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1. Увод

Скупштина Града Бања Лука је, на 23. сједници, одржаној 30.05. и 31.05.2018. 
године, донијела Одлуку о усвајању Плана капиталних инвестиција Града Бања Лука у 
периоду од 2018. до 2020. године (у даљем тексту ПКИ 2018-2020. године).

План капиталних инвестиција је основни документ за планирање капиталних 
издатака у буџету Града, који уједно представља и основ за њихово кандидовање према 
другим доступним изворима финансирања, с обзиром да средства из буџета Града 
углавном нису довољна за финансирање капиталних инвестиција.

Капиталне инвестиције, у смислу овог Плана, су инвестиције вриједности од 
100.000,00 КМ и више.

ПКИ 2018-2020. године је обухватио 94 пројекта који су разврстани у 10 области 
инвестирања: Привреда, Комунална инфраструктура, Саобраћајна инфраструктура, 
Култура и туризам, Образовање, Спорт, Заштита животне средине и енергетска 
ефикасност, Здравство, Друштвени садржаји и Остали пројекти.

План је усаглашен са стратешким документима Града и одређује главне 
смјернице инвестиционог развоја Града у периоду од 2018. до 2020. године, тј. Планом 
је предвиђено инвестирање у пројекте чијом реализацијом ће се омогућити рјешавање 
приоритетних потреба Г рада, као и у пројекте кој и доприносе реализацији стратешких 
циљева Града.

Укупна вриједност капиталних инвестиција Града према усвојеном ПКИ 2018- 
2020. године износи 159.578.259,55 КМ, а планирана средства за улагање по годинама 
су сљедећа:

•  2018. година - 32.923.800,03 КМ,
•  2019. година - 66.283.259,52 КМ и
•  2020. година - 60.371.200,00 КМ.

У 2019. години планирана је реализација пројектних активности за 58 пројеката, 
укупне вриједности 66.283.259,52 КМ, а преглед планираних средстава за 2019. годину 
по областима инвестирања, приказан је у Табели 1.

Табела 1. Планирана вриједност капиталних инвестиција по областима 
инвестирања за 2019. годину

Ред.
бр.

Област
инвестирања

БРој
пројеката

Планирана средства 
за 2019. годину 

(у К М)
1. Комунална инфраструктура 14 11.030.000,00
2. Саобраћајна инфраструктура 5 10.873.000,00
3. Привреда 3 2.060.000,00
4. Култура и туризам 6 29.412.000,00
5. Образовање 2 2.170.230,00
6. Спорт 4 3.240.000,00
7. Заштита животне средине и 

енергетска ефикасност
6 1.240.339,52

8. Здравство 3 680.000,00
9. Друштвени садржаји 8 2.412.690,00
10. Остали пројекти 7 3.165.000,00

УКУПНО: 58 66.283.259,52



Планирана средства за капиталне инвестиције које су обухваћене ПКИ 2018- 
2020. године укључују и екстерне изворе финансирања који подразумијевају: кредитна 
средства, средства и трансфере виших нивоа власти - средства Предсједника Републике 
Српске, Владе Републике Српске и републичких јавних предузећа, донације, средства 
приватних инвеститора, сарадњу кроз моделе јавно-приватног партнерства и др. и 
усаглашена су са пројекцијом буџетских средстава за капиталне инвестиције за плански 
период, као и са процјеном очекиване динамике финансирања капиталних инвестиција 
путем екстерних извора финансирања.

Праћење провођења, као и ажурирање ПКИ 2018-2020. године, је у надлежности 
свих организационих јединица Градске управе, а за обављање стручних и 
административно-техничких послова задужено је Одјељење за локални економски 
развој и стратешко планирање.

2. Преглед реализације капиталних инвестиција у 2019. години

На основу података прикупљених од организационих јединица Градске управе и 
других субјеката надлежних за имплементацију пројеката обухваћених ПКИ 2018-2020. 
године, у наставку је дат преглед имплементације пројеката у 2019. години, по 
областима инвестирања.

2.1. Комунална инфраструктура

1. Изградња секундарне водоводне мреже на подручју Града Бања Лука (пројекти 
Водовода а.д.)

Према подацима „Водовода“ а.д. Бањалука, у току 2019. године, изграђена је 
секундарна мрежа на подручју градског система у дужини од 4.833 т ,  секундарна 
мрежа за сеоске водоводе у дужини од 7.700 т ,  профила 63 т т  и извршено је 
измјештање колектора Ф 500 т т .

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 848.837,70 КМ (градски водовод - 495.282,76 КМ и 
сеоски водоводи - 353.554,94 КМ), из властитих средстава „Водовода“ а.д. Бањалука. 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

2. Наставак изградње водоводног система „Црно врело“ - подсистем Бронзани 
Мајдан - прва фаза изградње

У току 2019. године, за пројекат Наставак изградње водоводног система „Црно 
врело“ - подсистем Бронзани Мајдан - прва фаза изградње, реализоване су сљедеће 
активности:

Потписан је уговор, али радови нису започели, јер нису ријешени имовинско- 
правни односи. Почетак радова се очекује у току 2020. године.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 770.865,08 
КМ. Средства су кредитна (пројекат Вода 1), нису реализована у 2019. години и 
резервисана су за наставак пројектних активности у 2020. години.



3. Уређење водног режима ријеке Врбање од моста код „Инцела“ па узводно на 
дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног насипа у насељу Чесма у 
дужини од 100 метара

У току 2019. године, за пројекат Уређење водног режима ријеке Врбање од 
моста код „Инцела“ па узводно на дужини од 1,5 км и санација десног одбрамбеног 
насипа у насељу Чесма у дужини од 100 метара, наставило се са рјешавањем 
имовинско-правних односа. Ријешено је 9.316,00 т 2 земљишта. Потписано је 39 
споразума, чија је укупна вриједност 173.954,32 КМ. По окончању рјешавања 
имовинско-правних односа и прибављању дозволе, започеће се са радовима на уређењу 
и санацији. Редовним одржавањем водотокова умањена је могућност за појаву штетног 
дјеловања вода (поплаве и сл.).

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 173.954,32 
КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 139.680,84 КМ, из 
редовних буџетских средстава. Средства у износу од 184.869,00 КМ су резервисана за 
реализацију исплата по споразумима у 2020. години.

4. Реинжењеринг, реконструкција, санација и изградња вреловодне мреже у Граду 
Бања Лука

У току 2019. године, за пројекат Реинжењеринг, реконструкција, санација и 
изградња вреловодне мреже у Граду Бања Лука, реализоване су сљедеће активности:

Изградња вреловода у улицама: Милована Глишића, Козарској, Милана 
Карановића, Душка Кошчице, Меше Селимовића, Бошка Тошића, реконструкција 
вреловода Ада, изградња и реконструкција вреловода преко Зеленог моста, те 
вреловодног прикључка Тржног центра „Делта Планет“, у укупној дужини од 1.526,05 
т .

