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Увод
Једну од процедура извјештавања о процесу имплементације Стратегије развоја
града, које су прописане Методологијом процеса имплементације Стратегије развоја града
Бања Лука, представља и сачињавање Акционих планова на годишњем нивоу.
Овај процес се одвија у зависности од нивоа припремљености пројеката за њихову
имплементацију и од усвојеног буџета, имајући при том у виду који од пројеката су
приоритетни за град у одређеном временском периоду.
Акциони план пројеката за 2016. годину припремљен је на бази прикупљених
информација од стране имплементатора пројеката (организационих јединица Градске
управе) и садржи 30 пројеката по пет стратешких циљева.
Приказан је у табеларној форми (табела 1), која у оквиру приказаних пројеката садржи
податке о активностима, динамици њиховог провођења, као и вриједности у 2016. години.
Пројекти у (табели 1) који су означени са звједицом (*) повезани су са усвојеним
Планом капиталних инвестиција за период 2015-2017. година.
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Табела(1): Преглед пројеката за 2016. годину
Ред.
број

Назив пројекта из
Стратегије

Опис активности у 2016.години

Извор
финансирања

Вриједност (КМ)

Укупна

У 2016.г.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ С1: ОДРЖИВИ РАЗВОЈ И ВЕЋА ЕФИКАСНОСТ У УПРАВЉАЊУ РЕСУРСИМА
* С1:О2:ПГ1:Пр3
1. Изградња инфраструктуре у Пословној зони
Властитa и
Око
Око
Успостављање индустријских „Рамићи – Бања Лука“
кредитна
5.000.000 КМ
2.300.000
зона града
средства
КМ
2.Анализа локација за нове пословне зоне

1.

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

У оквиру Пословне зоне „Рамићи – Бања
Лука“ издана су 3објекта, а спремно 6 објеката
за изнајмљивање

2.

3.

400.000 КМ
Буџет Града

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

Заштита

-

Буџет Града
1.000.000,00
КМ

15.000,00
КМ

Процијењени
степен
реализације
пројеката у
2016.г. у
односу на
реализацију
пројекта у
потпуности
(%) - носилац
пројекта
Око 50%
Одсјек за
локални
економски
развој, Пословна
зона „Рамићи“Бања Лука
Око 20%
Одсјек за
локални
економски
развој, Пословна
зона „Рамићи“Бања Лука
Одјељење за
комуналне и
стамбене послове
и послове
саобраћаја

* ПРОЈЕКАТ ЈЕ ПОВЕЗАН СА УСВОЈЕНИМ ПЛАНОМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2015-2017. ГОДИНА

4

С1:О2:ПГ2:Пр2
Изградња нових тргова

Санација фонтане на Тргу Крајине
Буџет Града
8.000.000,00 КМ

4.

* С1:О2:ПГ2:Пр4
Уређење обала Врбаса

Израда пројекта урбане регулације, у току је
тендер код Министарсва пољопривреде
водопривреде и шумарства

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

Планирани програмом ЗКП за 2016. годину
ставке: 13.5., 15.1. и 15.2.

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

Планирани програмом ЗКП за 2016. годину
ставке 13.4. и 15.3.

С1:О4:ПГ1:Пр1
Имплементација Одрживог
енергетског акционог плана
(SEAP-a)- зградарство и
локална производња
електричне енергије

Подршка пројектима за јачанје енергетске
ефикасности

С1:О4:ПГ2:Пр1
Израда „Енергетске студије
Града“

Планирани програмом ЗКП за 2016. годину
ставке: 13.2. и 13.3

5.

6.

7.

8.

9.

Министарсво
пољоппривред.
водопривреде и
шумарства

Буџет Града

Буџет
Града

30.000,00
КМ

30.000.000,00
КМ

14.000.000,00
КМ

84.000,00
КМ

200.000,00 КМ

13.000,00
КМ

25.000.000,00
КМ

200.000,00
КМ

Одјељење за
комуналне и
стамбене послове
и послове
саобраћаја
Одјељење за
комуналне и
стамбене послове
и послове
саобраћаја
АСГБЛ и градске
институције и
предузећа

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

Буџет Града

Одјељење за
комуналне и
Буџет Града
300.000,00 КМ
40.000,00
стамбене послове
КМ
и послове
саобраћаја
* ПРОЈЕКАТ ЈЕ ПОВЕЗАН СА УСВОЈЕНИМ ПЛАНОМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2015-2017. ГОДИНА
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C1:O5:ПГ1:Пр1
Креирање базе података за
аналитичко праћење развоја
Града
10.

