 
• Реализована и/или започета реализација пројеката из SEAP-a 

Главне активности: 

• Припрема пројеката из области транспорта 

• Проналажење модела финансирања,  

• Уговарање и имплементација пројеката. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
4.500.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (50% ), остали извори (50%) 

Корисници пројекта:  Сви грађани, јавне установе и привреда. 

Имплементатори 

пројекта: 

Одсјек за развој, европске интеграције и инвестиције,  АСГБЛ, јавне институције 

и предузећа 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С3 – ИНФРАСТРУКТУРНА ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С3:О2 – ЛИДЕР У ПРУЖАЊУ ЗДРАВСТВЕНИХ УСЛУГА 

С3:О2:ПГ1: Улагање у 

капацитете (материјалне 

и техничке претпоставке) 

 

С3:О2:ПГ1:Пр1: Дислокација Хирургије из центра града у КЦ Бања Лука 

 

 

С3:О2:ПГ1:Пр2: Модернизација дијагностике и секундарне здравствене 

заштите 

 

 

С3:О2:ПГ1:Пр3: Дислокација Психијатријске клинике на локацију КЦ 

 

 

С3:О2:ПГ1:Пр4: Изградња и санација објеката породичне медицине 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 
С3:О2: Лидер у пружању здравствених услуга 

Програм: С3:О2:ПГ1: Улагање у капацитете (материјалне и техничке претпоставке) 

Пројекат: С3:О2:ПГ1:Пр1: Дислокација Хирургије из центра Града у КЦ Бања Лука 

Опис пројекта: 

С обзиром на позицију Бања Луке као здравственог центра Републике Српске, намеће 

се потреба модернизације здравствених садржаја и њиховог организовања, а да се 

при том  задовољи принцип доступности и континуитета у пружању здравствених 

услуга становништву.  

Град Бања Лука није оснивач Клиничког центра (здравствене институције другог 

рефералног нивоа којој припада хирургија), тако да нема директног утицаја на 

реализацију овог пројекта, али Град може препознати свој интерес да се евентуално 

укључи у његову реализацију.    

Одјељење за друштвене дјелатности ће се укључити у праћење реализације овог 

пројекта. 

Очекивани 

резултати: 
• Измјештена хирургија 

Главне 

активности: 
• Припрема и имплементација пројекта 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

Н/а 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Н/а 

Корисници 

пројекта: 
Становници РС 

Имплементатори 

пројекта: 
 Министарство здравља и социјалне заштите 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

Влада РС и Скупштина РС 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 
С3:О2: Лидер у пружању здравствених услуга 

Програм: С3:О2:ПГ1: Улагање у капацитете (материјалне и техничке претпоставке) 

Пројекат: 
С3:О2:ПГ1:Пр2: Модернизација дијагностике и секундарне здравствене 

заштите 

Опис пројекта: 

С обзиром на позицију Бања Луке као здравственог центра Републике Српске, 

намеће се потреба модернизације здравствених садржаја, а да се при том 

задовољи принцип доступности и континуитета у пружању здравствених 

услуга становништву.  

 

Ингеренције Града Бања Луке се задржавају на нивоу примарне здравствене 

заштите, али се може препознати интерес Града да се евентуално укључи у 

реализацију овог пројекта, те да путем Одјељења за друштвене дјелатности 

прати реализацију овог пројекта. 

Очекивани 

резултати: 
• Повећан квалитет услуга здравствене заштите 

Главне активности: • Припрема и имплементација пројекта 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
Н/а 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Н/а 

Корисници пројекта: Становници РС 

Имплементатори 

пројекта: 
 Министарство здравља и социјалне заштите 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Влада РС и Скупштина РС 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С1: Инфраструктурна ефикасност и ефективност С3:О2: Лидер у пружању здравствених услуга 

Програм: С3:О2:ПГ1: Улагање у капацитете (материјалне и техничке претпоставке) 

Пројекат: С3:О2:ПГ1:Пр3: Дислокација психијатријске клинике на локацију КЦ Бања Лука 

Опис пројекта: 

С обзиром на позицију Бања Луке као здравственог центра Републике Српске, намеће 

се потреба модернизације здравствених садржаја и њиховог организовања, а да се 

при том  задовољи принцип доступности и континуитета у пружању здравствених 

услуга становништву.  

 

Град Бања Лука није оснивач Клиничког центра (здравствене институције другог 

рефералног нивоа којој припада психијатријска клиника), тако да нема директног 

утицаја на реализацију овог пројекта, али се може препознати интерес Града да се 

евентуално укључи у његову реализацију.    

Одјељење за друштвене дјелатности ће се укључити у праћење реализације овог 

пројекта. 

Очекивани 

резултати: 
• Измјештена психијатријска клиника 

Главне активности: • Припрема и имплементација пројекта 

Трајање  и 

динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност 

улагања: 

Н/а 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Н/а 

Корисници 

пројекта: 
Становници РС 

Имплементатори 

пројекта: 
 Министарство здравља и социјалне заштите 

Мониторинг и 

евалуација 

пројекта: 

 Влада РС и Скупштина РС 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 
С3:О2: Лидер у пружању здравствених услуга 

Програм: С3:О2:ПГ1: Улагање у капацитете (материјалне и техничке претпоставке) 

Пројекат: С3:О2:ПГ1:Пр4: Изградња и санација објеката породичне медицине 

Опис пројекта: 

Ингеренције Града Бања Луке, као оснивача ЈЗУ ''Дом здравља'' Бања Лука, задржавају 

се на нивоу примарне здравствене заштите. У том смислу постоји апсолутни 

интерес и обавеза Града да обезбиједи квалитетно пружање здравствених услуга 

становништву, те интензивно ради на санацији и изградњи објеката породичне 

медицине. 

Очекивани 

резултати: 

• Санирани и изграђени објекти породичне медицине; 

• Квалитет  услуга здравствене заштите. 

Главне активности: 

Санација објеката породичне медицине у МЗ: Врбања, Мишин Хан, Стричићи, 

Драгочај,  Агино Село,  Поткозарје, Голеши, Бронзани Мајдан, Петрићевац,  Кола. 

 

Изградња објеката породичне медицине у МЗ: Паприковац,  Ада, Сарачица, Бистрица, 

Лазарево, Лауш, Српске Топлице, Залужани, Пискавица, Кочићев Вијенац, Дракулић, 

Шарговац, Чесма, Доња Кола, Куљани, Мотике и Пријечани.  

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
5.500.000 KM 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (40%), Министарство здравља и социјане заштите кроз пројекат HSEP 

(60%)  

Корисници пројекта: Становници мјесних заједница 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за друштвене дјелатности  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града,  Јединица за координацију пројеката у здравству 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С3 – ИНФРАСТРУКТУРНА ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С3:О3 – ИЗГРАДЊА СТАНОВА 

 

 

 

С3:О3:ПГ1: Изградња станова 

С3:О3:ПГ1:Пр1: Станови за омладинску популацију – анализа 

могућности 

С3:О3:ПГ1:Пр2: Изградња станова за породице са 4-оро и 

више дјеце 

С3:О3:ПГ1:Пр3: Изградња стамбених објеката за рјешавање 

стамбеног питања породица погинулих 

бораца, ратних војних инвалида и бораца 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О3: Стамбена изградња у функцији популационе  

              политике и хуманог становања 

Програм: С3:О3:ПГ1: Изградња станова 

Пројекат: С3:О3:ПГ1:Пр1: Станови за омладинску популацију – анализа могућности 

Опис пројекта: 

Пројекат обухвата анализу потенцијалних локација за изградњу станова за 

омладинску популацију, те покретање иницијативе код Министарства за 

породицу, омладину и спорт  за његову реализацију.  

Очекивани 

резултати: 

 

•  Извршена анализа локација; 

• Покренута иницијатива. 

Главне активности: 
• Анализа постојеће просторно-планске документације; 

• Покретање иницијативе за изградњу станова за омладинску популацију. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 

  

100.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: Омладинска популација 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за друштвене дјелатности  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О3: Стамбена изградња у функцији популационе  

              политике и хуманог становања 

Програм: С3:О3:ПГ1: Изградња станова 

Пројекат: С3:О3:ПГ1:Пр2: Изградња станова за породице са 4-оро и више дјеце 

Опис пројекта: 

Ради се о пројекту индивидуалне стамбене изградње, највећим дијелом у руралном 

подручју. Овим пројектом рјешава се неколико битних развојних проблема Града: 

стварају се услови за хумано стамбено збрињавање породица са више дјеце; 

подстиче се демографска обнова Града;подстиче се ревитализација сеоског подручја 

и уравнотежен развој Града; стварају се услови за одржив развој сеоског подручја. 

Пројекат обухвата изградњу око 20стамбених јединица. 

Очекивани 

резултати: 

• Збринуто 20 породица са 4-оро и више дјеце; 

• Ревитализација и демографска обнова сеоског  подручја; 

• Боље искоришћени расположиви ресурси. 

Главне активности: 

• Избор локација и обезбјеђење грађевинског земљишта за индивидуалну 

стамбену изградњу; 

• Дефинисање критеријума за листу приоритета; 

• Израда пројектне документације; 

• Избор извођача радова; 

• Изградња стамбених јединица. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања:   1.500.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (20%), Влада РС (80%) 

Корисници пројекта: Породице са 4-оро и више дјеце 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за друштвене дјелатности 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С3: Инфраструктурна ефикасност и 

ефективност 

С3:О3: Стамбена изградња у функцији популационе  

              политике и хуманог становања 

Програм: С3:О3:ПГ1: Изградња станова 

Пројекат: 
С3:О3:ПГ1:Пр3: Изградња стамбених објеката за породице погинулих бораца, 

ратвних војних инвалида и бораца 

Опис пројекта: 

Ради се о пројекту стамбене изградње за збрињавање породица погинулих бораца, 

ратних војних ивалида и бораца.На листама приоритета за рјешавање стамбеног 

питања борачких категорија, утврђеним од стране Комисије за стамбене односе 

при Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту, тренутно се налази око 400 лица из 

прве приоритетне групе (породице погинулих бораца и ратни војни инвалиди од I до 

IV групе). Пројекат обухвата изградњу око 400 стамбених јединица. 

 

Очекивани 

резултати: 

• Збринуто 400 породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца; 

 

Главне активности: 

• Избор локација и обезбјеђење грађевинског земљишта за индивидуалну 

стамбену изградњу; 

• Дефинисање критеријума за листу приоритета; 

• Израда пројектне документације; 

• Избор извођача радова; 

• Изградња стамбених јединица. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
5.500.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: Породице погинулих бораца, ратни војни инвалиди и борци 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С4 – ДОБРО ИНТЕГРИСАНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С4:О1 – ВИСОК НИВО ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И ПОЈЕДИНАЦА 

ЗА РАЗВОЈ ВЛАСТИТЕ СРЕДИНЕ 

С4:О1:ПГ1: Програм 

друштвено одговорног 

понашања 

С4:О1:ПГ1:Пр1: Интерактивни центар Бања Лука- Азил за псе 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4:Добро интегрисана локална заједница 

С4:О1: Висок ниво одговорности предузећа, 

 институција, установа и појединаца за развој 

 властите средине 

Програм: С4:О1:ПГ1: Програм друштвено одговорног понашања 

Пројекат: С4:О1:ПГ1:Пр1: Интерактивни центар Бања Лука- Азил за псе 

Опис пројекта: 

Центар /Азил је садржајна цјелина која обједињава: 

Здравствени аспект:Све активности у којима се примјењују научна достигнућа у 

подручју узајамнпозитивног дјеловања на здравље (инвалидних, слијепих и особа са 

посебним потребама) –  Примјена рехабилитационих програма. 