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 782.529,60 
КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 642.646,74 КМ 
(204.657,84 КМ из редовних буџетских средстава и 437.988,90 КМ из уговора са 
инвеститорима). Средства у износу од 139.882,86 КМ су резервисана за наставак 
пројектних активности у 2020. години.

5. Изградња водоводне мреже у Улици браће Милетић - „Бег бунар“ - друга фаза

У току 2019. године, за пројекат Изградња водоводне мреже у Улици браће 
Милетић - „Бег бунар“ - друга фаза, није завршен поступак јавне набавке за избор 
извођача радова (пројекат Вода 2). Реализација пројектних активности се наставља у 
2020. години.

6. Изградња водоводне мреже у насељу Јагаре

У току 2019. године, за пројекат Изградња водоводне мреже у насељу Јагаре, 
реализоване су сљедеће активности:

У току су радови на првој фази примарне водоводне мреже, у складу са 
уговором из 2018. године (вриједност уговора је 650.758,73 КМ), а за радове на другој 
фази секундарне водоводне мреже у току је поступак јавне набавке за избор извођача 
радова (пројекат Вода 2).



Финансијска реализација пројекта у 2019. години, по уговору из 2018. године, 
износи 424.644,70 КМ (185.459,94 КМ из редовних буџетских средстава и 239.184,76 
КМ из осталих извора финансирања). Средства у износу од 226.114,03 КМ су 
резервисана за наставак пројектних активности у 2020. години.

7. Изградња водовода четврте висинске зоне у насељу Чесма

У току 2019. године, за пројекат Изградња водовода четврте висинске зоне у 
насељу Чесма, реализоване су сљедеће активности:

Изграђен је резервоар 4. висинске зоне у насељу Чесма, у складу са уговором из
2018. године (вриједност уговора је 534.701,21 КМ), а у току су радови на изградњи 
водовода у оквиру пројекта Вода 1.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 
3.548.883,06 КМ. Средства су кредитна, нису реализована у 2019. години и резервисана 
су за наставак пројектних активности у 2020. години. Финансијска реализација пројекта 
у 2019. години, по уговору из 2018. године, износи 432.790,78 КМ, из осталих извора 
финансирања.

8. Изградња водовода на подручју Рекавице - Благојевићи

У току 2019. године, пројекат Изградња водовода на подручју Рекавице - 
Благојевићи је углавном реализован. Изграђен је доводни цјевовод, пумпна станица, 
потисни цјевовод, резервоар и дистрибутивна мрежа (Рекавице 1 - подсистем Бањица).

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 428.447,09 
КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 454.720,17 КМ, из 
редовних буџетских средстава. Средства у износу од 21.462,19 КМ су резервисана за 
завршетак пројекта у 2020. години.

9. Изградња и реконструкција канализационе мреже на подручју МЗ Лауш и 
МЗ Побрђе

У току 2019. године, за пројекат Изградња и реконструкција канализационе 
мреже на подручју МЗ Лауш и МЗ Побрђе, прибављена је грађевинска дозвола и 
очекује се увођење извођача у посао од стране надзора.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 528.722,41 
КМ. Средства су кредитна (пројекат Вода 1), нису реализована у 2019. години и 
резервисана су за наставак пројектних активности у 2020. години.

10. Изградња водовода друге висинске зоне у насељу Зелени вир

У 2019. години, за пројекат Изградња водовода друге висинске зоне у насељу 
Зелени вир, у току су радови на изградњи водовода.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 174.759,79 
КМ. Средства су кредитна, нису реализована у 2019. години и резервисана су за 
наставак пројектних активности у 2020. години.



11. Изградња канализационе мреже у насељу Ада

У току 2019. године, за пројекат Изградња канализационе мреже у насељу Ада, 
није завршен поступак јавне набавке за избор извођача радова (пројекат Вода 2). 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

12. Изградња канализационе мреже у насељу Дракулић

У току 2019. године, за пројекат Изградња канализационе мреже у насељу 
Дракулић, није завршен поступак јавне набавке за избор извођача радова (пројекат 
Вода 2). Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

13. Изградња постројења за третман муља, израда система за заштиту од 
хидрауличког удара, изградња објекта опште лабораторије и проширење 
објекта дозирне станице (Водовод а.д. Бања Лука)

Према подацима „Водовода“ а.д. Бањалука, у току 2019. године, за пројекат 
Изградња постројења за третман муља, израда система за заштиту од хидрауличког 
удара, изградња објекта опште лабораторије и проширење објекта дозирне станице 
(Водовод а.д. Бања Лука), реализована је набавка пословног инвентара и опреме за 
лабораторију.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 73.162,48 КМ, из властитих средстава Водовода а.д. 
Бања Лука. Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

14. Пројекат „Зелена оаза“

У току 2019. године, није било реализованих активности за пројекат „Зелена 
оаза“, јер је измијењен Регулациони план, који је планирао другачије рјешење за 
предметни простор у односу на урбанистичко-техничке услове и локацијске услове 
који су урађени 2018. године, те је потребно урбанистичко-техничке услове и 
локацијске услове ускладити са новим Регулационим планом. Реализација пројектних 
активности је пролонгирана за 2020. годину.

У току 2019. године, усљед недостатка финансијских средстава, није било 
реализованих активности за пројекте: Реконструкција водоводне и канализационе 
мреже на локацији Бул. Степе Степановића, Изградња парка у складу са регулационим 
планом, на јавној зеленој површини у Улици Равногорска између бројева 7 и 6, а који 
парк би носио званичан назив „Маријан Бенеш и Изградња парка у замјену за 
планирани аква парк у насељу Паприковац.

Финансијски преглед реализације пројеката у области Комунална
инфраструктура, приказан је у Табели 2.

Табела 2. Комунална инфраструктура



Редни

бР°Ј
Назив пројекта

Планирана 
вриједност 

финансирања 
за 2019. 
годину, 

у  складу са 
ПКИ 2018- 

2020. године 
(у КМ )

Уговорена  
вриједност за 
реализацију 
пројекта у  

2019. години  
(у КМ )

Финансијска 
реализација 
пројекта у  

2019. години
(у КМ )

Извори финансирања (у К М )

Средства Града Бања Лука Остали извори финансирања  
(јавна предузећа, установе, 

министарства, донације, 
трансфери, приватни 
капитал, сарадња са 

приватним партнером и др.)