С1:О5:ПГ2:ПР1
Јачање Градске развојне
агенције, Центра за развој и
11. унапређење села и Туристичке
организације града и анализа
ефеката њиховог рада
С1:05:ПГ3:ПР2

Пројекти јавно – приватног
12. партнерства

* С1:О6:ПГ1:Пр1
Изградња нове и
13. реконструкција постојеће
јавне расвјете

У оквиру сарадње између Града Бања Лука и
USAID Sida GOLD пројекта реализује се навка
софтвера ЛЕДИС као једна од активности у
реализацији овог програма ЛЕДИС софтвер је
систем који пружа подршку у раду Одсјека за
ЛЕР. Примјеном овг софтвера у раду Градске
управе, стичу се услови за израду базе развоја
Града као и промовисање локалног економског
развоја путем интернет презентације. У току
2016. године планирано је прелазак из тест
фазе у фазу кориштења софтвера у пуном
капацитету.

Буџет Града

2.400,00 КМ

2.400,00
КМ

5.000.000,00 КМ

3.000,00
КМ

Градска управа и
јавне
институције

10.000,00
КМ

Одсјек за
локални
економски
развоја, Градска
развојна
агенција, ГУ.
10%

Набавка опреме и средстава за рад
Буџет Града

Током 2016. године планирана је:
• израда модела ЈПП погодног за реализацију у
Бањалуци са приједлозима
пројеката,
• припрема ЈПП пројеката у области
друштвене инфраструктуре,
• израда претходне студије изводљивости за
ЈПП на основу модела из претходне
анализе.
Рeконструкција изградња

Буџет Града

100.000,00 КМ

Одјељење за
комуналне и
80.000,00
7.000.000,00 КМ
стамбене послове
КМ
и послове
саобраћаја
* ПРОЈЕКАТ ЈЕ ПОВЕЗАН СА УСВОЈЕНИМ ПЛАНОМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2015-2017. ГОДИНА

6

Буџет Града

Носилац
пројекта: Одсјек
за информатику,
Одсјек за
локални
економски развој
100%

* С1:О6:ПГ1:Пр2
Изградња дјечијих вртића у
урбаним и руралним
дијеловима града, санација
постојећих и набавка
савремене опреме
14. Доградња вртића „Наташа“ у
улици Кордунашка б.б.

Израда техничке документација, локацијски
услови, Изведбени пројект, грађевинска
дозвола, покретање јавне набавке за
најповољнијег понуђача радова, доградња
вртића

* С1:О6:ПГ1:Пр3
Изградња спортских
игралишта (дјечијих и за
15.
рекреацију)

Изградња помоћног градског стадиона

Буџет Града

635.000,00 КМ

Буџет
Града
UEFA

1.000.000,00 КМ

635.000,00
КМ

50.000,00
КМ
100.000,00
КМ

СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2: ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ
Важећим прописима из области комуналних
такси предвиђено ја да сви предузетници који
први пут региструју обављање дјелатности на
подручју града Бања Лука у првој години свога
оснивањабуду ослобођени од плаћања
комуналне таксе за истицање пословног имена
С2:O1:ПГ2:Пр3
на пословним просторијама. Овоме се
приступа на начин да сви предузетници у
Програм субвенционисања
Буџет Града
30.000,00 КМ
16.
50.000,00 КМ
МСП путем активне политике просторијама Инфо пулта Одјељења за
привреду
буду
упознати
са
овом
погодношћу
и
комуналних накнада
након тогаподнесу индивидуалне захтјеве за
ослобађање од плаћања комуналне таксе по
којима се доносе појединачна Рјешења о
ослобађању од случаја до случаја. Ова
погодност је објављена на званичној web
страници града Бања Лука.

Изграђен у
потпуности
Носилац
пројекта:
Одјељење за
комуналне и
стамбене послове
и послове
саобраћаја и
Одјељење за
друштвене
дјелатности
Одјељење за
комуналне и
стамбене послове
и послове
саобраћаја

Одјељење за
привреду и
Градска развојна
агенција

* ПРОЈЕКАТ ЈЕ ПОВЕЗАН СА УСВОЈЕНИМ ПЛАНОМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2015-2017. ГОДИНА
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С2:O1:ПГ3:ПР1
Пројекат прекограничне
17. сарадње (CBC–II компонента
IPA фонда ЕУ)
С2:О2:ПГ1:Пр1
План развоја МСП: Стратегија
развоја сектора МСП и
18. предузетништва за период
2010-2015. године – пројекти
за повећање броја запослених
С2:О2:ПГ1:Пр2
Иновациони центар Бања Лука

Припрема пројеката према позиву ЕУ
комисије (потенцијални пројекти у зависности
од расписивања позива).Суфинансирање
одобрених пројеката

Током 2016. године планирано је ажурирање
стратегије, и сходно томе доношење одлуке о
њеном продужењу до 2019. години на основу
Стратегије развоја града.

