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Увод 

     У складу са Методологијом процеса имплементације Стратегије развоја града Бања 

Лука, једну од фаза процеса праћења и извјештавања, представља и сачињавање Акционог 

плана пројеката 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 2017. годину припремљен је на основу прикупљених 

информација од стране имплементатора пројеката (организационих јединица Градске 

управе) и садржи 33 пројеката, распоређених у оквиру пет стратешких циљева. 

Приказан је у табеларној форми (Табела 1), која у оквиру приказаних пројеката садржи 

податке о активностима, динамици њиховог провођења, као и вриједност пројеката у 2017. 

години. 
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Табела (1): Преглед пројеката за 2017. годину  

Ред. 

број 

Назив пројекта из 

важеће Стратегије 

развоја Града Бања 

Лука 

Опис активности у 2017. години 
Извор 

финансирања 

Вриједност пројекта (КМ) 

Носилац 

пројекта 

Процијењена 

вриједност 

улагања према 

важећој 

Стратегији 

развоја Града 

Бања Лука  

У 2017. г. 

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

1. 

С1:О2:ПГ1:Пр3 

Успостављање 

индустријских зона 

Града 

Пројектом је планирана обрада (анализа) зона 

предвиђених постојећим регулационим плановима 

и за њих је неопходно урадити детаљнију анализу и 

сачинити акциони план спровођења реаизације у 

увођења у функцију. Реализацију (ТОП Туњице, 

Глиниште – Шарговац, Дракулић, Медено поље 1и 

2, Новаковићи – запад, Вујиновићи, Ада – 

Дебељаци и Верићи). 

Поред анализа локација предвиђене су и израде 

студија економске оправданости за проширење 

Зоне у Рамићима и оснивање нове зоне у Верићима. 

Буџет Града  

Донатори 

340.000,00 

6.000,00 

 
Градска развојна 

агенција 

 

C1:O2:ПГ1:Пр3 

Успостављање 

индустријских зона 

града 

1.Изградња инфраструктуре у Пословној зони 

„Рамићи – Бања Лука“ (фаза II) 

2. Анализа локација за нове пословне зоне 

 Буџет Града  

Донатори 

885.000,00 

Одјељење за 

локални 

економски 

развој и 

стратешко 

планирање 

Укупно за 

2017.г. 

891.000,00  

2. 

С1:О2:ПГ1:Пр4: 

Ревитализација 

brownfield инвестиција 

Града 

Планирана је анализа локација војне касарне, 

Крчмарице са приједлогом нове намјене.  

(идејно рјешење). 
Буџет Града 400.000,00 

 

7.000,00 

 

Градска развојна 

агенција 
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3. 

С1:О2:ПГ2:Пр1: 

Заштита паркова и 

зелених површина 

 

Инвентаризација, атрибутизација и валоризација  

стабала са анализом здравственог стања и 

приједлогом мјера за потребе Градске управе  

Града Бања Лука-фаза 2 

 

Буџет Града 1.000.000,00 25.641,02 

Одјељење за 

комуналне 

послове 

4. 
С1:О2:ПГ2:Пр4 

Уређење обала Врбаса 

1. Уређење обала Врбаса и Врбање у ужем 

градском подручју. 

2. Регулација Врбање-уређење водног режима, у 

дужини 1,5 км. 

3. Рјешавање имовинских односа, прибављање 

одобрења за грађење, почетак радова. 

 

 

Грант 

Министарсва 

пољоппривреде, 

шумарства и 

водопривреде 

РС 

 

Буџет Града  

2.500.000,00 

 

Буџет Града 

250.000,00 

 
Тачан износ 

гранта 

Министарсва 

биће познат 

након завршетка 

радова. 

 

Одјељење за 

комуналне 

послове 

5. 
C1:O2:ПГ2:Пр6 

Легализација нелегално 

изграђених објеката 

Процјењује се да се број бесправно изграђених 

објеката на подручју Града Бања Лука креће око    

20 000.  

У Одјељењу за просторно уређење, од 2008. године 

па закључно са 31.12.2016. године,  укупно је 

запримљено 19.511 захтјева за легализацију 

бесправно изграђених објеката на подручју Града 

Бањалука, рачунајући одлуке о легализацији из 

2007. и 2011. године и Закон о уређењу простора и 

грађењу из 2013. и измјену истог из 2015. године. 

Очекивани приход по основу реализације 

активности је 560.000,00 КМ. 

 

1.500.000,00  

Одјељење за 

просторно 

уређење 

6. 

С1:О4:ПГ1:Пр1 

Имплементација 

Одрживог енергетског 

акционог плана (SEAP-

a) – зградарство и 

локална производња 

електричне енергије                                          

1. Суфинансирање санација фасада на објeктима 

ЗЕВ-а  

2. Израда студије јавне расвјете 

 

 

Буџет Града 25.000.000,00 190.795,00 

Одјељење за 

комуналне 

послове 

7. 