Буџетска средства 
(редовна буџетска 

средства за 2019. годину 
и резервисана средства 
из претходног периода)

Кредитна 
средства и 
обвезнице

Неновчана
средства

Резервисана 
средства за 

наставак 
пројекта у  

2020. години
1 2 3 4 5 (6+7+8+10) 6 7 8 9 10

1

Изградња секундарне 
водоводне мреже на 
подручју Града Бања 
Лука
(пројекги Водовода а.д.)

1.000.000,00 848.837,70 848.837,70 848.837,70

2

Наставак изградњ е 
врелодоводног система 
,Ц рно врело“ - 
подсистем Бронзани 
М ајдан - прва фаза 
изградње

1.000.000,00 770.865,08 0,00 770.865,08

3

Уређење водног режима 
ријеке Врбање од моста 
код ,И нцела“ па узводно 
н а  дужини од 1,5 км и 
санација десног 
одбрамбеног насипа у 
насељ у Чесма у  дужини 
од 100 метара

0,00 173.954,32 139.680,84 139.680,84 184.869,00

4

Реинжењ еринг, 
реконструкција, санација 
и  изградњ а вреловодне 
мреже у  Граду Бањ а Лука

200.000,00 782.529,60 642.646,74 204.657,84 139.882,86 437.988,90

5

Изградња водоводне 
мреже у  У лици браће 
М илетић - „Бег бунар“ - 
друга фаза

150.000,00 0,00 0,00

6
Изградња водоводне 
мреже у  насељу Јагаре

600.000,00 0,00 424.644,70 185.459,94 226.114,03 239.184,76

7
Изградња водовода 
четврте висинске зоне у 
насељ у Чесма

500.000,00 3.548.883,06 432.790,78 3.548.883,06 432.790,78

8
Изградња водовода на 
подручју Рекавице - 
Благојевићи

0,00 428.447,09 454.720,17 454.720,17 21.462,19

9

Изградња и 
реконструкција 
канализационе мреже на 
подручју МЗ Лауш и  МЗ 
Побрђе

0,00 528.722,41 0,00 528.722,41

10
Изградња водовода друге 
висинске зоне у  насељу 
Зелени вир

160.000,00 174.759,79 0,00 174.759,79

11
Изградња канализационе 
мреже у  насељу Ада

100.000,00 0,00 0,00

12
Изградња канализационе 
мреже у  насељу Дракулић

300.000,00 0,00 0,00

13

Изградња постројењ а за 
третман муља, израда 
система за заштиту од 
хидрауличког удара, 
изградњ а објекта опште 
лабораторије и 
прош ирењ е објекта 
дозирне станице 
(Водовод а.д. Бања Лука)

6.500.000,00 73.162,48 73.162,48 73.162,48

14 Пројекат ,Зелена оаза“ 300.000,00 0,00 0,00

15

Реконструкциј а 
водоводне и 
канализационе мреже на 
локацији Бул. Степе 
Степановића

120.000,00 0,00 0,00

16

Изградња парка у  складу 
са регулационим планом, 
н а  јавној зеленој 
површ ини у Улици 
Равногорска између 
бројева 7 и  6, а који парк 
би носио званичан назив 
„Маријан Бенеш“

50.000,00 0,00 0,00

17
Изградња парка у  замјену 
за планирани аква парк  у 
насељ у Паприковац

50.000,00 0,00 0,00

УКУПНО: 11.030.000,00 7.330.161,53 3.016.483,41 984.518,79 5.595.558,42 2.031.964,62



2.2. Саобраћајна инфраструктура

1. Изградња Источног транзита од Улице мајке Југовића до Улице Стевана 
Булајића

У току 2019. године, пројекат Изградња Источног транзита од Улице мајке 
Југовића до Улице Стевана Булајића је реализован. У 2019. години изграђени су 
тротоари уз Источни транзит.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 370.312,07 
КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 598.488,11 КМ 
(207.000,00 КМ из резервисаних средстава по уговору из 2018. године, 310.000,00 КМ 
из редовних буџетских средстава и 81.488,11 КМ из осталих извора финансирања, тј. из 
средстава ЈП „Путеви РС“).

2. Реконструкција централне пјешачке зоне од Трга Крајине до Народног 
позоришта РС

У 2019. години, за пројекат Реконструкција централне пјешачке зоне од Трга 
Крајине до Народног позоришта РС, у току су радови на реконструкцији пјешачке зоне.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 
1.474.492,76 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 738.511,00 
КМ, из редовних буџетских средстава. Средства у износу од 735.981,76 КМ су 
резервисана за наставак пројектних активности у 2020. години.

3. Изградња Зеленог моста

У току 2019. године, пројекат Изградња Зеленог моста је реализован и Зелени 
мост је у употреби од 24.06.2019. године.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 439.651,51 
КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 1.558.854,86 КМ 
(1.119.203,35 КМ из резервисаних средстава по уговору из 2018. године и 439.651,51 
КМ из редовних буџетских средстава). Укупна вриједност инвестиције је 2.637.909,09 
КМ.

4. Изградња дијела пута за насеље Пријечани

У току 2019. године, за пројекат Изградња дијела пута за насеље Пријечани, 
завршена је санација клизишта и у наредној години се настављају радови на изградњи 
пута.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 
1.138.243,70 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 377.182,19 
КМ (68.206,41 КМ из резервисаних средстава по уговору из 2018. године и 308.975,78 
КМ из редовних буџетских средстава). Средства у износу од 491.024,22 су резервисана 
за наставак пројектних активности у 2020. години.



5. Изградња дијела пута за насеље Мотике

У 2019. години, за пројекат Изградња дијела пута за насеље Мотике, у току су 
радови на изградњи дијела пута.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 399.999,00 
КМ. Средства нису реализована у 2019. години и резервисана су за завршетак пројекта 
у 2020. години.

Финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 2.052.542,70 КМ, из 
резервисаних средстава по уговору из 2018. године.

6. Изградња моста у насељу Драгочај

У току 2019. године, пројекат Изградња моста у насељу Драгочај је реализован.
Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 38.005,91 

КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 257.380,91 КМ 
(219.375,00 КМ из резервисаних средства по уговору из 2018. године и 38.005,91 КМ из 
редовних буџетских средстава).