Хуманитарни аспект:Центар/Азил за  животиње  има за циљ да трајно ријеши 

проблем незбринутих животиња на цивилизован и хуман начин на темељу 

међународних стандарда и конвенција о заштити и добробити животиња. 

Едукативни аспект:Активно дјеловање и сензибилан однос  корисника према живим 

бићима. 

Рекреативно културолошки аспект:Успостављање равнотеже у  контакту 

урбаног човјека и природе, очување менталног здравља кроз рекреативне програме у 

контакту са природом и животињама.  

Очекивани 

резултати: 

• Квалитетно и трајно ријешен проблем збрињавања напуштених 

животињана подручју Града; 

• Уведени виши стандарди у погледу заштите здравља становништва; 

• Уведени виши стандарди у погледу живљења у урбаној средини; 

• Успостављен едукативни процес у правцу прихватања виших  

цивилизацијских стандарда; 

• Центар као примјер најбоље праксе. 

Главне активности: 
Припрема документације,одређивање локације  и изградња  Центра/Азилапо 

приоритетним фазама. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања:  2.000.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (30%), донаторска средства (70%) 

Корисници пројекта: 
Град и грађани Бања Луке 

 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С4 – ДОБРО ИНТЕГРИСАНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С4:О1 – ВИСОК НИВО ОДГОВОРНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА, УСТАНОВА И ПОЈЕДИНАЦА 

ЗА РАЗВОЈ ВЛАСТИТЕ СРЕДИНЕ 

С4:О1:ПГ2: Односи са 

дијаспором 
С4:О1:ПГ2:Пр1: Унапређење односа са дијаспором 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4: Добро интегрисана локална заједница 

С4:О1: Висок ниво одговорности предузећа, 

              институција, установа и појединаца за развој 

              властите средине 

Програм: С4:О1:ПГ2: Односи са дијаспором 

Пројекат: С4:О1:ПГ2:Пр1: Унапређење односа са дијаспором 

Опис пројекта: 

Позната је чињеница да у иностранству живи и ради преко 50.000 становника 

Бање Луке, те је потебно посветити пажњу овој популацији, како би се 

унаприједила сарадња Града са његовим становницима тренутно настањеним у 

иностранству.   

Очекивани 

резултати: 

Побољшање сарадње Града и дијаспоре подразумијева продубљивање 

економских, културних и др. веза са дијсаспором, промоцију  Града од стране 

дијаспоре у државама у којим тренутно живе како би се привукле инвестиције, 

повећао број туристичких посјета и проширила културна сарадња са тим 

државама. 

Главне активности: 

• Организовање удружења бањалучке дијаспоре у државама у којима 

грађани тренутно живе; 

• Промовисање Града Бања Лука и његових потенцијала од стране тих 

удружења; 

• Годишњи скупови и презентација постигнутих резултата. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 500.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: Грађани, посјетиоци, дијаспора 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за друштвене дјелатности  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С4 – ДОБРО ИНТЕГРИСАНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С4:О2 –  ЛИЦА СА УМАЊЕНОМ РАДНОМ СПОСОБНОШЋУ И ТЕШКОЋАМА У 

КРЕТАЊУ, УКЉУЧЕНА У ПРИВРЕДНИ И ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ ГРАДА 

С4:О2:ПГ1:  Програм 

запошљавања лица са 

умањеном радном 

способношћу 

 

С4:О2:ПГ1:Пр1: Стимулисање запошљавања лица са умањеном 

радном способношћу 

С4:О2:ПГ1:Пр2: Волонтирање лица са умањеном радном 

способношћу 

 

С4:О2:ПГ1:Пр3: Пројекат партнерство у заједници 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4:  Добро интегрисана локална заједница 

С4:О2: Лица са умањеном радном способношћу и 

 тешкоћама у кретању укључена у привредни и 

друштвени живот Града 

Програм: С4:О2:ПГ1: Програм запошљавања лица са умањеном радном способношћу 

Пројекат: 
С4:О2:ПГ1:Пр1: Стимулисање запошљавања лица са умањеном 

                              радном способношћу 

Опис пројекта: 

Лица са умањеном радном спошобношћу, иако одређене послове могу обављати 

потпуно стручно и ефикасно, суочавају се са проблемом запошљавања јер их 

послодавци нерадо ангажују. Послодавци морају да буду  додатно стимулисани 

да би  запослили лице са умањеном радном способношћу.Одјељење за друштвене 

дјелатности у сарадњи са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите 

ће покренути иницијативу и активности на реализацији овог пројекта. 

Очекивани 

резултати: 

Покренута иницијатива за повећање броја запослених лица са умањеном радном 

способношћу на подручју Града. 

Главне активности: 

• Покретање иницијативе за повећање броја запослених лица; 

• Анализа мјера за стимулисање запошљавања лица са умањеном радном 

способношћу. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања:  Н/а 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Н/а 

Корисници пројекта: Лица са умањеном радном способноћшу, привредници, локална заједница 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за друштвене дјелатности  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 

 

 

 

 

  



123 

 

Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4:Добро интегрисана локална заједница 

С4:О2: Лица са умањеном радном способношћу и 

              тешкоћама у кретању укључена у привредни и 

              друштвени живот Града 

Програм: С4:О2:ПГ1: Програм запошљавања лица са умањеном радном способношћу 

Пројекат: С4:О2:ПГ1:Пр2: Волонтирање лица са умањеном радном способношћу 

Опис пројекта: 

Пројекат волонтирања лица са умањеном радном способношћу је предвиђен у циљу 

праћења европских трендова у погледу социјалне интеграције и спречавања 

дискриминације лица која се налазе у неповољном положају на тржишту рада. 

Одјељење за друштвене дјелатности у сарадњи са Министарством рада и борачко-

инвалидске заштите ће покренути иницијативу и активности на реализацији овог 

пројекта. 

Очекивани 

резултати: 
Покренута иницијатива за волонтирање лица са умањеном радном способношћу. 

Главне активности: Покретање иницијативе за волонтирање лица са умањеном радном способношћу 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 Н/а 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Н/а 

Корисници пројекта: 
Лица са умањеном радном способношћу, установе у којима односна лица 

волонтирају, удружења лица са умањеном радном способношћу 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за друштвене дјелатности 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4: Добро интегрисана локална заједница 

С4:О2: Лица са умањеном радном способношћу и 

 тешкоћама у кретању укључена у привредни и 

друштвени живот Града 

Програм: С4:О2:ПГ1: Програм запошљавања лица са умањеном радном способношћу 

Пројекат: С4:О2:ПГ1:Пр3: Пројекат партнерствo у заједници 

Опис пројекта: 

Концепт рада у партнерству је један од приоритетних приступа у оквиру реформе 

социјалног сектора, а огледа се кроз услов да се услуге усмјерене ка кориснику 

организују у сарадњи јавног, НВО и приватног сектора. Другим ријечима, 

партнерство подразумијева конципирање услуга усмјерених ка рјешавању потреба 

корисника кроз сарадњу више организација. Искуства ПАЗ програма (пројекти 

активности у заједници) показују вриједности нових метода у пружању услуга 

социјалне заштите као квалитетније и ефикасније у односу на стару методологију. 

Стога ће се ова позитивна искуства постепено уводити у свакодневне активности 

и процедуре пружања услуга клијентима.  

Очекивани 

резултати: 

• Развој и афирмација мјешовитог и одрживог система социјалне 

заштите у Граду Бања Лука; 

• Смањење сиромаштва и социјалне искључености угрожених категорија 

становништва кроз пружање услуга које су фокусиране на клијента; 

• Успостављени трајни модели партнерства са јавним и приватним 

установама и невладиним организацијама; 

• Креирани нови програми помоћи за социјално искључене и угрожене 

групе становништва. 

Главне активности: 

• Промоција концепта рада кроз партнерство на нивоу локалне заједнице;  

• Пружање услуга корисницима кроз формирање специјализованих радних 

мрежа које би биле фокусиране на развој услуга за одређене групе 

корисника;  

• Успостава и развијање протокола и процедура о сарадњи међу 

партнерима како би се избјегли повремене тешкоће у раду и 

неспоразуми. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 600.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (60%), остали извори (40%) 

Корисници пројекта: Локална заједница, социјално угрожене групе 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење друштвене дјелатности  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С4 – ДОБРО ИНТЕГРИСАНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С4:О2 –  ЛИЦА СА УМАЊЕНОМ РАДНОМ СПОСОБНОШЋУ И ТЕШКОЋАМА У 

КРЕТАЊУ, УКЉУЧЕНА У ПРИВРЕДНИ И ДРУШТВЕНИ ЖИВОТ ГРАДА 

С4:О2:ПГ2:  Прилагођавање 

саобраћајне инфраструктуре и 

других грађевинских објеката  

несметаном кретању особа са 

тешкоћама у кретању 

 

С4:О2:ПГ2:Пр1:  Универзални дизајн - увођење непрекинутог ланца 

у праксу 

 

 

С4:О2:ПГ2:Пр2: Отклањање постојећих баријера за лица са 

тешкоћама у кретању 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4: Добро интегрисана локална заједница 

С4:О2: Лица са умањеном радном способношћу и 

 тешкоћама у кретању укључена у привредни и 

друштвени живот Града 

Програм: 
С4:О2:ПГ2: Прилагођавање саобраћајне инфраструктуре и других грађевинских 

 објеката несметаном кретању лица са тешкоћама у кретању 

Пројекат: С4:О2:ПГ2:Пр1:  Универзални дизајн - увођење непрекинутог ланца у праксу 

Опис пројекта: 

Приступачност за све је основно право  и свака баријера у окружењу која ускраћује 

приступ и слободно кретање особама са  смањеном способношћу кретања је 

дискриминација. Овом студијом  управо треба детаљно сагледати све аспекте 

непрекинутог кретања особа са  смањеном способношћу кретањаод њиховог 

буђења и обављања кућних послова, па до  изласка  из стана, преласка улице, 

уживања у парку,  путовања на посао, пењања  уз степенице, обављања куповине и 

сл. За већину ово су основне ставке свакодневног живота, али за особе о којима је 

ријеч, у Бањој Луци то још увијек нису довољно приступачне радње. 

Пројектом би били обухваћени сљедећи елементи непрекинутог ланца кретања: 

Персонална асистенција, рехабилитација, помагала, приступачни дом или 

пребивалиште, зграде приступачне за све (јавне, приватне и зграде јавних служби), 

средина без баријера (улице, паркови, знакови, осветљење, телефонске говорнице, 

потпуно приступачан превоз (аутомобили, аутобуси, возови, такси, раскрснице). 