С1:О4:ПГ2:Пр2 

Имплементација 

Одрживог енергетског 

акционог плана (SEAP-

a)- планирање и 

 

Oрганизовање Енергетских дана  

Града Бања Лука.  Буџет Града 

 

4.000.000,00 

 

 

7.000,00 

 

 

Одјељење за 

комуналне 

послове 
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кориштење земљишта, 

рад са грађанима и 

заинтересованим 

учесницима     

8. 

С1:О5:ПГ1:Пр3: 

Пројекат “Управљање 

имовином“ 

У 2017. години наставља се рад на формирању базе 

података о некретнинама, у склопу пројекта 

„Управљање имовином“. 

Буџет Града 

 

50.000,00 

 

50.000,00 Градска управа 

9. 

С1:О5:ПГ2:Пр2: 

Кадровско и 

материјално 

оспособљавање мјесних 

заједница 

У Одјељењу опште управе започета је реализација 

пројекта – дигитализације архиве, у сарадњи са 

надлежним Одсјеком за информатику. Израду 

пројекта дигитализације архива је према 

Једниственом плану јавних набавки планирао 

Одсјек за информатику из средстава за 2017. 

годину.  

 

У погледу пројекта унапређења мјесних заједница, 

Одјељење за општу управу реализује пројекат 

Јачање улоге МЗ у БиХ у сарадњи са УНДП-ом, 

који је имплементатор  пројекта.  

Планиране активности се односе провођење 

пројеката у 6 одабраних мјесних заједница из 

области инфраструктурних потреба, опремања и др. 

Такође, планирани су и пројекти подршке за 

социјално искључене категорије становништва 

(дјеца, жене, стари и изнемогли, лица којима је 

потребна туђа помоћ и њега), чији ће носиоци 

реализације бити организације цивилног друштва, а 

корисници грађани одабраних 6 МЗ. Мјесне 

заједнице које су обухваћене пројектом УНДП-а у 

2017. години, су: Сарачица, Паприковац, Шарговац, 

Лауш 2, Росуље и Чесма. Планирана средства за 

реализацију пројеката су око 22.000,00 КМ по 

мјесној заједници за пројекте инфраструктурних 

потреба и опремања, а за пројекте организација 

цивилног друштва око 10.000,00 КМ по пројекту. 

Суфинансирање Града у овим пројектима је 

најмање 30%. 

Буџет Града  

Донатори 

 

4.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

187.200,00 

 

 

 

(УНДП  

144.000,00, 

Буџет Града 

43.200,00) 
 

 

 

 

Одјељење за 

општу управу 
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10. 

С1:О5:ПГ2:Пр3: 

Пројекти јавно -

приватног партнерства 

Јавна расвјета 

1. Именовање  радног тима за ЈПП за 

модернизацију јавне расвјете; 

2. Израда студије снимања комплетне јавне расвјете 

на територији града Бања Лука; 

3. Израда студије економске оправданости пројекта 

и пројектног  приједлога.  

 

Изградња Спортске  дворане – Гимназија 

1. Именовање радног тима за ЈПП за изградњу нове 

спортске дворане Гимназије; 

2. Рјешавање имовинско правних односа; 

3. Израда студије економске оправданости пројекта 

и пројектног  приједлога. 

Буџет Града 100.000,00   

Одјељење за 

локални 

економски 

развој и 

стртешко 

планирање 

11. 

С1:О6:ПГ1:Пр1: 

 Изградња нове и 

реконструкција 

постојеће јавне расвјете                   

1. Изградња  јавне расвјете у дијеловима улица 

Тузланска продужетак, Житомислићка, Вида 

Њежића, 7 фебруара, Мире Алечковић . Вриједност 

радова на изградњи  је  40.000,00 КМ. 

2. Реконструкција јавне расвјете у  дијеловима 

улица Раде Радића и Исидора Секулић. Вриједност 

радова на реконструкцији је  40.000,00 КМ. 

Буџет Града 
7.000.000,00 

 

80.000,00 

 

Одјељење за 

комуналне 

послове 

12. 

С1:О6:ПГ1:Пр2: 

Изградња дјечијих 

вртића у урбаним и 

руралним дијеловима 

града, санација 

постојећих и набавка 

савремене опреме 

1. Санација, адаптација и промјена намјене 

пословног простора у простор вртића у улици 

Марка Краљевића на броју 22, Краља Петра II бр. 

61 и I Крајишке бригаде НО на броју 1. Коначна 

вриједност наведених инвестиција ће се накнадно 

утврдити  након израде пројектно-техничке 

документације.  

2. Израда пројектно - техничке документације за 

изградњу дјечијег вртића на дијелу парцеле 

означене као к.ч.  број 3590/1, к.о. Бања Лука 7 - 

парк Купусиште.  

3. Израда пројектно - техничке документације за 

реконструкцију и доградњу постојећег дјечијег 

вртића „Бубамара“, у улици Браће Југовића број1.  