7. Продужетак трасе Источног транзита, од раскрснице Улице Б. Поткоњака и 
Крфске до Улице Гаврила Принципа (веза са Западним транзитом преко 
планираног Зеленог моста), у дужини од сса 270 т

У току 2019. године, пројекат Продужетак трасе Источног транзита, од 
раскрснице Улице Б. Поткоњака и Крфске до Улице Гаврила Принципа (веза са 
Западним транзитом преко планираног Зеленог моста), у дужини од сса 270 т ,  је 
реализован у сарадњи са ЈП „Путеви РС“. Обавеза Града била је учешће у изградњи 
оборинске канализације, водовода, расвјете, пјешачких и бициклистичких стаза и 
зацјевљење Ђурђевачког потока.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 
1.518.164,18 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи
1.727.932,15 КМ (732.366,05 КМ из редовних буџетских средстава и 995.566,10 КМ из 
осталих извора финансирања, тј. из средстава ЈП „Путеви РС“).

8. Б1ке бћаппд

У 2019. години, постављен је један терминал са бициклима на локацији у 
Обилићеву, уз Источни транзит, на укрштању улица Цара Лазара и Крфске.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација у 2019. 
години износи 29.983,25 КМ, из редовних буџетских средстава.

У складу са ПКИ 2018-2020. године, за пројекат Б1ке Зћапп§ планирано је да у I 
фази на подручју Града буду 4 локације са укупно 30 бицикала. У 2018. и 2019. години 
пројекат је реализован, тј. постављени су терминали са 36 бицикала на 5 локација на 
подручју Града: у Улици Краља Петра I Карађорђевића (преко пута зграде Градске 
управе), у Алеји Светог Саве (код Акване), у Улици Мајке Југовића (код Студентског 
центра „Никола Тесла“), у Парку Младен Стојановић и уз Источни транзит (на 
укрштању улица Цара Лазара и Крфске). У наредном периоду, у плану је да се поставе 
терминали на још 6 локација.



9. Изградња дијела Шарговачке улице

У току 2019. године, пројекат Изградња дијела Шарговачке улице је реализован. 
Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 189.769,30 

КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 1.144.079,28 КМ 
(954.309,98 КМ из резервисаних средстава по уговору из 2018. године и 189.769,30 КМ 
из редовних буџетских средстава).

10. Бициклистичке и пјешачке стазе

У току 2019. године, пројекат Бициклистичке и пјешачке стазе је реализован. У 
2019. години изграђена је пјешачка и бициклистичка стаза у насељу Старчевица и у 
Улици Пут српских бранилаца.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 334.667,31 
КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 413.019,81 КМ, из 
редовних буџетских средстава.

11. Изградња кружне раскрснице на споју Карађорђеве улице и Улице Јована 
Рашковића (дионица регионалног пута Р 405 Бања Лука - Бронзани Мајдан)

У току 2019. године, пројекат Изградња кружне раскрснице на споју 
Карађорђеве улице и Улице Јована Рашковића (дионица регионалног пута Р 405 Бања 
Лука - Бронзани Мајдан) је реализован у сарадњи са ЈП „Путеви РС“.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 699.996,13 КМ, из осталих извора финансирања, тј. из 
средстава ЈП „Путеви РС“.

12. Продужетак Булевара Цара Душана (I фаза), изградња моста у насељу Долац 
преко ријеке Врбас (II фаза), реконструкција Мачванске улице (III фаза)

У току 2019. године, за пројекат Продужетак Булевара Цара Душана (I фаза), 
изградња моста у насељу Долац преко ријеке Врбас (II фаза), реконструкција 
Мачванске улице (III фаза), завршен је међународни конкурс и у току је израда идејног 
рјешења и главног пројекта за колски мост.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 40.950,00 
КМ. Средства нису реализована у 2019. години и резервисана су за наставак пројектних 
активности у 2020. години.

13. Изградња кружне раскрснице на споју Улица Исаије Митровића и Солунске 
улице

У току 2019. године, пројекат Изградња кружне раскрснице на споју Улица 
Исаије Митровића и Солунске улице је реализован.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 409.718,59 
КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 358.628,99 КМ, из 
редовних буџетских средстава.



Финансијски преглед реализације пројеката у области Саобраћајна
инфраструктура, приказан је у Табели 3.

Табела 3. Саобраћајна инфраструктура

Редни

бР°Ј
Назив пројекта

Планирана 
вриједност 

финансирања 
за 2019. 
годину, 

у  складу са 
ПКИ 2018- 

2020. године 
(у КМ )

Уговорена  
вриједност за 
реализацију 
пројекта у  

2019. години  
(у КМ )

Финансијска 
реализација 
пројекта у  

2019. години  
(у КМ )

Извори финансирања (у КМ )

Средства Града Бања Лука Остали извори финансирања  
(јавна предузећа, установе, 

министарства, донације, 
трансфери, приватни 
капитал, сарадња са 

приватним партнером и др.)

Буџетска средства 
(редовна буџетска 

средства за 2019. годину 
и резервисана средства 
из претходног периода)

Кредитна  
средства и 
обвезнице

Неновчана
средства

Резервисана 
средства за 

наставак  
пројекта у  

2020. години
1 2 3 4 5 (6+7+8+10) 6 7 8 9 10

1

Изградња Источног 
транзита од У лице мајкг 
Југовића до Улице 
Стевана Булајића

305.000,00 370.312,07 598.488,11 517.000,00 81.488,11

2

Реконструкциј а 
централне пјешачке зоне 
од Трга Крајине до 
Народног позориш та РС

1.000.000,00 1.474.492,76 738.511,00 738.511,00 735.981,76

3 Изградња Зеленог моста 0,00 439.651,51 1.558.854,86 1.558.854,86

4
Изградња дијела пута за 
насељ е Пријечани

0,00 1.138.243,70 377.182,19 377.182,19 491.024,22

5
Изградња дијела пута за 
насељ е Мотике

0,00 399.999,00 2.052.542,70 2.052.542,70 399.999,00

6
Изградња моста у  насељу 
Драгочај

0,00 38.005,91 257.380,91 257.380,91

7

Продужетак трасе 
Источног транзита, од 
раскрснице Улице Б. 
Поткоњака и  Крфске до 
У лице Гаврила 
Принципа (веза са 
Западним транзитом 
преко планираног 
Зеленог моста), у  дужини 
од сса 270 т

0,00 1.518.164,18 1.727.932,15 732.366,05 995.566,10

8 Б]ке бћаппд 50.000,00 29.983,25 29.983,25 29.983,25

9
Изградња дијела 
Ш арговачке улице

1.500.000,00 189.769,30 1.144.079,28 1.144.079,28

10
Бициклистичке и 
пјешачвЕ стазе

0,00 334.667,31 413.019,81 413.019,81

11

Изградња кружне 
раскрснице н а  споју 
Карађорђеве улице и 
У лице Јована Рашковића 
(дионица регионалног 
пута Р 405 Бања Лука - 
Бронзани Мајдан)