Очекивани 

резултати: 

- Сагледане могућности увођења непрекинутог ланца кретања у Граду; 

- Потпуно омогућено кориштење свих јавних површина, јавних 

институција, јавног градског превоза и сл. од стране особа са 

тешкоћама у кретању; 

- Потпуна укљученост особа са тешкоћама у кретању у живот Града.   

Главне активности: 

- Расписивање тендера за израду Студије; 

- Израда Студије; 

- Одређивање носилаца имплементације препорука и закључака Студије. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања:  200.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100% ) 

Корисници пројекта: АСГБЛ 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за просторно уређење  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
  Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4: Добро интегрисана локална заједница 

С4:О2: Лица са умањеном радном способношћу и 

 тешкоћама у кретању укључена у привредни и 

друштвени живот Града 

Програм: 
С4:О2:ПГ2: Прилагођавање саобраћајне инфраструктуре и других грађевинских 

 објеката  несметаном кретању лица са тешкоћама у кретању 

Пројекат: 
С4:О2:ПГ2:Пр2: Oтклањање постојећих баријера за лица са тешкоћама у 

кретању 

Опис пројекта: 

Валоризација досад урађених послова на отклањању постојећих баријера,те 

отклањање преосталих баријера на јавним површинама и у свим јавним 

институцијама,кроз примјену савремених стандарда у овој области. 

Очекивани 

резултати: 

Потпуно омогућено кориштење свих јавних површина, јавних институција, јавног 

градског превоза и сл. од стране особа са тешкоћама у кретању, те 

успостављен систем контроле и одржавања комуникацијских токова и уређаја.   

Главне активности: 

- Валоризација извршених радова на отклањању баријера и санирање 

неквалитетно извршених радова; 

- Утврђивање и отклањање осталих баријера. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања:  200.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: 
Особе са тешкоћама у кретању 

 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
  Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С4 – ДОБРО ИНТЕГРИСАНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С4:О3 –  БАЊА ЛУКА ГРАД ИНФОРМАТИКЕ 

С4:О3:ПГ1:  Програм 

унапређења система 

управљања јавном 

администрацијом 

 

С4:О3:ПГ1:Пр1: МИС - информације и увезаност институција Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4:Добро интегрисана локална заједница С4:О3: Бања Лука  град информатике 

Програм: С4:О3:ПГ1:Програм унапређења система управљања јавном администрацијом 

Пројекат: С4:О3:ПГ1:Пр1:МИС – информације и увезаност институција Града 

Опис пројекта: 

Успостављање одговарајућег информационог система и увезивање градских 

институција представља један од предуслова бржем развоју Града и његовом 

промовисању у савремен европски град. Потребно је да се успостави информатичка 

увезаност градских институција чиме ће се омогућити бржи приступ потребним 

подацима.   

Очекивани 

резултати: 

Бржи и лакши приступ грађана и  запослених у градским институцијама потребним 

документима, олакшана комуникација, смањење трошкова, виши ниво квалитета 

рада и живота, привлачење инвеститора који ће моћи да добију потребне 

информације у иностранству у реалном времену. 

Главне активности: 

 Дигитализација докумената Градске управе и републичких институција које се 

односе на Град као и њихово архивирање, успостављање двосмјерне комуникације са 

грађанима, могућност добијања потребних информација или документа путем 

интернета без потребе да се долази у Градску управу или другу институцију.  

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
10.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Град Бања Лука (60%), ЕУ фондови (40%) 

Корисници пројекта:  Сви грађани Бањалуке, запослени у градским и републичким институцијама 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одсјек за информатику 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С4 – ДОБРО ИНТЕГРИСАНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С4:О3 –  БАЊА ЛУКА ГРАД ИНФОРМАТИКЕ 

С4:О3:ПГ2: Увођење 

нових информационо- 

технолошких услуга у 

Граду 

 

С4:О3:ПГ2:Пр1: Изградња ИТ инфраструктуре 

 

 

С4:О3:ПГ2:Пр2: Увођење приступних тачака за бежични интернет 

 

 

С4:О3:ПГ2:Пр3: Примјена GPS технологије у оквиру градског саобраћаја 

 

 

С4:О3:ПГ2:Пр4: Отварање INFOPOINTA 

 

С4:О3:ПГ2:Пр5: Увођење и примјена GIS технологије у оквиру  

просторног планирања 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4: Добро интегрисана локална заједница С4:О3: Бања Лука  град информатике 

Програм: С4:О3:ПГ2: Увођење нових информационо-технолошких услуга у Граду 

Пројекат: С4:О3:ПГ2:Пр1: Изградња ИТ инфраструктуре 

Опис пројекта: 

Провођење оптичких каблова и релеја за бежичне комуникације ће омогућити 

информатичку увезаност Града, што представља предуслов и омогућује реализацију 

бројних других пројеката (интелигентни град, GPS у градском саобраћају, 

интегрисано управљање саобраћајем и др.). 

Очекивани 

резултати: 
 Омогућен бољи квалитет живота становништву Града. 

Главне активности: 
Оснивање главног градског информатичког центра са централним сервером и 

постављање информатичке инфраструктуре. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
15.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта:  Градска управа и сви грађани 

Имплементатори 

пројекта: 

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

информатику  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4:  Добро интегрисана локална заједница С4:О3: Бања Лука  град информатике 

Програм: С4:О3:ПГ2:Увођење нових информационо-технолошких услуга у Граду 

Пројекат: С4:О3:ПГ2:Пр2: Увођење приступних тачака за бежични интернет 

Опис пројекта: 

Увођење приступних тачака за бежични интернет је само дио цјеловитог 

програма осавремењавања и информатизације рада Градске управе под називом 

Бања Лука град информатике. У ту сврху неопходно је реализовати читав низ 

пројеката и активности у домену инфраструктурне, техничке и кадровске 

оспосбољености.  

У складу с тим, предложени пројекат представља само један сегмент који има 

за циљ да осигура примјену савремених технолошких рјешења како би се 

осигурала боља информисаност, повезаност и комуникација на нивоу Града. 

Очекивани 

резултати: 

• Побољшан квалитет у пружању услуга и лакша доступност грађана 

информацијама електронским путем; 

• Осигуранприступодређенимбазамаподатакана нивоулокалне управе; 

• УкључивањеграђанауразличитеобликеживотаГрада (школовање, 

рад, забава, спортирекреација) електронским путем; 

• АнимацијаграђанаупроцесимауправљањаиодлучивањауГраду 

(ставови, изјашњавања, гласање, избори); 

• Бољи имиџ Града. 

Главне активности: 

• Избор адекватних локација и зона за постављање приступних 

тачака; 

• Избор специјализоване фирме за реализацију пројектних задатака; 

(увезивање са постојећим информационим системима); 

• Пуштање у рад и промоција. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 1.600.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: Грађани и посјетиоци Бања Луке, корисници услуга Градске управе, АСГБЛ 

Имплементатори 

пројекта: 
  Одсјек за информатику  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4:Добро интегрисана локална заједница С4:О3: Бања Лука  град информатике 

Програм: С4:О3:ПГ2:Увођење нових информационо-технолошких услуга у Граду 

Пројекат: С4:О3:ПГ2:Пр3: Примјена GPS технологије у оквиру градског саобраћаја 

Опис пројекта: 

GPS технологија интегрисана у систем јавног градског превоза представља савремен 

искорак у рјешавању овог проблема. Такође, овај систем се може примијенити и код 

међуградских аутобуса, али и код нпр. возила за чишћење снијега, како би се у сваком 

моменту имао увид које путне релације су очишћене, а које тек треба да се очисте, 

чиме се безбиједност саобраћаја подиже на виши ниво. У систему јавног градског и 

приградског превоза предности се огледају у тачности доласка аутобуса на одређену 

станицу градског превоза на којој ће бити инсталисани инфо-пултови, те ће 

корисник на додир екрана бити у могућности да добије информацију о позицији и 

брзини аутобуса, односно за колико времена долази аутобус жељене линије превоза. 

Такође, у случају саобраћајних незгода или других проблема, локација аутобуса је 

одмах позната. Ову инфраструктуру могу користити и приватна возила која имају 

уређај за GPS навигацију те у сваком моменту имати информацију о густини 

саобраћаја, возила хитне помоћи и ватрогасна возила, али и такси возила. Усљед 

смањења закрчења у саобраћају и емисије штетних гасова, пројекат даје допринос и 

очувању животне средине. 

Очекивани 

резултати: 
 Подизање квалитета и безбједности живота грађана на виши ниво 

Главне активности: 

 Инсталисање уређаја који подржавају GPS технологију у градске аутобусе, возила 

хитне помоћи и друге заинтересоване субјекте, инсталисање опреме у градском 

информатичком центру. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 6.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (80%), превозници (10%), остали корисници (10%) 

Корисници пројекта: 
 Грађани, предузећа јавног градског саобраћаја, службе хитне помоћи, службе за 

одржавање путева, остали заинтересовани корисници 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за комуналне и статмбене послове и послове саобраћаја  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4: Добро интегрисана локална заједница С4:О3: Бања Лука  град информатике 

Програм: С4:О3:ПГ2: Програм увођења нових информационо-технолошких услуга у Граду 

Пројекат: С4:О3:ПГ2:Пр4: Отварање INFO POINTA 

Опис пројекта: 

Да би се омогућио проток података и информација потребно је изградити 

одговарајућу телекомуникациону инфраструктуру, чији је саставни и 

незаобилазни дио отварање info point-акао тачака на којима ће грађани моћи 

остварити интернет конекцију и добити жељене сервисне, туристичке, 

културне, забавне, здравствене и многе друге информације. Готово сви 

савременени европски градови, какав жели и Бања Лука да постане, имају јасно и 

видно означена таква мјеста. Пројекат обухвата одређивање више мјеста на 

којима ће info point-и бити лоцирани, набавку неопходне телекомуникационе 

опреме, постаљања info point-a и промоцију могућности које info point нуди 

грађанима и посјетиоцима.Пројекат нарочито добија на значају ако се повеже са 

реализацијом пројекта е-Управа. 

Очекивани 

резултати: 

• Приступ интернету на јавним мјестима; 

• Информисани грађани о градским акутелностима; 

• Информисани туристи о туристичкој понуди Града и околине. 

Главне активности: 

• Одређивањелокација info point-а; 

• Набавка опреме; 

• Постављање info point-а; 

• Промоција info point-а. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 200.000КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (50%), донатори (50%) 

Корисници пројекта: 

• Грађани; 

• Туристи; 

• Привредници; 

• АСГБЛ 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одсјек за информатику  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4: Добро интегрисана локална заједница С4:О3: Бања Лука  град информатике 

Програм: С4:О3:ПГ2: Увођење нових информационо-технолошких услуга у Граду 

Пројекат: 
С4:О3:ПГ2:Пр5: Увођење и примјена GIS технологије у оквиру просторног 

планирања 

Опис пројекта: 

 

Основни предмет овог пројекта је оспособљавање градске администрације за 

кориштење савремених оруђа просторне информатике у сврху припреме 

квалитетнијих информација за доношење одлука о интервенцијама у простору, те 

брже процесуирање захтјева грађана и инвеститора. Озбиљан приступ реализацији 

тог циља може и треба значити остварење водеће улоге Бањалуке у развоју ППИ у 

Републици Српској и Босни и Херцеговини. 