4. Побољшање карактеристика објеката дјечијих 

вртића у смислу енергетске ефикасности за 

предшколску установу дјечији вртићи „Невен“. 

Буџет Града 

Донатори 

5.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

1.120.000,00 

 

 

 

Одјељење за 

комуналне 

послове 
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13. 

С1:О6:ПГ1:Пр3 

Изградња спортских 

игралишта (дјечијих и за 

рекреацију) 

 

1. Изградња дјечијих игралишта;  

2. Реконструкција дјечијих игралишта; 

3. Трим стаза  на Трешњику. 

Дјечија игралишта која су планирана за 

изградњу/реконструкцију путем донаторских 

средстава су: 

1.У парку Младен Стојановић, на земљишту 

означеном као к.ч. број 1221/1, к.о. Бања Лука 6 

(нови премјер) вриједност радова је 55.000,00 КМ ; 

2.У Булевару војводе Живојина Мишића, на 

земљишту означеном као к.ч. број 1734/1, к.о. Бања 

Лука 6 (нови премјер) вриједност радова је 

60.524,10 КМ; 

3. Дјечије игралиште у улици Бранка Ћопића (Алеја 

Светог Саве), на дијелу парцеле означене као к.ч. 

број 1632/17, к.о. Бања Лука 6 (нови премјер), МЗ 

Борик вриједност радова је 30.000,00 КМ; 

4. Дјечије игралиште код ОШ „Јован Дучић“, у 

Залужанима, на земљишту означеном као к.ч. број 

601/1 к.о. Вујиновић (нови премјер) вриједност 

радова је 14.850,23 КМ 
5. Дјечије игралиште на плажи Абација, на 

земљишту означеном као к.ч. број 278/1, к.о. Бања 

Лука 4 (нови премјер) вриједност радова је 

50.000,00 КМ; 

6. Дјечије игралиште у улици Кнежопољска, МЗ 

Борик, на земљишту означеном као к.ч. број 1759/1, 

Бања Лука 6 (нови премјер) вриједност радова је 

50.725,00 КМ; 

7. Дјечије игралиште у улици Раде Врањешевића, 

на на земљишту означеном као к.ч. број 2002, к.о. 

Бања Лука 6 (нови премјер) вриједност радова је 

42.498,50 КМ; 

8. Дјечије игралиште у улици Старине Новака, на 

земљишту означеном као к.ч. број 694/1, к.о. Бања 

Лука 4 (нови премјер) вриједност радова је 

40.000,00 КМ; 

9. Дјечије игралиште и рeкрeaтивна зoна, нa 

Буџет Града 

Донатори 

1.000.000,00 

 

Буџет Града 

130.000,00 

 

 

Донатори 

488.342,86 

 

 

Укупно 

618.342,86 

 

 

 

Одјељење за 

комуналне 

послове 
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лoкaциjи у Aqua Parku – Aquana које се налази на 

к.ч. 1706 к.о. Бања Лука 6 (нови премјер) 

вриједност радова је 139.745,03 КМ; 

10. Дјечије игралиште у улици Стевана Мокрањца, 

МЗ Нова Варош, на земљишту означеном као к.ч. 

број 1561/1, к.о. Бања Лука 7 (нови премјер); 

11. Дјечије игралиште у Равногорској улици, МЗ 

Нова Варош, на земљишту означеном као к.ч. број 

1548/1, к.о. Бања Лука 7 (нови премјер); 

12. Изградња дјечијег игралишта у улици Симе 

Миљуша, на земљишту означеном као к.ч. број 

423/5 к.о. Бања Лука (стари премјер) и др; 

13. Новчана донација у износу од 5.000,00 КМ за 

изградњу дјечијих игралишта. 

 

 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ С2: ДИВЕРЗИФИКОВАНА СТРУКТУРА КОЈА ОБЕЗБЈЕЂУЈЕ ПУНУ ЗАПОСЛЕНОСТ 

1. 

С2:О1:ПГ2:Пр3 

Програм 

субвенционисања МСП 

путем активне 

политике комуналних 

накнада 

Наставак активности у складу са Одлуком о 

комуналним таксама. 
Буџет Града   200.000,00  

Одјељење за 

привреду 

2. 

С2:О2:ПГ1:Пр1 

План развоја МСП: 

Стратегија развоја 

сектора МСП и 

предузетништва за 

период 2010-2015. 

године – пројекти за 

повећање броја 

запослених 

 

1. Гарантни фонд  

Омогућити лакши и повољнији приступ 

финансијским средствима, путем кредита из 

пројекта Гарантог фонда  по повољним условима и 

нижим каматним стопама у циљу новог 

запошљавања, ширења производње и набавке 

опреме. 