0,00 699.996,13 699.996,13 699.996,13

12

Продужетак Булевара 
Цара Душана (I фаза), 
изградњ а моста у  насељу 
Д олац преко ријеке 
Врбас (II фаза), 
реконструкција 
Мачванскг улице (III 
фаза)

8.018.000,00 40.950,00 0,00 40.950,00

13

Изградња кружне 
раскрснице н а  споју 
У лица Исаије М итровића 
и  Солунске улице

0,00 409.718,59 358.628,99 358.628,99 51.089,60

УКУПНО: 10.873.000,00 7.083.953,71 9.956.599,38 8.179.549,04 1.719.044,58 1.777.050,34



1. Проширење пословне зоне „Рамићи - Бања Лука“

У току 2019. године, за пројекат Проширење пословне зоне „Рамићи - Бања 
Лука“, реализоване су сљедеће активности:

Спроведен је поступак јавне набавке „Извођење радова на уклањању објекта 
Котловница у ПЗ“. Одабрана је најповољнија понуда и потписан је уговор, а сама 
реализација се очекује у првом кварталу 2020. године. Уклањањем објекта биће 
формирана нова парцела која ће бити доступна за продају заинтересованим 
инвеститорима.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 35.100,00 
КМ. Средства нису реализована у 2019. години и резервисана су за наставак пројектних 
активости у 2020. години.

2. Реконструкција Управне зграде у Пословној зони „Рамићи - Бања Лука“ у сврху 
обезбјеђивања простора за „8ТАКТ-ОТ“ пројекте

У току 2019. године, за пројекат Реконструкција Управне зграде у Пословној 
зони „Рамићи - Бања Лука“ у сврху обезбјеђивања простора за „8ТАКГ-ЦР“ пројекте, 
реализоване су сљедеће активности:

1) Покренут је поступак јавне набавке „Одабир извођача радова на покривању 
атријума објекта Управна зграда у ПЗ“. Уговорена вриједност за наведене радове 
износи 49.578,40 КМ.

2) Покренут је поступак јавне набавке „Одабир извођача радова на изградњи 
инфраструктуре у Пословној зони (трећа фаза) - вањско уређење к.ч. 1283/9“. 
Уговорена вриједност за наведене радове износи 148.856,76 КМ. Након извођења 
радова, биће обезбијеђена комплетна инфраструктура у простору око саме Управне 
зграде.

Укупна уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 
198.435,16 КМ. Средства нису реализована у 2019. години и резервисана су за наставак 
пројектних активности у 2020. години.

3. Успостављање нове пословне зоне код локације Јелшинград

У току 2019. године, за пројекат Успостављање нове пословне зоне код локације
Јелшинград, реализоване су сљедеће активности:

Завршени су грађевински радови на уређењу грађевинских парцела код
Јелшинграда (сјечење и уклањање шибља, те насипање каменим материјалом парцела
предвиђених за будуће саобраћајнице). Објављен је јавни позив за продају Локације 1

2  • 2 • код Јелшинграда у површини од 19.485 т  , по циЈ ени од 115,00 КМ по т  , али ниЈ е
било заинтересованих инвеститора.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација
пројекта у 2019. години износи 79.560,00 КМ, из редовних буџетских средстава.
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

Финансијски преглед реализације пројеката у области Привреда, приказан је у 
Табели 4.



Редни
број Назив пројекта

Планирана 
вриједност 

финансирања 
за 2019. 
годину, 

у складу са 
ПКИ 2018- 

2020. године 
(у КМ)

Уговорена
вриједност

за
реализацију 
пројекта у 

2019. години
(у КМ)

Финансијска 
реализација 
пројекта у 

2019. години
(у КМ)

Извори финансирања (у КМ)

Средства Града Бања Лука Остали извори финансирања 
(јавна предузећа, установе, 

министарства, донације, 
трансфери, приватни 
капитал, сарадња са 

приватним партнером и др.)

Буџетска средства 
(редовна буџетска 

средства за 2019. годину 
и резервисана средства 
из претходног периода)

Кредитна 
средства и 
обвезнице

Неновчана
средства

Резервисана 
средства за 
наставак 

пројекта у 
2020. години

1 2 3 4 5 (6+7+8+10) 6 7 8 9 10

1
П рош ирењ е П ословне 
зоне ,Рам ићи  - Бањ а 
Лука“

960.000,00 35.100,00 0,00 35.100,00

2

Реконструкција У правне 
зграде у  П ословној зони  
„Рамићи - Б ањ а Лука“ у  
сврху обезбјеђивањ а 
простора за  „5ТАКТ- 

пројекге

700.000,00 198.435,16 0,00 198.435,16

3
У спостављ ањ е нове 
пословн е зоне код 
локације Јелш инград

400.000,00 79.560,00 79.560,00 79.560,00

УКУПНО: 2.060.000,00 313.095,16 79.560,00 79.560,00 233.535,16

2.4. Култура и туризам

1. Санација Бански двор - реконструкција крова, фасаде и фасадне столарије

У току 2019. године, пројекат Санација Бански двор - реконструкција крова, 
фасаде и фасадне столарије је реализован. У 2019. години урађена је санација и 
рестаурација фасаде на објекту и декоративно освјетљење фасаде.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 16.964,74 
КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години, укључујићи и реализована 
средства по уговору из 2018. године, износи 1.799.642,65 КМ (102.935,97 КМ из 
редовних буџетских средстава и 1.696.706,68 КМ из осталих извора финансирања, тј. из 
средстава Владе Републике Српске. Укупна вриједност инвестиције износи 2.602.935,99 
КМ.

2. Изградња пристаништа за дајак

У 2019. години, за пројекат Изградња пристаништа за дајак, је у току израда 
пројектне документације по Уговору број: 12-Г-4770/19 од 07.11.2019. године.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 7.254,00 КМ, из редовних буџетских средстава. 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

3. Изградња мултифункционалне дворане на углу Улица Олимпијских побједника 
и Гундулићеве

У току 2019. године, за пројекат Изградња мултифункционалне дворане на углу 
Улица Олимпијских побједника и Гундулићеве, реализоване су сљедеће активности:

Град Бања Лука је у децембру 2019. године расписао међународни општи јавни 
конкурс за израду идејног архитектонског рјешења мултифункционалне дворане/ 
конгресног центра. Обавјештење о јавног набавци објављено је 27.12.2019. године, а 
крајњи рок за достављање понуда је био 15.04.2020. године, те су средства за исплате 
припадајућих награда резервисана и биће исплаћена у току 2020. године.



Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 99.000,00 
КМ, средства нису реализована у 2019. години и резервисана су за наставак пројектних 
активности у 2020. години.