 

Очекивани 

резултати: 

• Ефикасност; 

• Ажурност; 

• Сигурниост; 

• Аутентичност. 

Главне активности: 

 

Обједињивање аналогних и дигиталних информација које би биле доступне ширем 

кругу корисника, односно софтвер који повезује информацију „гдје је“  са 

информацијом „какво је“, односно „чије је“. 

 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 3.200.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: 
Запослени у аминистративној служби, инфаструктурне организације,  локално 

становништво 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за просторно планирање, Одсјек за информатику 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С4 – ДОБРО ИНТЕГРИСАНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С4:О4 – СОЦИЈАЛНА УКЉУЧЕНОСТ И СМАЊЕЊЕ СИРОМАШТВА 

С4:О4:ПГ1:  Програм 

социјалне помоћи и 

подршке 

 

С4:О4:ПГ1:Пр1: Програми за дјецу 

 

 

С4:О4:ПГ1:Пр2: Стамбено збрињавање социјално угрожених грађана 

 

С4:О4:ПГ1:Пр3: Социјална заштита борачких категорија 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

C4:  Добро интегрисана локална заједница  С4:О4: Социјална укљученост и смањење сиромаштва 

Програм: С4:О4:ПГ1: Програми социјалне помоћи и подршке 

Пројекат: С4:О4:ПГ1:Пр1:  Програми за дјецу 

Опис пројекта: 

Пројекат треба да обухвати неке од активности попут:  

• Бесплатно школовање ( бесплатне књиге и школовање без плаћања 

школарине); 

• Програми психосоцијалне подршке  (дневни центри за дјецу и младе са 

окупационом терапијом); 

• Рекреативни и здравствени програм за младе; 

• Програми продуженог боравка у школама; 

• Посебни програми за младе са ризичним понашањем; 

• Посебни програми за родитеље ризичних група дјеце; 

• Посебни програми за дјецу жртве породичног насиља; 

• Превенција вршњачког насиља у основним и средњим школама; 

• Субвенција накнада за смјештај дјецеу вртићима. 
Одјељење за друштвене дјелатности ће пратити реализацију пројекта и 

координацију активности са другим институцијама. 

Очекивани 

резултати: 

Збринута и осигурана млађа популација Града Бања Лука, у оквиру горе наведених 

пројектних активности. 

Главне активности: 

 

• Почетком школске године подијелити бесплатно књиге, а трошак 

школовања подмирити на терет надлежних институција; 

• Формирати услове за  рад Дневних центара за дјецу и младе са 

окупационом терапијом; 

• Покренути рекреативни и здравствени програм за младе; 

• Покренути програме сљедећих садржаја: 

� Програми продуженог боравка у школама; 

� Посебни програми за младе са ризичним понашањем; 

� Посебни програми за родитеље ризичних група дјеце; 

• Активирати механизам додјеле субвенција/накнада  за смјештај дјеце. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 

  

10.000.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града  (30%); Фондови Владе РС (70%); 

Корисници пројекта:  Дјеца, локална заједница 

Имплементатори 

пројекта: 
  Одјељење за друштвене дјелатности и друге надлежне институције  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

C4:  Добро интегрисана локална заједница  
С4:О4: Социјална укљученост и смањење 

сиромаштва  

Програм: С4:О4:ПГ1: Програми социјалне помоћи и подршке 

Пројекат: С4:О4:ПГ1:Пр2: Стамбено збрињавање социјално угрожених грађана 

Опис пројекта: 

• Подршка адаптацији и стављање  у функцију Дома пензионера Бања 

Лука; 

• Адаптација постојећих стамбених објеката који су у власништву; 

вулнерабилних група корисника; 

• Становање уз подршку; 

• Субвенције за комуналије (струја, вода, чистоћа, гријање и сл.). 

Одјељење за друштвене дјелатности у сарадњи са надлежним институцијама ће 

пратити реализацију овог пројекта. 

Очекивани 

резултати: 

• Пензионери Града Бања Лука имају ријешен смјештај на дуг рок; 

• Социјалне категорије имају привремен смјештај у складу са социјалном 

ситуацијом сваког корисника ове услуге; 

• Осјетљивим  категоријама становника урађене адаптације 

постојећих стамбених објеката и омогућена стамбена подршка; 

• Успостављен и активиран механизам субвенција за комуналије за 

осјетљиве групе становника.  

Главне активности: 

• Довршити адаптацију и ставити у функцију Дом пензионера Бања 

Лука; 

• Адаптирати стамбене објекте који су у лошем стању за социјално 

угрожене категорије; 

• Покренути активности успостављања и активирања механизма 

субвенција за комуналије. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 10.000.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (10%); Влада РС и надлежна министарства (60%); Донатори (30%)  

Корисници пројекта: Социјалне категорије, локална заједница 

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за друштвене дјелатности и надлежне институције 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

C4:  Добро интегрисана локална заједница  
С4:О4: Социјална укљученост и смањење 

сиромаштва  

Програм: С4:О4:ПГ1: Програми социјалне помоћи и подршке 

Пројекат: С4:О4:ПГ1:Пр3: Социјална заштита борачких категорија 

Опис пројекта: 

Одјељење за борачко-инвалидску заштиту имплементира програме  социјалне 

заштите које користе припадници борачких категорија (породице погинулих 

бораца, ратни војни инвалиди и бораци Одбрамбено-отаџбинског рата).  

Очекивани 

резултати: 

• Обезбјеђене књиге за дјецу погинулих бораца; 

• Реализовани програми и пројекти из програма борачко инвалидске 

заштите 

• Обезбјеђена помоћ за лијечење и рехабилитацију борачких категорија 

Главне активности: 

• Набавка књига за дјецу погинулих бораца, 

• Новчана помоћ за рад борачких организација које су одлукама Града 

проглашене организацијама од посебног значаја 

• Суфинансирање пројеката и програма из области борачко-инвалидске 

заштите који се финансирају путем борачких организација 

• Обезбјеђење једнокартних помоћи за лијечење и рехабилитацију 

борачких категорија. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 15.000.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: 
Социјалне категорије породица погинулих бораца, ратних војних инвалида и бораца 

одбранбено-отаџбинског рата 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за борачко инвалидску заштиту 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С4 – ДОБРО ИНТЕГРИСАНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С4:О4 – РЕАЛИЗОВАНИ ПРИОРИТЕТИ ОМЛАДИНСКЕ ПОЛИТИКЕ 

С4:О5:ПГ1: Унапређење 

животних услова и 

учешћа младих људи у 

друштвеним 

активностима Града 

С4:О5:ПГ1:Пр1: Анализа имплементације мјера Омладинске политике 

Града Бања Лука (2007-2011) 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С4: Добро интегрисана локална заједница 
С4:О5: Реализовани приоритети 

             Омладинске политике Града 

Програм: 
С4:О5:ПГ1: Унапређење животних услова и учешћа младих људи 

                      у друштвеним активностима Града 

Пројекат: 
С4:О5:ПГ1:Пр1: Анализа имплементације мјера Омладинске политике Града 

Бања Лука (2007-2011) 

Опис пројекта: 

Скупштина Града је усвојила документ Омладинска политика Града Бања Луке 

чији је основни циљ дугорочно побољшање положаjа младих у граду Бања Луци. 

Овим документом утврђени су наjвећи проблеми младих и дефинисан jе 

стратешки план са конкретним програмима/мjерама за период од пет година 

(2007 – 2011. година). Потребно је извршити анализу имплементације мјера из 

наjважниjих сфера друштвеног живота младих: запошљавање,  стамбена, 

здравствена и социjална политика за младе, мобилност младих, партиципациjа 

у друштву и информисање, спорт, слободно вриjеме и омладински рад,  

образовање и култура, те заштита животне средине и млади.  

Очекивани 

резултати: 

 Анализирани ефекти имплементације мјера Омладинске политике Града Бања 

Лука  

Главне активности: 
• Прикупљање информација 

• Анализа ефеката имплементираних мјера са закључцима 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
20.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџдет Града (100%) 

Корисници пројекта:  АСГБЛ 

Имплементатори 

пројекта: 
 Одјељење за друштвене дјелатности  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С5 – РЕВИТАЛИЗОВАНО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ ГРАДА, СА ОБЕЗБИЈЕЂЕНИМ 

УСЛОВИМА ЗА САМООДРЖИВ РАЗВОЈ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С5:О1 –  УСКЛАЂЕН РАЗВОЈ СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА 

С5:О1:ПГ1: Програм 

развоја сеоских мјесних 

заједница 

 

С5:О1:ПГ1:Пр1: Положај и улога жене у руралном развоју Града 

 

С5:О1:ПГ1:Пр2: Стратегија руралног развоја града Бања Лука 2010-2015. – 

Област просторног планирања и инфраструктуре 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С5: Ревитализовано сеоско подручје Града са 

обезбјеђеним условима за одрживи развој 
С5:О1:  Усклађен развој сеоског  подручја Града 

Програм: С5:О1:ПГ1: Програм развоја сеоских мјесних заједница 

Пројекат: С5:О1:ПГ1:Пр1: Положај и улога жене у руралном развоју Града 

Опис пројекта: 

Одрживи развој сеоског подручја  у овом стратешком документу је оправдано 

наглашен као услов уравнотеженог и економски ефикасног и ефективног свеукупног 

развоја Града. Битно питање, у том контексту, везано је за положај и улогу жене, 

односно мотив младих жена да живе, раде и заснивају своју породицу у сеоском 

подручју Града. Овај пројекат управо би требао да, путем анкетирања дјевојака  и 

жена, старосне доби од 18 до 30 година, одговори на питање: „Који су то садржаји 

који би мотивисали младу жену да се опредијели за живот на селу?“ 

Очекивани 

резултати: 
• Израђена студија 

Главне активности: 

• Уговорити пројекат са неком од консултантских кућа; 

• На основу резултата истраживања сачинити акциони план насељавања 

сеоског подручја. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 50.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: АСГБЛ и јавне институције 

Имплементатори 

пројекта: 
Центар за развој и унапређење села 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
  Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С5:Ревитализовано сеоско подручје Града са 

обезбјеђеним условима за одрживи развој 
С5:О1:Усклађен развој сеоског подручја Града 

Програм: С5:О1:ПГ1: Програм развоја сеоских мјесних заједница 

Пројекат: 
С5:О1:ПГ1:Пр2: Стратегија руралног развоја града Бања Лука 2010-2015. –Области 

просторног планирања и инфраструктуре 

Опис пројекта: 

Стратегија развоја руралног подручја града Бањалуке је основни документ који је 

поставио оквире за уравнотежени развој руралних подручја града, узимајући у обзир 

већ постојећу Стратегију развоја града Бањалуке, Студију интегралног руралног 

развоја на подручју сјеверозападног дијела града Бањалуке, Студију руралног 

интегралног развоја подручја кањона Врбаса и платоа Мањаче, као и друге 

просторне и развојне планове који се односе на  обухваћено подручје, било да су на 

локалном, општинском, градском или републичком нивоу. 