Суфинансирање рада ИЦБЛ-a у реализацији
његових активности

Буџет Града

1.000.000,00
КМ

Буџет Града

2.280.000,00
КМ

15.000,00 КМ

20.

Кадровско и организационо јачање Центра за
инвеститоре;
Промоција града као погодног мјеста за
покретање пословних подухвата или
инвестирање;
Издавање брошура, прављење информативног
портала, организованог одласка на сајмове;
Организација регионалног сајма с циљем
промоције инвестиционе понуде;
Израда и дистрибуција промотивног видеа;
Израда и штампање Водича о процедурама за
регистрацију, Водича за инвеститоре и
Каталога инвестиционе понуде Града
(локација и пројеката).
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Градска управа и
јавне
институције 1%

Нису
планирана
средства у
буџету

Градска развојна
агенција и
Одјељење за
привреду

Буџет Града

19.

С2:О4:ПГ1:Пр2
Промоција Града Бања Лука
као пословнох партнера

10.000,00 КМ

15.000,00 КМ

Носилац
пројекта: Одсјек
за локални
економски развој
100%
Носилац
пројекта: Одсјек
за локални
економски развој
– Центар за
инвеститоре
18%

Буџет Града

110.000,00 КМ

20.000,00 КМ

Током 2016. године у оквиру овог пројекта,
планиране су сљедеће активности:
1. Гарантни фонд;
2. Субвенционисање каматне стопе;

С2:04:ПГ2:Пр1:
План развоја МСП:
„Стратегије развоја сектора
малих и средњих предузећа и
21.
предузетништва за период
2010 – 2015 године“

3. Традиционални и умјетнички занати – АРТ
занатски центар Бањалука;
4. Сајам малог и креативног бизниса
Бањалука 2016.;
5. Развој консалтинг услуга за подршку
развоја МСП-а;

Буџет Града

30.862.500,00
КМ

95.800,00 КМ

6. Програм подршке успостављања и развоја
кластера, пословних удружења и задруга;

Градска развојна
агенција 0,3%

7. Израда плана газдовања земљиштем;
8. Подршка успостављању мини погона у
руралном подручју;
9. Израда студије случаја ЛДЦ- копнена лука;
10. Велетржница Бањалука – приједлог
реализације концепта.

С2:О5:ПГ1:Пр4
22.

Конгресни центар

С2:О5:ПГ1:Пр7
Фудбалски стадион са
23.
спортско-рекреативним
центром

Током 2016. године планирано је израда
концепта реализације са студијом случаја и
анализом локације и извора финансирања
Током 2016. године планирано је израда
концепта реализације са студијом случаја и
анализом локације и извора финансирања, на
основу закључака претходне студије
изводљивости и идејног рјешења потребно је
сагледати могућности рјешавања градског
стадиона у оквиру постојећег.
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Буџет Града

1.000.000,00
КМ

Буџет Града

100.000.000,00
КМ

Нису
планирана
средства у
буџету

Нису
планирана
средства у
буџету

Градска развојна
агенција

Градска развојна
агенција и
градска управа

СТРАТЕШКИ ЦИЉ С3: ИНФРАСТРУКТУРНА ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ
24. С3:О1:ПГ1:Пр1
Друга фаза фабрике
воде“НОВОСЕЛИЈА 2„

Изградња постројења за третман муља,
изградња система за заштиту од хидрауличког
удара, изградња објекта опште лабораторије и
проширење објекта дозирне станице. У току
2016.год. планирано је извођење завршних
радова на објекту опште
лабораторије.Активности на реализацији:
1. Јавна набавка радови-активности ће се
реализовати до половине мјесеца маја
2016.год;
2. Увођење извођача у посао- активности ће
се реализовати до краја мјесеца маја
2016.год;

Буџет Града –
нису планирана
средста за
2016.год.

Пројекат је у
току и у
2016.год. план је
да се реализује
10% у односу на
реализацију
пројекта у
потпуности.

Властита
средства
„Водовод“а.д.