У току 2019. године, усљед недостатка финансијских средстава, није било 
реализованих активности за пројекте: Уређење галерије Терзић, Изградња парка 
„САФИКАДА“ и Изградња туристичке цесте Понир - Бањ Брдо.

Финансијски преглед реализације пројеката у области Култура и туризам, 
приказан је у Табели 5.

Табела 5. Култура и туризам

Редни
број

Назив пројекта

Планирана 
вриједност 

финансирања 
за 2019. 
годину, 

у  складу са 
ПКИ 2018- 

2020. године 
(у КМ )

Уговорена  
вриједност за 
реализацију 
пројекта у  

2019. години 
(у КМ )

Финансијска 
реализација 
пројекта у  

2019. години
(у К М )

Извори финансирања (у К М )

Средства Г рада Бања Лука Остали извори финансирања  
(јавна предузећа, установе, 

министарства, донације, 
трансфери, приватни 
капитал, сарадња са 

приватним партнером и др.)

Буџетска средства  
(редовна буџетска 

средства за 2019. годину 
и резервисана средства 
из претходног периода)

Кредитна  
средства и 
обвезнице

Неновчана
средства

Резервисана 
средства за 

наставак  
пројекта у  

2020. години
1 2 3 4 5 (6+7+8+10) 6 7 8 9 10

1

С анација Бански двор - 
реконструкција крова, 
фасаде и  фасадне 
столарије

1.000.000,00 16.964,74 1.799.642,65 102.935,97 1.696.706,68

2
Изградња пристаништа 
за дајак

150.000,00 7.254,00 7.254,00 7.254,00

3 Уређење галерије Терзић 175.000,00 0,00 0,00

4

Изградња
мултифункционалне 
дворане н а  углу Улица 
Олимпијских побједника 
и  Гундулићеве

27.527.000,00 99.000,00 0,00 99.000,00

5
Изградња парка 
"САФИКАДА"

60.000,00 0,00 0,00

6
Изградња туристичкг 
цесте Понир - Бањ брдо

500.000,00 0,00 0,00

УКУПНО: 29.412.000,00 123.218,74 1.806.896,65 110.189,97 99.000,00 1.696.706,68

2.5. Образовање

1. Доградња ОШ Бранко Радичевић

У току 2019. године, за пројекат Доградња ОШ Бранко Радичевић, реализоване 
су сљедеће активности:

Реализована је I фаза пројекта - учионички тракт, а II фаза - спортска дворана 
треба да се реализује.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 1.726.735,17 КМ (153.069,83 КМ из редовних буџетских 
средстава - трошкови уређења за спортску дворану и 1.573.665,34 из осталих извора 
финансирања, тј. из средстава Владе Републике Српске). Реализација пројектних 
активности се наставља у 2020. години.

2. Изградња дјечијег вртића „Колибри“ - фаза 2 у насељу Лазарево

У 2019. години, за пројекат Изградња дјечијег вртића „Колибри“ - фаза 2 у 
насељу Лазарево, у току су радови на изградњи објекта - први дио 2. фазе.



Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 547.721,38 
КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 183.502,15 КМ, из 
редовних буџетских средстава. Средства у износу од 364.219,23 КМ су резервисана за 
наставак пројектних активности у 2020. години.

3. Реконструкција, санација и опремање дјечијих вртића

У току 2019. године, за пројекат Реконструкција, санација и опремање дјечијих 
вртића, реализоване су сљедеће активности:

1) Реконструкција пословног простора „ЦИДЕА“ и промјена садржаја у дјечији 
вртић у Улици Прве крајишке бригаде НО бр. 1. Уговорена вриједност за реализацију 
пројекта у 2019. години износи 225.262,84 КМ, а финансијска реализација пројекта у 
2019. години износи 20.546,52 КМ, из редовних буџетских средстава. Средства у 
износу од 204.716,32 КМ су резервисана за наставак пројекта у 2020. години.

2) Енергетска санација вртића Јежева кућица 1, која је урађена у сарадњи са 
Развојним програмом Уједињених нација у БиХ (ЦКОР). Уговорена вриједност за 
реализацију пројекта у 2019. години износи 56.514,23 КМ, а финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 55.267,13 КМ (36.844,75 КМ из редовних буџетских 
средстава и 18.422,38 из осталих извора финансирања, тј. донације).

Укупна уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 
281.777,07 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 75.813,65 КМ 
(57.391,21 КМ из редовних буџетских средстава и 18.422,38 КМ из осталих извора 
финансирања, тј. донације).

Финансијски преглед реализације пројеката у области Образовање, приказан је у 
Табели 6.

Табела 6. Образовање

Редни
број

Назив пројекта

Планирана 
вриједност 

финансирања 
за 2019. 
годину, 

у  складу са 
ПКИ 2018- 

2020. године 
(у КМ )

Уговорена  
вриједност за 
реализацију 
пројекта у  

2019. години 
(у КМ )

Финансијска 
реализација 
пројекта у  

2019. години
(у КМ )

Извори финансирања (у КМ )

Средства Града Бања Лука Остали извори финансирања 
(јавна предузећа, установе, 

министарства, донације, 
трансфери, приватни 
капитал, сарадња са 

приватним партнером и др.)

Буџетска средства 
(редовна буџетска 

средства за 2019. годину 
и резервисана средства 
из претходног периода)

Кредитна 
средства и 
обвезнице

Неновчана
средства

Резервисана 
средства за 

наставак  
пројекта у  

2020. години
1 2 3 4 5 (6+7+8+10) 6 7 8 9 10

1
Доградњ а ОШ  Бранко 
Радичевић

1.500.000,00 1.726.735,17 1.726.735,17 153.069,83 1.573.665,34

2
Изградња дјечијег вртића 
,К олибри“ - фаза 2 у 
насељ у Лазарев о

0,00 547.721,38 183.502,15 183.502,15 364.219,23

3
Реконструкција, санација 
и  опремање дјечијих 
вртића

670.230,00 281.777,07 75.813,65 57.391,27 204.716,32 18.422,38

УКУПНО: 2.170.230,00 2.556.233,62 1.986.050,97 393.963,25 568.935,55 1.592.087,72



2.6. Спорт

1. Реконструкција, адаптација и санација фискултурне сале „Техничке школе“ и 
претварање у спортску дворану

У току 2019. године, пројекат Реконструкција, адаптација и санација 
фискултурне сале „Техничке школе“ и претварање у спортску дворану, је реализован.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 389.037,96 
КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години, укључујући и релизована 
средства по уговору из 2018. године, износи 557.220,95 КМ, из редовних буџетских 
средстава. Укупна вриједност ивестиције је 1.720.822,90 КМ.