 Утврђена су 4 приоритета, и то: 

приоритет 1: прилагођавање пољопривредних структура 

приоритет 2: индустрија хране, квалитет, здравље, улазак на тржиште 

приоритет 3: развој сеоског простора 

приоритет 4: развој сеоског екотуризма 

У оквиру овог пројекта реализоваће се пројекти из области просторног планирања и 

инфраструктуре. 

Очекивани 

резултати: 
 Реализовани пројекти из области просторног планирања и инфраструктуре 

Главне активности: 

Реализација програма и пројеката сходно Акционом плану Стратегије руралног 

развоја и то из области просторног планирања и инфраструктуре. 

Реализоваће се пројекти који се односе на  израду просторно-планске документације, 

пројекти за реконструкцију и изградњу путне инфраструктуре, потом пројекти  за 

догрању, модернизацију и довршетак система водоснабдјевања на руралном 

подручју града, потом пројекти изградње фекалне канализације и  уређења корита 

водотокова, пројекат управљања отпадом, те пројекти изградње и санације 

објеката од друштвеног значаја (амбуланте, основне школе, домови културе, мјесне 

заједнице,  спортски центри и терени, дјечија игралишта и сл.). 

Потребно је вршити анализу реализације овог документа те усклађивати га и 

ревидирати са новонасталим околностима. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
90.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (80%), донатори (20%) 

Корисници пројекта: 
 Локално становништво у сеоским подручјима Града, посјетиоци  и други 

заинтересовани 

Имплементатори 

пројекта: 
Градска развојна агенциј, АСГБЛ и јавне иституције  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С5 – РЕВИТАЛИЗОВАНО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ ГРАДА, СА ОБЕЗБИЈЕЂЕНИМ 

УСЛОВИМА ЗА САМООДРЖИВ РАЗВОЈ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С5:О1 –  УСКЛАЂЕН РАЗВОЈ СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА ГРАДА 

С5:О1:ПГ2: 

Стварање услова за 

јачање 

пољопривредне 

производње 

 

С5:О1:ПГ2:Пр1: Пројекат оснивања Центра за цертификацијu 

пољопривреднихи прехрамбених производа 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С5: Ревитовализовано  сеоско подyчје Града 

саобезбијеђеним условима за одрживи развој 
С5:О1:Усклађен развој сеоског подручја Града 

Програм: С5:О1:ПГ2: Стварање услова за јачање пољопривредне производње 

Пројекат: 
С5:О1:ПГ2:Пр1: Пројекат оснивања Центра за сертификацију пољопривредних 

                              и прехрамбених производа 

Опис пројекта: 

Ово је пројекат успостављања акредитоване сертификацијске куће са 

опремљеним лабораторијем за вршење неопходних  анализа  и техника за 

добијање међународно признатог сертификата производа.   

Очекивани 

резултати: 

• Основан Центар за сертификацију пољопривредних и прехрамбених 

производа са обученим међународно цертификованим кадровима;  

• Обједињени модерни техничко-технолошки капацитети за контролу 

квалитета и сертификацију пољопривредних производа органског и 

конвенционалног поријекла; 

• Пољопривредна производња усмјерена на тржишно оријентисану и 

сертификовану производњу. 

 

Главне активности: 

• Оснивање Центра за сертификацију пољопривредних и прехрамбених 

производа  поEU ISO 65 стандарду; 

• Обука кадрова по међународним стандардима; 

• Опремање лабораторија; 

• Акредитација Центра за цертификацију пољопривредних и 

прехрамбених производа. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања:  10.000.000 KM 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (10%); Развојни програм РС (90%) 

Корисници пројекта:  Пољоривредни произвођачи 

Имплементатори 

пројекта: 
Центар за развој и унапређење села 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С5 – РЕВИТАЛИЗОВАНО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ ГРАДА, СА ОБЕЗБИЈЕЂЕНИМ 

УСЛОВИМА ЗА САМООДРЖИВ РАЗВОЈ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С5:О2 – СТОВРЕНИ УСЛОВИ ЗА ИНТЕГРЛАНИ РАЗВОЈ СЕОСКОГ ПОДРУЧЈА 

С5:О2:ПГ1: 

Рурални развој 

С5:О2:ПГ1:Пр1: Студија Руралног интегралног развоја на подручју кањона 

Врбаса и платоа Мањача 

С5:О2:ПГ1:Пр2: Студија Интегралног развоја сеоског подручја у сјеверном и 

западном дијелу Града 

С5:О2:ПГ1:Пр3:  Стратегија руралног развоја Града Бања Лука 2010-2015.- 

Област пољопривреде, шумарства и лова; Област микро, 

малих и средњих предузећа; Област туризма 

С5:О2:ПГ1:Пр4:  Развој мини погона на пољопривредним 

 газдинствима у руралном подручју 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С5: Ревитализовано сеоско подручје Града са 

обезбијеђеним условима за одрживи развој 

С5:О2: Створени услови за интегрални развој сеоског 

подручја 

Програм: С5:О2:ПГ1: Рурални развој 

Пројекат: 
С5:О2:ПГ1:Пр1: Студија Руралног интегралног развоја на подручју кањона Врбаса и 

платоа Мањача 

Опис пројекта: 

Снимање ситуације на терену са циљем детаљног одређивања праваца развоја и 

акције, те унапријеђења одрживог развоја руралних подручја, кроз провођење 

властитог развојног модела утемељеног на цертификованом „зеленом“ 

предузетништву и сличним ЕУ искуствима.   

 Резултати: • Израђена студија и усвојенаод стране  Скупштине Града  

Главне активности: 

• Дефинисање визије, циљева, мјера, програма и пројеката на основу раније 

утврђених анализа; 

• Израда акционог плана; 

• Формирање базе података; 

• Усвајање Студије на Скупштини Града.  

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Вриједност улагања:  40.000 КМ 

Извори 

финансирања: 
Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: 
Градска управа, Градска развојна агенција,  Туристичка организација Бањалуке   и 

Центар за развој и унапријеђење села 

Имплементатори 

пројекта: 
Градска развојна агенција 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града  
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С5: Ревитализовано сеоско подручје Града са 

обезбијеђеним условима за одрживи развој 

С5:О2: Створени услови за интегрални развој сеоског 

подручја 

Програм: С5:О2:ПГ2:Рурални развој 

Пројекат: 
С5:О2:ПГ1:Пр2: Студија Интегралног развоја сеоског подручја 

у сјеверном и западном дијелу Града 

Опис пројекта: 

Да би се обезбиједио усклађен развој руралног подручја Града, неопходно је урадити 

студију којом би се сагледале могућности и одредили правци развоја сеоског подручја 

у његовом сјеверном и западном дијелу. Ради се о сличном пројекту који је урађен за 

кањон Врбаса и плато Мањаче.  Пројектом би требало обухватити све садржаје 

који се односе на улагања у  пољопривреду, туризам, прерађивачке капацитете, 

културне, спортске и рекреативне садржаје, урбане садржаје и слично.  

Резултат: • Урађена студија и усвојена од стране Скупштине Града 

Главне активности: 

• Дефинисање визије, циљева, мјера, програма и пројеката на основу раније 

утврђених анализа; 

• Израда акционог плана; 

• Формирање базе података; 

• Усвајање Студије на Скупштини Града. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Вриједност улагања: 40.000 КМ 

Извори 

финансирања: 
Буџет Града  (100%). 

Корисници пројекта: Становништво у сеоском подручју сјеверног и западног дијела Града 

Имплементатори 

пројекта: 
 Градска развојна агенција 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С5: Ревитализовано сеоско подручје Града са 

обезбијеђеним условима за одрживи развој 

С5:О2: Створени услови за интегрални развој сеоског 

подручја 

Програм: С2:О2:ПГ2:Рурални развој 

Пројекат: 

С5:О2:ПГ2:Пр1: Стратегија руралног развоја града Бања Лука 2010-2015.године –

Област пољопривреде, шумарства и лова; Област микро, малих и средњих 

предузећа; Област туризма 

Опис пројекта: 

Стратегија развоја руралног подручја града Бањалуке је темељни документ који је 

поставиооквире за уравнотежени развој руралних подручја града, узимајући у обзир 

већ постојећу Стратегију развоја града Бањалуке, Студију интегралног руралног 

развоја на подручју сјеверозападног дијела града Бањалуке, Студију руралног 

интегралног развоја подручја кањона Врбаса и платоа Мањаче, као и друге 

просторне и развојне планове који се односе на  обухваћено подручје, било да су на 

локалном, општинском, градском или републичком нивоу. 

 Утврђена су 4 приоритета, и то: 

приоритет 1: прилагођавање пољопривредних структура 

приоритет 2: индустрија хране, квалитет, здравље, улазак на тржиште 

приоритет 3: развој сеоског простора 

приоритет 4: развој сеоског екотуризма 

У оквиру овог дијела реализоваће се пројекти из области пољопривреде,  шумарства 

и лова; области микро, малих и средњих предузећа и области туризма. 

Очекивани 

резултати: 

• утврђен концепт развоја сеоског подручја Града 

• унапријеђена пољопривредна производња; 

• створене претпоставке за развој етно туризма; 

• адекватно валоризовани ресурси у овом дијелу Бање Луке; 

• урађена основа за организовано насељавање сеоског подручја; 

• реализовани пројекти утврђени стратегијом. 

 

Главне активности: 

Реализација програма и пројеката сходно Акционом плану Стратегије руралног 

развоја и то из области  пољопривреде, шумарства и лова, микро, малих и средњих 

предузећа и области туризма. 

Потребно је вршити анализу реализације овог документа те усклађивати га и 

ревидирати са новонасталим околностима. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 90.000.000 КМ 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града ( 60%), приватни сектор (40%) 

Корисници пројекта: 
Становништво у сеоском подручју  сјеверног и западног дијела Града, МСП,  

Град Бања Лука 

Имплементатори 

пројекта: 
Градска развојна агенција, АСГБЛ и јавне иституције  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

C5: Ревитализовано сеоско подручје Града са 

обезбијеђеним условима за самоодржив живот 

С5:О2: Створени услови за интегрални развој сеоског 

подручја 

Програм: С5:О2:ПГ2: Сјеверни и западни дио Града 

Пројекат: 
С5:О2:ПГ1:Пр4: Развој мини погона на пољопривредним газдинствима 

                              у руралном подручју 

Опис пројекта: 

Основа за развој мини погона  за модернумалу занатску производњу млијечних 

производа, производа од меса, вуне, ракије, сувенира  и сл., се базира на чињеници, да 

постоји велики број ситних газдинстава која своју егзистенцију базирају на 

пољопривредној  производњи, посебно у брдско-планиским подручјима.  Ова 

газдинства имају значајан проблем испоруке својих производа. Пројекат успоставља 

модел формирања занатске производње  коришћењем мини погона за прераду сира, 

меса, воћа и других примарних пољопривредних производа. . 