6.500.000,00 КМ

350.000,00
КМ

3. Извођење грађевинских радова активности ће се реализовати до краја
мјесеца новембра 2016.год у зависности од
временских услова;
4. Надзор над извођачем радова –
реализовати ће се у исто вријеме када и
активност под редним бројем 3.
25.
С3:О1:ПГ2:Пр2
Имплементација Одрживог
енергетског акционог плана
(SEAP-a)- даљинско гријање

Израда Акционог плана
енергетске ефикасности за
Град Бањалука, за период
од 2016. До 2019. Године,

Израда у току, планира се завршетак ове
године и усвајање истог на Скупштини Града
1.
Izrada studije kompletne javne rasvjete na
teritoriji Grada Banja Luka u cilju poboljšanja
energetske efikasnosti
2.
Izrada energetskih pregleda, nabavka
energetskog pasoša i projekata za sanaciju i
rekonstrukciju objekata u vlasništvu Grada
20.000,00 KМ – raspisana nabavka za izradu e.
Pregleda i pribavljanje e. Pasoša za Gradsku
upravu Grada BL i vrtić u UL. Josifa Pančića
br. 2 u vrijednosti od 13.500,00 KM
3.
Podrška projektima za jačanje energetske
efikasnosti (fasada, mjerenje toplotne energije i
dr.) 200.000,00 KM
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Буџет града
5.148,00 KM
20.000.000,00
КМ

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

26.

* С3:О1:ПГ3:Пр8

Кредитна
средства
Свјетске банке

1.742.470,47 КМ

402.384,70 КМ

У току извођење радова

Средства
Фонда
солидарности
РС

У току јавна набавка за избор извођача

Буџет градаУГЗ тачка 6.2

Изградња мостова
1. Изградња моста преко
ријеке Врбања у
насељу Чесма
2. Реконструкција
пјешачког моста преко
ријеке Врбас у насељу
Залужани
3. Изградња моста преко
Шарговачког потока
(дјевојачки мост) у
Суботичкој улици

27.

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

У току извођење радова

Покретање јавне набавке, избор најповољнијег
понуђача радова и изградња јавног објекта.
Отварање понуда 11.05.2016. године

Изградња јавног објекта
амбуланте породичне
медицине и мјесне заједнице у
насељу Доња Кола

28. С4:О3:ПГ1:Пр1
МИС-информације и
увезаност институција Града

1. Буџет Града
2.
Министарство
здравља и
социјалне
заштите РС

1.742.470,47
КМ
100%

200.000,00 КМ

5.500.00,00 КМ

СТРАТЕШКИ ЦИЉ С4: ДОБРО ИНТЕГРИСАНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА
Прва фаза пројекта Дигитализација архива
Буџет града
града
10.000.000,00

402.384,70
КМ

100%

200.000,00
КМ

100%
Одјељење за
комуналне и
стамбене
послове и
послове
саобраћаја
Изграђен у
потпуности
Носилац
пројекта:
1. 280.000,00
Министарство
КМ
здравља и
социјалне
2. 120.000,00
заштите РС и
КМ
Одјељење за
друштвене
дјелатности.

У 2016. години
планиран је
50 000,00
почетак пројекта.
КМ
КМ
Одсјек за
информатику
* ПРОЈЕКАТ ЈЕ ПОВЕЗАН СА УСВОЈЕНИМ ПЛАНОМ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА ЗА ПЕРИОД 2015-2017. ГОДИНА
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29. С5:О1:ПГ1:Пр2
Стратегија руралног развоја
града Бања Лука 2010-2015.

СТРАТЕШКИ ЦИЉ С5: РЕВИТАЛИЗОВАНО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ ГРАДА
СА ОБЕЗБЈЕЂЕНИМ УСЛОВИМА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ
Изградња инфраструктурних објеката, се
односи на изградњу и одржавање водовода и
Буџет Града
одржавање јавне расвјете
90.000.000 КМ

Планиране активности у 2016.години
-

-

Области просторног
планирања и
инфраструктуре
Пројекти изградње,
модернизације и
проширења система
водоснабдијевања на
руралном подручју
Града

-Наставак започетих радова на изградњи
бустер станице за насеље Г.Лусићи, изградња
секундарног крака за насеље Д. Лусићи и
наставак радова на завршетку примарног
дијела рег. вод. „Црно врело“, односно филтер
постројења и хлорне станице, те стављање у
функцију дијела подсистема „Звијезда“.
На обухвату вод. сист. „Гашића врело“ остало
је да се ријеши снабдијевање водом насења
Рацуне. Планирано је дасе уради пројектна
документација и започну радови.Упоредо са
изградњом, на постојећим лок. вод. који
гравитирају регионалним вод., планирамо
радове за њихову ефикасну интеграцију,
кориштењем постојеће инфраструктуре.
-Отклањање свих врста кварова,
-Редовно санитарно одржавање изворишта,
резервоара и вод. мреже.
-Планирано је и одржавање јавне расвјете на
сеоском подручју и изградња нове у значајно
мањем обиму.
-Исхођење документације.
-Набавка опреме.
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Водоводни
системи
3.250.000
КМ

Властити
приходи

*Укључени
трошкови
утрошка
електричне
енергије

Гашића
врело
85%

Бањица
75%

Црно
врело
Примарни дио
система завршен
90%
Градска развојна
агенција , АСГБЛ
и јавне
институције