2. Програм субвенција за камате по кредитима за 

које се издају гаранције гарантног фонда 

Исплата субвенција дијела камате које су плаћане 

током 2016. године  за све кориснике кредита преко 

пројекта Гарантног Фонда, а који редовно измирују 

све своје обавезе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Буџет Града 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.280.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

420.000,00 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Градска 

развојна 

агенција 
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С2:О2:ПГ1:Пр1 

 План развоја МСП: 

Стратегија развоја 

сектора МСП и 

предузетништва за 

период 2010-2015. 

године –пројекти за 

повећање броја 

запослених 

 

Израда Акционог плана запошљавања 

имплементација програма подстицаја за 

запошљавање и самозапошљавање.  

 

 
 

1.000.000,00  

 

 

 

 

 

Одјељење за 

привреду 

Укупно за 

2017.г. 

1.420.000,00 

3. 

С2:О4:ПГ1:Пр2         

Промоција Града Бања 

Лука као пословног 

партнера 

1.Кадровско и организационо јачање Центра за 

инвеститоре; 

2. Промоција града као погодног мјеста за 

покретање пословних подухвата или инвестирање; 

3. Издавање брошура, прављење информативног 

портала; 

4. Oрганизовани одласци на сајмове; 

5. Организација регионалног догађаја с циљем 

промоције инвестиционе понуде; 

6. Израда и дистрибуција промотивног видеа; 

7. Израда и штампање Водича о процедурама за 

регистрацију; 

8. Инвестициони сажетак  Града (локације и 

пројекати) – LIFE пројекат. 

 

 

Буџет Града  

Донатори 

 

 

110.000,00  110.000,00  

Одјељење за 

локални 

економски 

развој и 

стратешко 

планирање 

4. 

С2:О5:ПГ1:Пр5  

Изградња и 

реконструкција 

спортских дворана 

Санација и реконструкција Шопинг центра 

Буџет Града 10.000.000,00 100.000,00 

Одјељење за 

комуналне 

послове 

5. 

С2:О5:ПГ2:Пр1 

Уређење комплекса Бањ 

брдо/Шехитлуци 

(угоститељски и 

рекреативни садржаји) 

Додатно уређење пјешачких и бициклистичких 

стаза. 
Буџет Града 

ТОБЛ 

Удружења 

Спонзори 

500.000,00 20.000,00 

Туристичка 

организација 

Града Бања 

Лука 
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6. 

С2:О5:ПГ2:Пр2 

Развој религијског 

туризма 

1. Анимирање религијских заједница, органа власти 

и других организација за активности формирања 

понуде религијског туризма.                                                 

Формирање и промоција специфичних програма 

разгледања Града „Бања Лука -  религија“.            

2. Штампање и дистрибуција пропагандних 

материјала, видео материјала и мултимедијалних 

презнтација.                                                             

3.Студијска путовања.  

ТОБЛ 

Вјерске 

заједнице 

Спонзори 

500.000,00 20.000,00 

Туристичка 

организација 

Града 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С2:О5:ПГ2:Пр3 

Туристичка понуда 

града 

Годишњи календар културних, туристичких и 

осталих манифестација града Бања Лука за 

2017.годину: 

1. Јануар - Новогодишњи концерт Бањалучке 

филхармоније, годишња награда за најбољу књигу 

града Бања Лука, Светосавска академија учешће 

Града 13.000,00; 

2. Април - Дани Владе Милошевића, дјечије 

царство, остале културне манифестација поводом 

Дана Града, међународни фестивал дјечијег 

фолклора учешће Града 23.000,00 ; 

3. Мај - Европски фестивал трзалачких 

инструмената "Вече уз тамбуру", међународни 

ђурђевдански фестивал дјечије пјесме, међународна 

манифестација "Ноћ музеја", театар фест "Петар 

Кочић", мото фест Бања Лука 2017 учешће Града 

28.000,00; 

4.Јун – 10.интернационални фестивал културе 

"Дукатфест"-јубилеј, Бањалучки дани пива/музике 

учешће Града 9.000,00 ; 

5. Јул – 12.Козара етно фест, Демофест-музички 

фестивал-јубилеј, љето на Врбасу, традиционални 

14. сусрет  бањалучана "Везени мост" учешће Града 

29.000,00; 

6. Август - Fresh Wave festival, 52.Кочићев збор 

учешће Града 11.000,00; 

7. Септембар - Дани Израела и Јеврејске културе, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буџет Града 

ТОБЛ 

Предузетници 

Удружења 

Спонзори 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.000.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

150.000,00 
По основу 

уступања 

простора за 

одржавање 

културних, 

туристичких и 

осталих 

манифестација 

Град Баља Лука 

је учествовао са 

242.542,28 што 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одјељење за 

културу, 

туризам и 

социјалну 

политику  
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смотра културног стваралаштва националних 

мањина, 22. међународни сајам књиге "Бања Лука 

2017" учешће Града 6.000,00; 

8. Октобар - Међународни хорски сусрети 

"Бањалучки хорски сусрети 2017", 15. међународни 

фестивал позоришта за дјецу,  10.међународни 

фестивал анимираног филма - Бањалука 2017"-

јубилеј, фестивал младог глумца "ЗАПЛЕТ" учешће 

Града 26.000,00; 

9. Новембар – 11. фестивал дјечијег музичког 

стваралаштва "Мали композитор" учешће Града 

5.000,00; 

10. Децембар – Зимзоград. 