 Резултати: 

• Унапријеђена понуда прехрамбеним производима из „домаће сеоске 

радионице„;  

• Изграђен модел мини погона у руралном подручју; 

• Створени услови за опстанак и останак на селу; 

• Пораст прихода остварених од производње у мини погонима . 

Главне активности: 

Имплементација модела развоја модела  мини погона на руралном подручју путем 

суфинансирања пројеката пољопривредних газдинстава и индивидуалиних 

пољопривредних произвођача. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Вриједност улагања: 1.572.000 КМ 

Извори 

финансирања: 

Буџет Града (50%), Развојни програм Републике Српске (20%), пољопривредна 

газдинства (30%). 

Корисници пројекта: Пољопривредна газдинства, становници села  

Имплементатори 

пројекта: 
 Центар за развој и унапређење села  

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
Скупштина Града 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С5 – РЕВИТАЛИЗОВАНО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ ГРАДА, СА ОБЕЗБИЈЕЂЕНИМ 

УСЛОВИМА ЗА САМООДРЖИВ РАЗВОЈ 

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉ С5:О3 –  ОЧУВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ ПРИРОДНИХ И БИОЛОШКИХ 

РАЗНОВРСНОСТИ 

С5:О3:ПГ2: Очување и 

унапређење природних и 

биолошких разноврсности 

С5:О3:ПГ2:Пр1: Студија очувања аутохтоних биљних и животињских   

врста 
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Стратешки циљ Оперативни циљ 

С5: Ревитализовано сеоско подручје Града са 

обезбијеђеним условима за одрживи развој 

С5:О3: Очуване и унапређене природне вриједности 

сеоског подручја Града 

Програм: С5:О3:ПГ2: Очување и унапређење природних и биолошких разноврсности 

Пројекат: С5:О3:ПГ2:Пр1: Студија очувања аутохтоних биљних и животињских врста 

Опис пројекта: 

Веома  богат биодиверзитет на простору Града укључује  велики број биљних врста, 

од којих су неке ендемске.  Не постоје свеобухватне судије, али расположиви подаци 

наводе да су биљне врсте  значајно разнолике. Шумски ресурси на простору Града  су 

са бројним врстама четинара и лишћара и веома су богати .  

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 . 

Полазећи од приједлога Црвене листе БиХ, израдила би се листа биљних таксона 

према типу угрожености (IUCN),у складу са стањем на подручју Града. 

Анализом законске регулативе дефинисао би се неопходни пакет докумената који би 

омогућио локални ниво заштите угрожених врста биљака. 

Упоредо би се утврдила шема евиденције-мониторинга-инспекције и улога појединих 

субјеката у овом сектору. 

Новоформирани Одсјек за животну средину у оквиру Одјељења за комуналне и 

стамбене послове и послове саобраћаја ће припремити овај пројекат за релаизацију. 

Очекивани 

резултати: 

Израђена студија која ће обухватити сљедеће елементе: 

• Анализирано  и  евидентирано  стање биљних и  животињских врста на 

територији Града; 

• Донешене мјере и  програми  за зашитиу врста; 

• Очуване биљне и животињске врсте; 

• Проглашена зона заштићених подручја на територији Града; 

• Успостављен систем мониторинга и инспекције. 

Главне активности: 

• Aнализа постојећег стања; 

• Студија о биодиверзитету; 

• Студија о заштићеним зонама; 

• Едукација свих кључних актера и учешће јавности; 

• Успостављање система мониторинга и инспекције. 

Трајање  и динамика 

реализације 

пројекта: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

                                
 

Процијењена 

вриједност улагања: 
 100.000 КМ 

 

Потенцијални 

извори 

финансирања: 

Буџет Града (100%) 

Корисници пројекта: 

• АСГБЛ 

• Научно - истраживачке институције и факултети 

• Туристичке организације  

Имплементатори 

пројекта: 
Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја 

Мониторинг и 

евалуација пројекта: 
 Скупштина Града 
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Редни 

број 
ПРОЈЕКТИ 

Процијењена вриједност улагања (КМ) 

Укупно улагање Учешће Града 

1.  

С1:О1:ПГ1:Пр1:Хармонизација прописа који 

регулишу располагање и управљање локалним 

ресурсима Н/а 0 

2.  
С1:О1:ПГ1:Пр2: Уставно регулисање темељног 

облика својине јединица локалне самоуправе Н/а 0 

3.  
С1:О2:ПГ1:Пр1:  Усвајање просторног плана за 

период до 2030.г. 700.000 700.000 

4.  

С1:О2:ПГ1:Пр2: Просторни план подручја 

спортско-рекреативног и сајамског комплекса 

у насељу Залужани 100.000 50.000 

5.  
С1:О2:ПГ1:Пр3:  Успостављање индустријских 

зона Града 340.000 238.000 

6.  
С1:О2:ПГ1:Пр4: Реализација „Brownfield“ 

инвестиција Града 400.000 280.000 

7.  
С1:О2:ПГ1:Пр5: Изградња градског гробља и 

крематроијума 23.500.000 23.500.000 

8.  
С1:О2:ПГ2:Пр1: Заштита паркова и зелених 

површина 1.000.000 1.000.000 

9.  С1:О2:ПГ2:Пр2: Изградња нових тргова 8.000.000 8.000.000 

10.  
С1:О2:ПГ2:Пр3: Изградња нових и 

реконструкција постојећих паркова 14.000.000 14.000.000 

11.  С1:О2:ПГ2:Пр4: Уређење обала Врбаса 30.000.000 15.000.000 

12.  
С1:О2:ПГ2:Пр5: Суфинансирање изградње 

ботаничке баште 1.000.000 1.000.000 

13.  
С1:О2:ПГ2:Пр6: Легализација нелегално 

изграђених објеката 1.500.000 1.500.000 

14.  

С1:О3:ПГ1:Пр1: Градски систем 

водоснабдјевања и одвођења отпадних вода у 

Граду Бања Лука 38.200.000 22.156.000 

15.  

С1:О3:ПГ1:Пр2: Израда студије за пројекат 

Изградње колектора и постројења за 

пречишћавање отпадних вода 200.000 200.000 

16.  
С1:О3:ПГ2:Пр1: Израда  локалногеколошког 

93.800 93.800 
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акционог плана за заштиту животне средине 

17.  

С1:О3:ПГ2:Пр2:Реализација  Локалног 

еколошког акционог плана за заштиту 

животне средине 14.000.000 Недостаје податак 

18.  

С1:О3:ПГ2:Пр2: Формирање Одсјека за 

животну средину у оквиру Одјељења за 

комуналне и стамбене послове и послове 

саобраћаја 50.000 50.000 

19.  
С1:О3:ПГ2:Пр3: Едукација грађана о потреби 

заштите и санкцијама 200.000 40.000 

20.  

С1:О4:ПГ1:Пр1: Имплементација Одрживог 

енергетског акционог плана (SEAP-a)- 

зградарство и локална производња 

електричне енергије 25.000.000 12.500.000 

21.  
С1:О4:ПГ2:Пр1:  Израда енергетске студије 

Града 300.000 300.000 

22.  

С1:О4:ПГ2:Пр2:  Имплементација Одрживог 

енергетског акционог плана (SEAP-a)-

планирање и кориштење земљишта, рад са 

грађанима и заинтересованим учесницима 4.000.000 2.000.000 

23.  
С1:О4:ПГ2:Пр3:  Успостављање енергетског 

едукативног центра 150.000 75.000 

24.  
С1:О5:ПГ1:Пр1:  Креирање базе података за 

аналитичко праћење развоја Града 20.000 20.000 

25.  
С1:О5:ПГ1:Пр2:  Примјена система активног 

финансијског планирања Н/а 0 

26.  
С2:О5:ПГ1:Пр3: Пројекат „Управљање 

имовином“ 50.000 50.000 

27.  

С1:О5:ПГ2:Пр1: Јачање Градске развојне 

агенције,  Центра за развој и унапређење села 

и Туристичке организације Града и анализа 

ефеката њиховог рада 5.000.000 5.000.000 

28.  
С1:О5:ПГ2:Пр2: Кадровско и материјално 

оспособљавање МЗ-а 4.000.000 3.200.000 

29.  
С1:О5:ПГ2:Пр3: Кадровско и материјално 

оспособљавање мјесних канцеларија 4.000.000 3.200.000 

30.  
С1:О5:ПГ2:Пр4: Пројекат GAP II – Пројекат 

управне одговорности 98.470 1.300 
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31.  
С1:О5:ПГ3:Пр1: Укључивање Града на 

тржиште капитала 100.000 100.000 

32.  
С1:О5:ПГ3:Пр2: Пројекти јавно-приватног 

партнерства 100.000 100.000 

33.  
С1:О6:ПГ1:Пр1: Изградња нове и 

реконструкција постојеће јавне расвјете 7.000.000 7.000.000 

34.  

С1:О6:ПГ1:Пр2: Изградња дјечијих вртића у 

урбаним и руралним дијеловима града, 

санација постојећих и набавка савремене 

опреме 5.000.000 2.500.000 

35.  
С1:О6:ПГ1:Пр3: Изградња спортских 

игралишта (дјечијих и за рекреацију) 1.000.000 700.000 

36.  

С1:О6:ПГ1:Пр4: Изградња и умрежавање 

савремерног центра цивилне заштите и 

ватрогасних домова 3.500.000 3.500.000 

37.  
С2:О1:ПГ1:Пр1: Управљање грађевинским 

земљиштем - дефинисање и примјена модела 200.000 200.000 

38.  С2:О1:ПГ2:Пр1: Пројекат FIAS Н/а 0 

39.  С2:О1:ПГ2:Пр2: Пројекат SPIRA Н/а 0 

40.  
С2:О1:ПГ2:Пр3: Програм субвенционицања МСП 

путем активне политике комуналних накнада 30.000 30.000 

41.  
С2:О1:ПГ3:Пр1: Пројекат прекограничне 

сарадње (CBC-II компонента IPA фонда ЕУ) 1.000.000 150.000 

42.  

С2:О2:ПГ1:Пр1: План развоја МСП: Стратегија 

развоја сектора МСП и предузетништва за 

период 2010-2015. године – пројекти за 

повећање броја запослених 2.280.000 1.596.000 

43.  С2:О2:ПГ1:Пр2: Иновациони центар Бања Лука 5.000.000 400.000 

44.  
С2:О3:ПГ1:Пр1: Оснивање мултисервисног 

центра за пружање услуга домаћинствима 60.000 12.000 

45.  С2:О3:ПГ2:Пр1: Студија градске ренте 100.000 100.000 

46.  
С2:О4:ПГ1:Пр1: Програм зона унапређеног 

пословања (BID центри)  420.000 168.000 

47.  
С2:О4:ПГ1:Пр2: Промоција града Бања Лука као 

пословног партнера 160.000 160.000 

48.  
С2:О4:ПГ2:Пр1: План развоја МСП: Стратегија 

30.862.500 21.603.750 



157 

 

развоја сектора МСП и предузетништва за 

период 2010-2015. године 

49.  
С2:О5:ПГ1:Пр1: Политика развоја културе и 

спорта 50.000 50.000 

50.  