2. Изградња спортске дворане и адаптација дијела објекта Гимназије у Улици 
Змај Јовина у Бањалуци

У току 2019. године, за пројекат Изградња спортске дворане и адаптација дијела 
објекта Гимназије у Улици Змај Јовина у Бањалуци, није било реализованих активности 
јер је Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове, Подручна јединица 
Бања Лука рјешењем број: 21.11/476-56/14 од 16.03.2019. године дозволила понављање 
поступка, те поништила рјешење број: 21.11/476-56/14 од 17.08.2019. године, као и све 
правне посљедице које је то рјешење произвело, тј. одбијен је захтјев Града Бања Лука 
за утврђивањем права својине на градском грађевинском земљишту као неоснован. 
Правобранилаштво РС, Сједиште замјеника Бања Лука је против наведеног рјешења 
РУГИПП-а изјавило жалбу, која до краја 2019. године није ријешена. Реализација 
пројектних активности је пролонгирана за 2020. годину.

3. Изградња спортске дворане у насељу Лауш

У току 2019. године, за пројекат Изградња спортске дворане у насељу Лауш, 
израђени су урбанистичко-технички услови и техничка документација за спортску 
дворану.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 13.338,00 КМ, из редовних буџетских средстава. 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

У току 2019. године, усљед недостатка финансијских средстава, није било 
реализованих активности за пројекте: Изградња трибина на стадиону ФК Будућност, 
Мултифункционална спортска дворана - Аквана и Изградња скејт парка.

Финансијски преглед реализације пројеката у области Спорт, приказан је у 
Табели 7.



Табела 7. Спорт

Редни
број

Назив пројекта

Планирана 
вриједност 

финансирања 
за 2019. 
годину, 

у  складу са 
ПКИ 2018- 

2020. године 
(у КМ )

Уговорена  
вриједност за 
реализацију 
пројекта у  

2019. години  
(у КМ )

Финансијска 
реализација 
пројекта у  

2019. години
(у КМ )

Извори финансирања (у КМ )

Средства Града Бања Лука Остали извори финансирања  
(јавна предузећа, установе, 

министарства, донације, 
трансфери, приватни 
капитал, сарадња са 

приватним партнером и др.)

Буџетска средства  
(редовна буџетска 

средства за 2019. годину 
и резервисана средства 
из претходног периода)

Кредитна  
средства и 
обвезнице

Неновчана
средства

Резервисана 
средства за 

наставак  
пројекта у  

2020. години
1 2 3 4 5 (6+7+8+10) 6 7 8 9 10

1

Реконструкциј а,
адаптација и  санација 
фискултурне сале 
„Техничке школе“ и 
претварањ е у  спортску 
дворану

0,00 389.037,96 557.220,95 557.220,95

2

Изградња спортскг 
дворане и  адаптација 
дијела објекга Гимназије 
у  У лици Змај Јовина у 
Бањалуци

0,00 0,00 0,00

3
Изградња спортске 
дворане у  насељу Лауш

1.450.000,00 13.338,00 13.338,00 13.338,00

4
Изградња трибина н а  
стадиону ФК Будућност

200.000,00 0,00 0,00

5
Мултифункционална 
спортска дворана - 
Аквана

1.500.000,00 0,00 0,00

6 Изградња скејт парка 90.000,00 0,00 0,00

УКУПНО: 3.240.000.00 402.375.96 570.558.95 570.558.95

2.7. Заштита животне средине и енергетска ефикасност

1. Дегасификација активног дијела депоније на Регионалној депонији Рамићи, 
Бања Лука

У току 2019. године, пројекат Дегасификација активног дијела депоније на 
Регионалној депонији Рамићи, Бања Лука је реализован.

Према подацима ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бања Лука, завршени 
су радови на дегасификацији активног дијела депоније, који су реализовани у двије 
фазе. Укупно је уграђен 21 гасни бунар на активном дијелу. Сакупљени гасови се 
спаљују на бакљи (око 430 т  /сат). Реализацијом пројекта смањена је емисија 
депонијских гасова у атмосферу, што за посљедицу има смањење утицаја на глобално 
загријавање, смањење емисије непријатних мириса, као и смањење опасности 
експлозија и пожара на депонији.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 330.836,46 
КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 294.951,85, из властитих 
средстава ЈП „ДЕП-ОТ“ д.о.о. Регионална депонија Бања Лука.

2. Замјена столарије у старом дијелу објекта ЈУ ОШ „Свети Сава“

У току 2019. године, пројекат Замјена столарије у старом дијелу објекта ЈУ ОШ 
„Свети Сава“ је реализован.

Према подацима ЈУ ОШ „Свети Сава“, пројекат је финансирала Јапанска Влада 
и замијењена је комплетна столарија (прозори) на старом дијелу школе.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 120.000,00 КМ, из осталих извора финансирања, тј, из 
донације.



3. Замјена столарије у ЈУ ОШ „Петар Кочић“ Кола, Бања Лука

У току 2019. године, за пројекат Замјена столарије у ЈУ ОШ „Петар Кочић“ 
Кола, Бања Лука извршена је замјена дијела вањске столарије у централној школи 
„Петар Кочић“ Кола.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 21.000,00 КМ, из редовних буџетских средстава.

У току 2019. године, усљед недостатка финансијских средстава, није било 
реализованих активности за пројекте: Енергетска ефикасност - за адаптацију и 
енергетску санацију зграде ЈУ Економска школа Бања Лука, Енергетска ефикасност за 
објекте - вртић Невен и Енергетска ефикасност за објекте - вртић Плави Чуперак.

Финансијски преглед реализације пројеката у области Заштита животне средине 
и енергетска ефикасност, приказан је у Табели 8.

Табела 8. Заштита животне средине и енергетска ефикасност

Редни
број

Назив пројекта

Планирана 
вриједност 

финансирања 
за 2019. 
годину, 

у  складу са 
ПКИ 2018- 

2020. године 
(у КМ )

Уговорена  
вриједност за 
реализацију 
пројекта у  

2019. години  
(у КМ )

Финансијска 
реализација 
пројекта у  

2019. години  
(у КМ )

Извори финансирања (у КМ )

Средства Града Бања Лука Остали извори финансирања  
(јавна предузећа, установе, 

министарства, донације, 
трансфери, приватни 
капитал, сарадња са 

приватним партнером и др.)