Поред календара  кулурних, туристичких и осталих 

манифестација Одјељење је за 2017. годину 

планирало и друге активности: 

 1.  Анализа туристичког бренда Бања Лука и 

Идејно рјешење визуала са слоганом за потребе 

промоције 

2. Поступак јавне набавке за Анализу туристичког 

бренда Бањалуке; 

3. Поступка јавне набавке за  израду идејног 

рјешење визуала лога и слогана и графичке књиге 

стандарда за потребе промоције туристичке понуде 

Бања Луке“; 

4. Припрема промотивних активности у складу са 

одабраним каналима комуникације и одабраним 

регионалним тржиштима; 

5. Дефинисање циљних тржишта; 

6. Утврђивање садржаја програма у сврху 

промоције љетне туристичке понуде „Закуп“ 

огласног простора на друштвеним мрежама ( FB, 

Youtube, туристичким порталима, магазинима, 

форумима, блоговима, и ангажовање креативног 

администратора за период од 01.07.-15.08.2017. 

године); 

7. Регионално  рекламирање љетне туристичке 

понуде Града Бањалуке 2017 године  у Београду, 

укупно износи 
392.542,28 
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Загребу, Љубљани, као и Сарајеву и Бања Луци; 

8. Промотивна кампања у периоду од 01. јула-15. 

августа 2017. године, стратегија и канали 

комуницирања-оглашавања креирани  у складу са 

циљним регионалним тржиштима 

9. Приједлог концепта организације  реализације 

зимске туристичке манифестације  „Зимзоград“ 

2017/2018  

10. Припрема промотивних активности за зимску 

кампању у складу са одабраним каналима 

комуникације и одабраним регионалним 

тржиштима, дефинисање циљних тржишта 

11.Израда приједлога Стратегије развоја 

туристичког бренда Бањалука 2018.-2021. – 

конкурентски позив 

12. Усвајање стратегије развоја туристичког бренда 

Бања Лука  2018-2021 са неопходним буџетом за 

реализацију наведеног. 

У 2017. години ће се наставити активности на 

анализи стања тренутне туристичке понуде 

Бањалуке (број смјештајних капацитета, њихова 

распоређеност и разноликост, врсте туристичке 

понуде итд.); формирању туристичке понуде 

прилагођене циљним групама (побољшање 

постојећих и креирање нових туристичких 

производа и услуга) и промоцији туристичке 

понуде Града. 

 

250.000,00 
Туристичка 

организација 

Града Укупно за 

2017.г. 

642.542,28 

8. 

С2:О5:ПГ2:Пр5 

Развој авантуристичког 

туризма 

1. Реализација пројекта обнове и изградње 

инфраструктуре слалом стазе у кањону Тијесно.   

2. Уређење пећине „Љубачево“. Израда 

панормаских платформи и пјешачких стаза на 

десној обали Врбаса на подручју Љубачева.                   

3. Реализација пројекта пењачког кампа „Drill & 

Chill“ 

 

 

Буџет Града 

ТОБЛ 

Удружења 

Спонзори 

150.000,00 75.000,00 

Туристичка 

организација 

Града 
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9. 
С2:О5:ПГ2:Пр8 

Дајак 

1.Обуке и едукације                                                                 

2. Умрежавање – увезивање туристичке понуде 

дајака са понудом разгледања града. Изградња 

пристаништа Доношења правилника о пружању 

услуга вожње дајак чамцем као туристичке 

активности – стандардизација улуга. Маркетинг  

Буџет Града 

ТОБЛ 

Удружења 

Предузетници 

Спонзори 

500.000,00 30.000,00 

Туристичка 

организација 

Града 

СТРАТЕШКИ ЦИЉ С3: ИНФРАСТРУКТУРНА ЕФИКАСНОСТ И ЕФЕКТИВНОСТ 

1. 

С3:О1:ПГ1:ПР1 

Друга фаза фабрике 

воде „Новоселија2“ 

Изградња постројења за третман муља, изградња 

система за заштиту од хидрауличког удара, 

изградња објеката опште лабораторије и 

проширење објекта дозирне станице. У току 2017. 

године планирано је  

извођење грађевинских радова на објекту и радова 

вањског уређења на локацији опште лабораторије, 

те опремање објекта намјештајем и опремом. 