С2:О5:ПГ1:Пр2: Стварање услова за развој 

креативне индустрије у областима културе и 

спорта 4.866.000 3.892.800 

51.  С2:О5:ПГ1:Пр3: Концертна дворана 1.000.000 500.000 

52.  С2:О5:ПГ1:Пр4: Конгресни центар 1.000.000 1.000.000 

53.  
С2:О5:ПГ1:Пр5: Изградња и реконструкција 

спортских дворана 10.000.000 8.000.000 

54.  С2:О5:ПГ1:Пр6: Изградња базена 33.658.305 33.658.305 

55.  
С2:О5:ПГ1:Пр7: Фудбалски стадион са 

спортско-рекреативним центром 100.000.000 Недостаје податак 

56.  

С2:О5:ПГ2:Пр1: Уређење комплекса 

Бањбрдо/Шехитлуци (угоститељски и 

рекреативни садржаји) 500.000 500.000 

57.  С2:О5:ПГ2:Пр2: Развој религијског туризма 500.000 200.000 

58.  С2:О5:ПГ2:Пр3: Туристичка понуда Града 1.000.000 400.000 

59.  
С2:О5:ПГ2:Пр4: Ревитализација комплекса 

тврђаве «Кастел» 6.000.000 1.200.000 

60.  
С2:О5:ПГ2:Пр5: Развој авантуристичког 

туризма 150.000 150.000 

61.  
С2:О5:ПГ2:Пр6: Врбас – дестинација 

авантуристичког туризма 700.000 210.000 

62.  

С2:О5:ПГ2:Пр7: Изградња и унапређење 

здравствено-туристичког центра «Српске 

Топлице» 5.000.000 1.500.000 

63.  С2:О5:ПГ2:Пр8: Дајак 500.000 350.000 

64.  
С3:О1:ПГ1:Пр1:Друга фаза фабрике воде 

Новоселија II 29.700.000 12.177.000 

65.  С3:О1:ПГ1:Пр2: Изградња примарних цјевовода 14.400.000 14.400.000 

66.  С3:О1:ПГ1:Пр3: Изградња секундарне мреже 17.700.000 17.700.000 

67.  
С3:О1:ПГ1:Пр4: Изградња и реконструкција 

5.500.000 4.400.000 
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водоводне мреже 

68.  
С3:О1:ПГ1:Пр5: Изградња резервоарског 

простора 9.500.000 9.500.000 

69.  С3:О1:ПГ1:Пр6: Даљинско управљање 2.000.000 2.000.000 

70.  
С3:О1:ПГ2:Пр1: Реконструкција магистралног 

вреловода «Борик» 15.238.925 2.738.925 

71.  

С3:О1:ПГ2:Пр2: Имплементација Одрживог 

енергетског акционог плана (SEAP-a)- 

даљинско гријање 20.000.000 14.000.000 

72.  
С3:О1:ПГ3:Пр1: Генерални и идејни пројекат 

аутопута БањаЛука-Градишка-Купрес Н/а 0 

73.  
С3:О1:ПГ3:Пр2: Генерални и идејни пројекти 

примарних градских саобраћајница 7.000.000 2.100.000 

74.  
С3:О1:ПГ3:Пр3:Студија јавног градског и 

приградског превоза путника 250.000 250.000 

75.  
С3:О1:ПГ3:Пр4:Студија гаражног и паркиг 

простора 120.000 120.000 

76.  

С3:О1:ПГ3:Пр5:Изградња гаражног и паркинг 

простора и имплементација Студије 

гаражног и паркинг простора 15.550.000 15.550.000 

77.  
С3:О1:ПГ3:Пр5:Изградња и модернизација 

градске уличне мреже 16.000.000 16.000.000 

78.  С3:О1:ПГ3:Пр6:Изградња обилазнице Н/а 0 

79.  С3:О1:ПГ3:Пр7:Изградња мостова 22.000.000 22.000.000 

80.  

С3:О1:ПГ3:Пр8: Имплементација Одрживог 

енергетског акционог плана (SEAP-a)- 

транспорт 4.500.000 2.250.000 

81.  
С3:О2:ПГ1:Пр1: Дислокација Хирургије из 

центра града у КЦ БањаЛука н/а  0 

82.  
С3:О2:ПГ1:Пр2: Модернизација дијагностике и 

секундарне здравствене заштите н/а   0 

83.  
С3:О2:ПГ1:Пр3: Дислокација психијатријске 

клинике на локацију КЦ БањаЛука н/а   0 

84.  
С3:О2:ПГ1:Пр4: Изградња и санација објеката 

породичне медицине 5.500.000 2.200.000 
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85.  
С3:О3:ПГ1:Пр1: 

Становизаомладинскупопулацију 100.000 100.000 

86.  
С3:О3:ПГ1:Пр2: Изградња станова за породице 

са 4-оро и више дјеце 1.500.000 300.000 

87.  

С3:О3:ПГ1:Пр3:Изградња стамбених објеката 

за породице погинулих бораца, ратвних војних 

инвалида и бораца 5.500.000 5.500.000 

88.  
С4:О1:ПГ1:Пр4: Интерактивни центар 

БањаЛука - Азил за псе  2.000.000 600.000 

89.  
С4:О1:ПГ2:Пр1: Унапређење односа са 

дијаспором 500.000 500.000 

90.  
С4:О2:ПГ1:Пр1:Стимулисање запошљавања 

лица са умањеном радном способношћу Н/а 0 

91.  
С4:О2:ПГ1:Пр2: Волонтирање лица са 

умањеном радном способношћу Н/а 0 

92.  
С4:О2:ПГ1:Пр3: Пројект Партнерство у 

заједници 600.000 360.000 

93.  
С4:О2:ПГ2:Пр1: Универзални дизајн – увођење 

непрекинутог ланца у праксу 200.000 200.000 

94.  
С4:О2:ПГ2:Пр2: Отклањање постојећих 

баријера за лица са тешкоћама у кретању 200.000 200.000 

95.  
С4:О3:ПГ1:Пр1: МИС - информације и 

увезаност институција Града 10.000.000 6.000.000 

96.  С4:О3:ПГ2:Пр1:Изградња ИТ инфраструктуре 15.000.000 15.000.000 

97.  
С4:О3:ПГ2:Пр2:Увођење приступних тачака за 

бежични интернет 1.600.000 1.600.000 

98.  
С4:О3:ПГ2:Пр3:Примјена GPS технологије у 

оквиру градског саобраћаја 6.000.000 4.800.000 

99.  С4:О3:ПГ2:Пр4: Отварање INFO POINTA 200.000 100.000 

100.  
С4:О3:П2:Пр5: Увођење и примјена GIS 

технологије у оквиру просторног планирања 3.200.000 3.200.000 

101.  С4:О4:ПГ1:Пр1: Програми за дјецу 10.000.000 3.000.000 

102.  
С4:О4:ПГ1:Пр2: Стамбено збрињавање 

социјално угрожених грађана 10.000.000 1.000.000 

103.  
С4:О4:ПГ1:Пр3: Социјална заштита борачких 

15.000.000 15.000.000 
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категорија 

104.  
С4:О5:ПГ1:Пр1: Анализа имплементације мјера 

Омладинске политике Града Бања Лука (2007-

2011) 20.000 20.000 

105.  
С5:О1:ПГ1:Пр1: Положај и улога жене у 

руралном развоју Града 50.000 50.000 

106.  
С5:О1:ПГ1:Пр2: Стратегија руралног развоја 

града Бања Лука 2010-2015. –Области 

просторног планирања и инфраструктуре 90.000.000 72.000.000 

107.  
С5:О1:ПГ2:Пр1: Пројекат оснивања Центра за 

сертификацијu пољопривредних и 

прехрамбених производа 10.000.000 1.000.000 

108.  
С5:О2:ПГ1:Пр1: Студија Руралног интегралног 

развоја на подручју кањона Врбаса и платоа 

Мањача 40.000 40.000 

109.  

С5:О2:ПГ1:Пр2: Студија Интегралног развоја 

сеоског подручја 

у сјеверном и западном дијелу Града 40.000 40.000 

110.  

С5:О2:ПГ2:Пр1: Стратегија руралног развоја 

града Бања Лука 2010-2015. године –Област 

пољопривреде, шумарства и лова; Област 

микро, малих и средњих предузећа; Област 

туризма 90.000.000 36.000.000 

111.  
С5:О2:ПГ2:Пр9: Развој минипогона на 

пољопривредним газдинствима у руралном 

подручју 1.572.000 1.572.000 

112.  
С5:О3:ПГ2:Пр3: Студија очувања аутохтоних 

биљних и животињских врста 100.000 100.000 

 УКУПНО (КМ): 856.020.000 509.752.880 
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С1:О1 

Кључно учешће 

Града у располагању 

и управљању 

ресурсима 

С1:О1:ПГ1 

Промјене законског 

оквира у  располагању 

локалним ресурсима 

1. Хармонизација прописа који 

регулишу располагањеи 

управљање локалним ресурсима  

2. Уставно регулисање темељног 

облика својине јединица локалне 

самоуправе 

С1:О2 

Рационално 

искориштен простор 

С1:О2:ПГ1 

Намјена простора 

1. Усвајање просторног плана за 

период до 2030.г. 

2. Просторни план подручја спортско-

рекреативног и сајамског 

комплекса у насељу Залужани 

3. Успостављање индустријских зона 

Града 

4. Реализација „Brownfield“ 

инвестиција Града 

5. Изградња градског гробља и 

крематоријума 

 

С1:О2:ПГ2 

Урбана ревитализација 

и обнова Града 

 

1. Заштита паркова и зелених 

површина 

2. Изградња нових тргова 

3. Изградња нових и реконструкција 

постојећих паркова 

4. Уређење обала Врбаса 

5. Суфинансирање изградње 

ботаничке баште 

6. Легализација нелегално 

изграђених објеката 

С1:О3 

Очувана и 

унапријеђена 

животна средина 

С1:О3:ПГ1 

Пречишћавање 

отпадних вода и 

управљање отпадом 

 

1. Градски систем водоснабдјевања и 

одвођења отпадних вода у Граду 

Бања Лука 

2. Израда студије за пројекат 

«Изградња колектора и постројења 

за пречишћавање отпадних вода» 

С1:О3:ПГ2 

Систем управљања 

животном средином 

1. Израда  Локалног акционог плана 

за заштиту животне средине 

2. Реализација Локалног акционог 

плана за заштиту животне средине 

3. Формирање Одсјека за животну 

средину у оквиру Одјељења за 

комуналне послове и послове 

саобраћаја 

4. Едукација грађана о потреби 

заштите и о санкцијама 

С1:О4 

Лидер енергетске 

ефикасности 

С1:О4:ПГ1 

Модернизација и  

реконструкција  

постојећих објеката 

1. Имплементација Одрживог 

енергетског акционог плана (SEAP-

a) – зградарство и локална 

производња електричне енергије 

С1:О4:ПГ2 

Повећање енергетске 

ефикасности у  

потрошњи енергије 

1. Израда енергетске студије Града 

2. Имплементација Одрживог 

енергетског акционог плана (SEAP-

a) – планирање и кориштење 

земљишта, рад са грађанима и 

заинтересованим учесницима 

3. Успостављање енергетског 
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едукативног центра 