Активности на реализацији: 

1.Јавна набавка радова – активност ће се 

реализовати до половине мјесеца маја 2017. године; 

2.Увођење извођача у посао – активност ће се 

реализовати до краја маја 2017. године; 

3.Извођење грађевинских радова – активност ће се 

реализовати до краја јула 2017. године у зависности 

од временских услова; 

4.Надзор над извођењем радова – реализоваће се у 

истом периоду кад и активност под редним бројем  

5. Опремање објекта – до почетка септембра 2017. 

године 

 

Властита 

средства 

„Водовода„ а.д. 

 

6.500.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

700.000,00 
 

Пројект је у 

току и у 2017. 

години план је 

да се реализује 

10% у односу 

на реализацију 

пројекта у 

потпуности. 

 

а.д.“Водовод“ 

Бања Лука 

2. 

С3:О1:ПГ1:Пр3 

Иградња секундарне 

мреже 

 

По  Програму  УГЗ-а  за 2017. годину планирана је 

изградња водовода у улицама : 

Краља Александра I  Карађорђевића 

Водовод у Приштинској улици 

Водовод у Билећкој улици 

Водовод у ул. Бранка Грпчића 

Водовод у ул. Франца Шуберта и Ђорђа Јоветића 

Водовод у ул. Дујке Комљеновића 

Водовод у ул. Браће Кукрика 

Буџет Града 17.700.000,00 650.000,00 

Одјељење за 

комуналне 

послове 
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Водовод Туњице 

Водовод Тузланска 

Водовод крак улице до Друштвеног дома 

Поткозарје 

3. 

С3:О1:ПГ1:Пр5 

Изградња резервоарског 

простора 

Улица браће Милетића 

Буџет Града 9.500.000,00 100.000,00 

Одјељење за 

комуналне 

послове 

 

4. 

С3:О1:ПГ3:Пр5 

Изградња и 

модернизација градске 

уличне мреже 

1.Инвестиционо одржавање градских асфалтних 

саобраћајница – рехабилитација У оквиру 

инвестиционог одржавања обнављаће се асфалтни 

коловоз на градским саобраћајницама, и то: 

Булевар Живојина Мишића (дио), Ђеде 

Кецмановића (дио), Српских устаника (дио), 

Тешана Подруговића (дио), Понирска (дио), Анке 

Дракулић (дио),  Браће Подгорника (дио), Српских 

рудара, Ранка Шипке, Јовице Савиновића и др. 

(Програм ЗКП – тачка 2.3., 530.000,00 КМ)                 

2. Модернизација градских макадамских 

саобраћајница. У оквиру модернизације извешће се 

радови на градским саобраћајницама: Весели 

Бријег, Краља Александра I Карађорђевића, (код 

Павловић Турса), Јована Рашковића, (огранак), 

Озренска, Арчибалда Рајса, (огранак), Косте 

Јарића, Петра Великог, (огранак), Стојана Бијелића, 

Владе Зељковића, Слободана Дубочанина, Давида 

Штрпца, (огранак), Браће Кукрика, (огранак), 

Тешана Подруговића, (огранак), Дубичка, 

(огранак), и др. (Програм ЗКП – тачка 2.4., 

255.000,00 КМ)                                                                           

3. Реконструкција градских саобраћајница. У 

оквиру реконструкције извешће се радови на 

градским саобраћајницама: Козарска (тротоар), 

Улица Карађорђева (тротоар), Војводе Пријезде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буџет Града 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.000.000,00 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.045.000,00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одјељење за 

саобраћај и путеве 

 

ЈП „Путеви 

Републике 

Српске“ 

 

 

Министарство 

пољопривреде,Шу

марства и 

водопривреде 
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(тротоар), реконструкција пјешачке зоне  у Улици 

Бана Милосављевића  од раскрснице са Српском 

улицом до раскрснице са Улицом Бана др Тодора 

Лазаревића, и др. (Програм ЗКП – тачка 2.5., 

550.000,00 КМ)                                                                            

4. Инвестиционо одржавање, локалних и 

некатегорисаних путева.У оквиру инвестиционог 

одржавања вршиће се санација  на сљедећим 

локалним путевима: Куљани - Барловци - Церици, 

Поткозарје - Верићи, Бистрица - Горња Пискавица - 

Пискавица,  и санација клизишта од регионалног 

пута за Бронзани Мајдан - Мијатовићи - мјесна 

црква - Горња Пискавица и др.  (Програм ЗКП – 

тачка 3.3., 333.000,00 КМ)                                                 

5. Реконструкција локалних и некатегорисаних 

путева.У оквиру реконструкције извешће се радови 

на сљедећим локалним и некатегорисаним 

путевима:Долине - Шкорина кућа, Осоје - 

Марковићи - Петковићи, улица у Бронзаном 

Мајдану, пут за Верић поље, пут за Дојчиновиће, 

Вученовићи - Чубриловићи - Стара црква, пут за 

Дурбића Брдо (Житомислићка), пут за Брковиће, 

Горанов пут, Рачићи - Макивићи, Прњавор - 

Петровићи, ОШ Обровац - Босанчићи, пут у 

Радосавској, Ковачевићи - Вукелићи - Сарачица, 

Јанковићи - гробље, Рекавице 1 - Малчићи - Јакићи 

- Велики Рачићи, пут за Копрене и др.  (Програм 

ЗКП – тачка 3.4., 377.000,00 КМ)                        

6.Изградња пута за Пријечане (Програм УГЗ– тачка 

3.1., 1.000.000,00 КМ)              
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7. Изградња кружне раскрснице код Ребровачке 

цркве вриједност радова  550.000,00 КМ;       

                                                                                       

8. Изградња Источног транзита од улице Мајке 

Југовића до улице Стевана Булајића у Бања Луци 

вриједност радова 850.000,00 КМ;       

                                                                                                    

9. Реконструкција саобраћајнице у улици Петра 

Великог у насељу Чесма у Бањалуци у дужини cca 

800 m (од моста на ријеци Врбањи до православне 

цркве) вриједност радова 650.000,00 КМ. 

 

ЈП „Путеви 

Републике 

Српске“ 

 

 

Министарство 

пољопривреде,

шумарства и 

водопривреде 

550.000,00 

 

850.000,00    

 

 

650.000,00               

Укупно за 

2017.г. 

5.095.000,00 

5. 

 

С3:О1:ПГ2:Пр2 

Имплементација 

Одрживог енергетског 

акционог плана (SEAP-

a) – даљинско гријање 

 

Пројекат изградње „Еко-топлане“ Бања  Лука 

1. Припрема и расписивање Јавног позива за 

подношење пријава ради оснивања заједничког 

привредног друштва ради производње, 

дистрибуције и наплате топлотне енергије на 

подручју Града Бања Лука; 

2. Избор стратешког партнера ради изградње и 

финансирања новог постројења Топлане и 

потписивање уговора о стратешком партнерству; 

3. Изградња и финансирање новог постројења 

Топлане на биомасу/дрвну сјечку . 

Буџет Града 

Кредитна 

средства 

Донатори 

20.000.000,00 3.000.000,00 

Кабинет 

градоначелника/ 

Одјељење за 

привреду 

6. 

 

С3:О1:ПГ3:Пр7 

Изградња мостова 

 

Завршетак изградње висећег  моста у Пријечанима. 

(Програм УГЗ – тачка 3.2, 100.000,00 КМ)                                                 

Буџет Града 

 

22.000.000,00 

 

100.000,00 Одјељење за 

саобраћај и путеве 

7. 

С3:О2:ПГ1: Пр4 

Изградња и санација 

објеката породичне 

медицине 

Завршетак изградње у МЗ Доња Кола и пројектна 

документација у МЗ Шарговац и МЗ Петрићавац 

 

 

 

Буџет Града 5.500.000,00 155.000,00 

Одјељење за 

комуналне 

послове 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С4: ДОБРО ИНТЕГРИСАНА ЛОКАЛНА ЗАЈЕДНИЦА 

1. 

C4:O3:ПГ2:Пр5 

Увођење и пријемна GIS 

технологије у оквиру 

просторног планирања 

Активност се одвија континуирано. 

Буџет Града 

Донатори 
3.200.000,00 26.000.00 

Одјељење за 

просторно 

уређење 

2. 

С4:04 ПГ1: Пр2 

Стамбено збрињавање 

Социјално угрожених 

грађана 

На 49. Сједници Скупштине Града одржаној 

28.07.2016.године донесена Одлука о становима у 

својини града а поглављем III обухваћено је 

Оснивање,управљање, располагање и кориштење 

стамбеног фонда уз принципе социјалног 

становања у склопу наставка имплементације РСП. 

Циљ пројекта ДПСЗ БХ3(2014) у оквиру РСП је 

локална интеграција интерно расељених особа и 

избјеглица из Републике Хрватске а реализује се у 

сарадњи са Министарством за избјеглице и 

расељена лица РС и Министарством за људска 

права и избјеглице БиХ. Пројектом је предвиђено 

стамбено збрињавање у вишестамбеним зградама 

кроз изградњу 48 стамбених јединица. 

У току 2017.године на основу Правилника о 

критеријима и поступку одабира корисника, 

додјели, начину и условима кориштења стамбених 

јединица у вишестамбеним зградама изграђеним у 

склопу РСП објавит ће се Прелиминарна листа 

корисника. 