С1:О5 

Повећана 

ефикасност Градске 

администрације 

 

С1:О5:ПГ1 

Стварање услова за 

ефикасно управљање 

развојем 

 

1. Креирање базе података за 

аналитичко праћење развоја Града 

2. Примјена система активног 

финансијског планирања 

3. Пројект «Управљање имовином» 

С1:О5:ПГ2 

Јачање услужне и 

развојне компоненте 

градске 

администрације 

1. Јачање Градске развојне агенције,  

Центра за развој и унапређење 

села и Туристичке организације 

Града и анализа ефеката њиховог 

рада 

2. Кадровско и материјално 

оспособљавање МЗ-а 

3. Кадровско и материјално 

оспособљавање мјесних 

канцеларија 

4. ПројекатGAPII – Пројекат управне 

одговорности 

С1:О5:ПГ3 

Нови извори 

финансирања 

инвестиција у Граду 

1. Укључивање Града на тржиште 

капитала 

2. Пројекти јавно-приватног 

партнерства 

С1:О6 

Уравнотежен развој 

урбаног подручја 

Града 

С1:О6:ПГ1 

Обогаћивање урбаних 

садржаја 

1. Изградња нове и реконструкција 

постојеће јавне расвјете 

2. Изградња дјечјих вртића у урбаним 

и руралним дијеловима града, 

санација постојећих и набавка 

савремене опреме 

3. Изградња спортских игралишта 

(дјечијих и за рекреацију) 

4. Изградња и умрежавање 

савременог Центра цивилне 

заштите и ватрогасних домова 
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С2:О1 

Већа конкурентска 

способност Града у 

привлачењу 

инвестиција у 

производне 

капацитете 

С2:О1:ПГ1 

Рјешавање имовинско-

правних односа на 

подручју Града 

1. Управљање грађевинским 

земљиштем – дефинисање и 

примјена модела 

С2:О1:ПГ2 

Унапређење пословног 

окружења Града 

1. Пројект FIAS 

2. Пројект SPIRA 

3. Програм субвенционисања МСП 

путем активне политике 

комуналних накнада 

С2:О1:ПГ3 

Успостављање 

привредне сарадње, на 

регионалном и 

глобалном нивоу 

1. Пројект прекограничне сарадње 

(CBC–II компонента IPA фонда ЕУ) 

С2:О2 

Повећана 

запосленост 

С2:О2:ПГ1 

Успостављање 

дугорочних (трајних) 

механизама 

запошљавања 

1. План развоја МСП: Стратегија 

развоја сектора МСП и 

предузетништва за период 2010-

2015. године – пројекти за 

повећање броја запослених 

2. Иновациони центар Бања Лука  

С2:О3 

Валоризоване 

предности 

С2:О3:ПГ1 

Осавремењавање 

услужних садржаја 

1. Оснивање мултисервисног центра 

за пружање услуга домаћинствима 
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административног, 

економско-

финансијског, 

образовног, 

културног и 

здравственог центра 

Града 

С2:О3:ПГ2 

Нови програм ренте на 

подручју урбаног 

дијела Града 

1. Студија градске ренте 

С2:О4 Интензивна 

кооперација између 

градске 

администрације и 

пословне заједнице 

С2:О4:ПГ1 

Програм јавне и 

пословне 

кооперације 

1. Програм зона унапређеног 

пословања (BID центри)  

2. Промоција града Бање Луке као 

пословног партнера 

С2:О4:ПГ2 

Развој МСП 

1. План развоја МСП: Стратегија 

развоја сектора МСП и 

предузетништва за период 2010-

2015. године  

С2:О5 обогаћени 

културни, спортски и 

туристички садржаји 

 

С2:О5:ПГ1 

Културни и спортски 

идентитет Града 

1. Политика развоја културе и спорта 

2. Стварање услова за развој 

креативне индустрије у областима 

културе и спорта 

3. Концертна дворана 

4. Конгресни центар 

5. Изградња и реконструкција 

спортских дворана 

6. Изградња базена  

7. Фудбалски стадион са спортско-

рекреативним центром 

С2:О5:ПГ2 

Програм 

диверзификације 

туристичке понуде 

Града 

1. Уређење комплекса Бањ 

брдо/Шехитлуци (угоститељски и 

рекреативни садржаји) 

2. Развој религијског туризма 

3. Туристичка понуда Града 

4. Ревитализација комплекса тврђаве 

«Кастел» 

5. Развој авантуристичког туризма 

6. Врбас – дестинација 

авантуристичког туризма 

7. Изградња и унапређење 

здравствено-туристичког центра 

«Српске Топлице» 

8. Дајак 
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С3:О1 

Развијена техничка 

инфраструктура за 

обезбјеђење 

комуналних услуга 

за грађане на нивоу 

стандарда 

развијених 

европских градова 

С3:О1:ПГ1 

Програм  

водоснабдјевања 

1. Друга фаза фабрике воде 

"Новоселија II" 

2. Изградња  примарних цјевовода 

3. Изградња секундарне мреже 

4. Изградња и реконструкција 

водоводне мреже 

5. Изградња резервоарског простора 

6. Даљинско управљање 

С3:О1:ПГ2 

Програм 

топлификације 

урбаног дијела 

Града 

1. Реконструкција магистралног 

вреловода «Борик» 

2. Имплементација Одрживог 

енергетског акционог плана (SEAP-

a) – даљинско гријање 

С3:О1:ПГ3 

Програм повећања 

саобраћајне 

ефикасности Града 

1. Генерални и идејни пројект 

аутопута Градишка-Бања Лука – 

Купрес 

2. Генерални и идејни пројекти  
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примарних градских саобраћајница 

3. Студија јавног градског и 

приградског превоза путника 

4. Студија гаражног и паркиг-

простора 

5. Изградња гаражног и паркинг 

простора и имплементација 

студије гаражног и паркинг 

простора 

6. Изградња и модернизација градске 

уличне мреже 

7. Припрема пројекта «Изградња 

обилазнице» 

8. Изградња мостова 

9. Имплементација Одрживог 

енергетског акционог плана (SEAP-

a) - транспорт 

С3:О2 

Лидер у пружању 

здравствених услуга 

С3:О2:ПГ1 

Улагање у 

капацитете 

(материјалне и 

техничке 

претпоставке) 

1. Дислокација Хирургије из центра 

града у КЦ Бања Лука 

2. Модернизација дијагностике и 

секундарне здравствене заштите 

3. Дислокација Психијатријске 

клинике на локацију КЦ-а 

4. Изградња и санација објеката 

породичне медицине 

С3:О3 

Стамбена изградња у 

функцији 

популационе 

политике и хуманог 

становања 

С3:О3:ПГ1 

Изградња станова 

1. Станови за омладинску популацију 

– анализа могућности 

2. Изградња станова за породице са 

четверо и више дјеце 

3. Изградња стамбених објеката за 

рјешавање стамбеног питања 

породица погинулих бораца, 

ратних војних инвалида и бораца 
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С4:О1 

Висок ниво 

одговорности 

предузећа, установа 

и појединаца за 

развој властите 

средине 

С4:О1:ПГ1 

Програм друштвено 

одговорног 

понашања 

1. Интерактивни центар Бања Лука – 

Азил за псе 

С4:О1:ПГ2: 

Односи са 

дијаспором 

 

1. Унапређење односа са дијаспором 

С4:О2 

Лица са умањеном 

радном 

способношћу и 

тешкоћама у 

кретању, укључена у 

привредни и 

друштвени живот 

Града 

С4:О2:ПГ1 

Програм 

запошљавања лица 

с умањеном радном 

способношћу 

1. Стимулисање запошљавања лица с 

умањеном радном способношћу 

2. Волонтирање лица с умањеном 

радном способношћу 

3. Пројекат «Партнерство у 

заједници» 

С4:О2:ПГ2 

Прилагођавање 

саобраћајне 

инфраструктуре и 

других грађевинских 

објеката  

несметаном 

кретању лица с 

тешкоћама у 

1. Универзални дизајн - увођење 

непрекинутог ланца у праксу 

2. Отклањање постојећих баријера за 

лица с тешкоћама у кретању 
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кретању 

С4:О3 

Бања Лука – град 

информатике 

С4:О3:ПГ1 

Програм 

унапређења система 

управљања јавном 

администрацијом 

1. МИС – информације и увезаност 

институција града 

 

С4:О3:ПГ2 

Увођење нових 

информационо- 

технолошких услуга 

у Граду 

1. Изградња ИТ инфраструктуре 

2. Увођење приступних тачака за 

бежични интернет 

3. Примјена GPS технологије у оквиру 

градског саобраћаја 

4. Отварање INFO POINTA 

5. Увођење и примјена GIS 

технологије у оквиру  

просторног планирања 

С4:О4 

Социјална 

укљученост и 

смањење 

сиромаштва 

С4:О4:ПГ1 

Програм социјалне 

помоћи и подршке 

1. Програми за дјецу  

2. Стамбено збрињавање социјално 

угрожених грађана 

3. Социјална заштита борачких 

категорија  

С4:О5 

Реализовани 

приоритети 

Омладинске 

политике Града 

С4:О5:ПГ1 

Унапређење 

животних услова и 

учешћа младих 

људи у друштвеним 

активностима Града 

1. Анализа имплементације мјера 

Омладинске политике Града Бања 

Лука (2007-2011) 
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С5:О1 

Усклађен развој 

сеоског подручја 

Града 

С5:О1:ПГ1 

Програм развоја 

сеоских мјесних 

заједница 

1. Положај и улога жене у руралном 

развоју Града 

2. Стратегија руралног развоја Града 

Бања Лука 2010-2015. – Област 

просторног планирања и 

инфраструктуре 

С5:О1:ПГ2 

Стварање услова за 

јачање 

пољопривредне 

производње 

1. Пројекат оснивања Центра за 

сертификацију пољопривредних и 

прехрамбених производа 

С5:О2  

Створени услови за 

интегрални развој 

сеоског подручја 

С5:О2:ПГ2 

Рурални развој 

1. Студија Руралног интегралног 

развоја на подручју кањона Врбаса 

и платоа Мањача 

2. Студија Руралног интегралног 

развоја сеоског подручја у 

сјеверном и западном дијелу Града 

3. Стратегија руралног развоја Града 

Бања Лука 2010-2015. – Област 

пољопривреде, шумарства и лова; 

Област микро, малих и средњих 

предузећа; Област туризма 

4. Развој мини погона на 

пољопривредним газдинствима у 

руралном  подручју 

С5:О3 

Очуване и 

унапријеђене 

природне 

вриједности сеоског 

С5:О3:ПГ2 

Очување и 

унапређење 

природних и 

биолошких 

1. Студија очувања аутохтоних 

биљних и животињских врста 
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подручја Града разноврсности 

 

 