 

У склопу РСП у току је реализација и под-пројеката 

БХ4-К-1, БХ2-К2, БХ4 и ОПЕЦ-2 (предвиђена је 

изградња /реконструкција индивидуалних 

стамбених јединица за интерно расељено и избјегло 

становништво)У сврху реализације наведених 

пројекта именовани су координатори и потписани 

Споразуми о сарадњи. Имплементатор наведених 

пројеката је Министарство за избјеглице и 

расељена лица РС.За реализацију ових пројеката 

планирана су средства у износу од 10.000,00 КМ 

 

 

Буџет Града 

10% 

Влада РС и 

надлежна 

министарства  

60% 

Донатори 30% 

10.000.000,00 10.000,00 

Носилац 

пројектних 

активности 

одабира 

корисника је 

Одјељење за 

културу, 

туризам и 

социјалну 

политику а за 

све остале 

активности око 

изградње 

објеката и 

исходовања 

неопходних 

дозвола 

надлежно је 

Одјељење за 

комуналне 

послове 
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СТРАТЕШКИ ЦИЉ С5: РЕВИТАЛИЗОВАНО СЕОСКО ПОДРУЧЈЕ ГРАДА 

СА ОБЕЗБЈЕЂЕНИМ УСЛОВИМА ЗА ОДРЖИВИ РАЗВОЈ 

1. 

С5:О1:ПГ1:Пр2: 

Стратегија руралног 

развоја града Бања Лука 

2010-2015. 

 

- Области 

просторног планирања и 

инфраструктуре 

 

- Пројекти 

изградње, 

модернизације и 

проширења система  

водоснабдијевања на 

руралном подручју 

Града 

Изградња инфраструктурних објеката, се односи на 

изградњу и одржавање водовода и одржавање јавне 

расвјете. 

Редовне активности у 2017.г. 

-Отклањање свих врста кварова, 

-Редовно санитарно одржавање изворишта, 

резервоара и вод. мреже. 

 

 

 

Буџет Града 

 

 

 

90.000.000 

 

20.000,00 

                              

 

 

Центар за развој 

пољопривреде  

и села 

 

С5:О1:ПГ1:Пр2: 

Стратегија руралног 

развоја града Бања Лука 

2010-2015. 

 

Регионални водоводни 

систем „ Црно Врело “ 

Регионални водоводни систем „ Црно Врело“ 

Ради се о завршетку реализације основног Уговор 

за извођење радова на изградњи примарног дијела 

водоводног система „Црно врело“ регионални 

водовод (Доњи Перван-Петров Гај) за заједничке 

објекте на подручју Града Бања Лука и Града 

Приједора. Заједнички објекти се односе на: 

- Хидротехнички објекти- каптажна 

грађевина, доводни цјевовод до раздјелне коморе и 

комора, постројење за третман воде и главни 

гравитациони цјевовод; 

- Електроинст. у објектима за третман воде; 

 

3.475.717,61 
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- Електроенергетско напајање објеката; 

- Аутоматика (надзор и управљање); 

- Пренос података оптичким каблом; дионица 

Црно врело и дионица Лисина- Приједор (са свих 

објеката до командних центара у Бањалуци и 

Приједору). 

За завршетак овог Уговора предвиђена су додатна 

средста Анексом уговора у вриједности од 

3.475.717,61 КМ. 

Укупно за 

2017.г. 

3.495.717,61 

2. 

 

С5:О2:ПГ1:Пр3 

Стратегија руралног 

развоја града Бања Лука 

2010-2015.године 

- Област пољопривреде, 

шумарства и лова; 

-Област микро, малих и 

средњих предузећа; 

-Област туризма 

 

 

 

 

Активности у области пољопривреде се одвијају 

кроз подстицајна средства пољопривредним 

газдинствима и активностима Центра на РЕЦ 

„Мањача“.  

- Додјела сјемена пољопривредним произвођачима 

с циљем унапређења пољопривредне производња  

-Додјела подстицајних средстава за развој 

пољопривреде и реализацију пројеката у области 

пољопривреде за 2017.годину, реализација ових 

активности планирана је  за  март-јул. 

-Додјела субвенција  за привођење земљишта 

култури. Одлуком бр.07-013-167/17 од 15.03.2017. 

дефинисано да Центар проводи активности за  

додјелу ове врсте субвенција.  

РАЗВОЈНО ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР „МАЊАЧА“ 

-На РЕЦ „Мањача“ планиран је наставак ратарске 

производње сјемена стрних жита, која се  

расподјељују по субвенционираним цијенама и овај 

вид производње има карактер подстицаја. 

-Активности на очувању анималних генетичких 

ресурса (краткорого аутохтоно говече) -  

С5:О3:ПГ2:Пр1 Стратегија развоја града 

-Перманентна едукација пољопривредних 

 

Буџет Града 

Донатори 

 

 

90.000.000 

 

 

 

 

130.000,00  

 

 

 

 

800.000,00  

 

 

 

 

 

250.000,00  

 

 

Центар за развој 

пољопривреде 

и села  
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произвођача,која је редовна активност стручњака 

Центра, ће се провести кроз организовање 

различитих једнодневних и вишедневних курсева, 

показних вјежби на полигону  РЕЦ „Мањача“, 

набавку популарне и стручне литературе. 

Ове активности су континуиране и одвијају се  

сваке године према одобреном буџету и Програму 

рада Центра. 

 

Укупно за 

2017.г. 

1.180.000,00 
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