Буџетска средства 
(редовна буџетска 

средства за 2019. годину 
и резервисана средства 
из претходног периода)

Кредитна 
средства и 
обвезнице

Неновчана
средства

Резервисана 
средства за 

наставак 
пројекта у  

2020. години
1 2 3 4 5 (6+7+8+10) 6 7 8 9 10

1

Дегасификација акгивног 
дијела депоније на 
Регионалној депонији 
Рамићи, Бања Лука

240.000,00 330.836,46 294.951,85 294.951,85

2

Енергетска ефикасност - 
за адаптацију и 
енергетску санацију 
зграде ЈУ Економска 
школа Бања Лука

200.000,00 0,00 0,00

3
Енергетска ефикасносг за 
објекге - вртић Невен

300.745,79 0,00 0,00

4
Енергетска ефикасност за 
објекте - вртић Плави 
Чуперак

279.593,73 0,00 0,00

5
Замјена столарије у 
старом дијелу објевта ЈУ 
ОШ  „Свети С ава“

120.000,00 120.000,00 120.000,00 120.000,00

6
Замјена столарије у  ЈУ 
ОШ  ,Петар Кочић“ Кола, 
Бања Лука

100.000,00 21.000,00 21.000,00 21.000,00

УКУПНО: 1.240.339,52 471.836,46 435.951,85 21.000,00 414.951,85



1. Набавка РТГ апарата и ултразвучног (УЗВ) апарата и увођење дигитализације у 
Одјељењу радиолошке и ултразвучне дијагностике у ЈЗУ Дом здравља Бања Лука

У току 2019. године, за пројекат Набавка РТГ апарата и ултразвучног (УЗВ) 
апарата и увођење дигитализације у Одјељењу радиолошке и ултразвучне дијагностике 
у ЈЗУ Дом здравља Бања Лука, реализоване су сљедеће активности:

Извршена је набавка два ултразвучна апарата - један стационарни УЗВ апарат и 
један покретни УЗВ апарат и обезбијеђена је донација једног покретног УЗВ апарата. 
Усљед недостатка финансијских средстава, није реализована набавка РТГ апарата, али 
је ЈЗУ Дом здравља Бања Лука пројекат доставио Министарству финансија Републике 
Српске, да се средства обезбиједе кроз Програм јавних инвестиција Републике Српске.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 128.349,00 КМ (92.079,00 КМ из редовних буџетских 
средстава и 36.270,00 КМ из осталих извора финансирања).

2. Набавка три санитетска возила са медицинском опремом за Службу хитне 
медицинске помоћи ЈЗУ Дома здравља у Бањалуци

У току 2019. године, за пројекат Набавка три санитетска возила са медицинском 
опремом за Службу хитне медицинске помоћи ЈЗУ Дома здравља у Бањалуци, 
реализоване су сљедеће активности:

ЈЗУ Дом здравља у Бањалуци је путем донације Амбасаде Јапана у БиХ 
обезбиједила два санитетска возила.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 206.515,76 (180.316,00 КМ из осталих извора 
финансирања, тј. донације и 26.199,76 КМ из редовних буџетских средстава, са ставке 
„Капитални грант ЈЗУ Дом здравља“, а којим средствима је плаћен ПДВ за возила). 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

3. Изградња новог објекта амбуланте породичне медицине у МЗ Драгочај

У току 2019. године, није било реализованих активности за пројекат Изградња 
новог објекта амбуланте породичне медицине у МЗ Драгочај. Реализација пројектних 
активности је пролонгирана за 2020. годину.

4. Санација простора Службе хитне медицинске ЈЗУ Дом здравља БЛ

У току 2019. године, пројекат Санација простора Службе хитне медицинске ЈЗУ 
Дом здравља БЛ није реализован, усљед недостатка финансијских средстава. ЈЗУ Дом 
здравља Бања Лука је затражила донацију за дјелимичну реализацију пројекта, тј. 
кречење простора од „АдЉко Вапк“ а.д. Бања Лука и чека одговор. Реализација 
пројекта је пролонгирана за 2020. годину.

Финансијски преглед реализације пројеката у области Здравство, приказан је у 
Табели 9.



Редни
број

Назив пројекта

Планирана 
вриједност 

финансирања 
за 2019. 
годину, 

у  складу са 
ПКИ 2018- 

2020. године 
(у КМ )

Уговорена  
вриједност за 
реализацију 
пројекта у  

2019. години  
(у КМ )

Финансијска 
реализација 
пројекта у  

2019. години
(у КМ )

Извори финансирања (у КМ )

Средства Града Бања Лука Остали извори финансирања  
(јавна предузећа, установе, 

министарства, донације, 
трансфери, приватни 
капитал, сарадња са 

приватним партнером и др.)

Буџетска средства  
(редовна буџетска 

средства за 2019. годину 
и резервисана средства 
из претходног периода)

Кредитна  
средства и 
обвезнице

Неновчана
средства

Резервисана 
средства за 

наставак  
пројекта у  

2020. години
1 2 3 4 5 (6+7+8+10) 6 7 8 9 10

1

Набавка РТГ апарата и 
ултразвучног (УЗВ) 
апарата и  увођење 
дигитализације у 
Одјељењ у радиолошке и 
ултразвучне дијагностике 
у  ЈЗУ Дом здрављ а Бања 
Лука

300.000,00 128.349,00 128.349,00 92.079,00 36.270,00

2

Набавка три  санитетска 
возила са медицинском 
опремом за Службу 
хитне медицинске 
помоћи ЈЗУ Дома 
здрављ а у  Бања Луци

100.000,00 206.515,76 206.515,76 26.199,76 180.316,00

3
Изградња новог објекга 
амбуланте породичне 
медицине у  МЗ Драгочај

280.000,00 0,00 0,00

4

С анација простора 
Службе хитне 
медицинскг ЈЗУ Дом 
здрављ а БЛ

0,00 0,00 0,00

УКУПНО: 680.000,00 334.864,76 334.864,76 118.278,76 216.586,00

2.9. Друштвени садржаји

1. Изградња јавног објекта у насељу Петрићевац

У току 2019. године, за пројекат Изградња јавног објекта у насељу Петрићевац, 
реализоване су сљедеће активности:

Изведени су радови на изградњи објекта амбуланте и започели су радови на 
изградњи дјечијег вртића и Мјесне заједнице Петрићевац.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 
1.736.078,29 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 264.448,10 
КМ (64.448,10 КМ из редовних буџетских средстава и 200.000,00 КМ из осталих извора 
финансирања, тј. из средстава Министарства финансија Републике Срске - Програм 
јавних инвестиција Републике Српске). Средства у износу од 116.154,02 КМ су 
резервисана за наставак пројектних активности у 2020. години.

2. Изградња објекта мјесне заједнице и полицијске станице на подручју МЗ Лауш

У току 2019. године, за пројекат Изградња објекта мјесне заједнице и полицијске 
станице на подручју МЗ Лауш, реализоване су сљедеће активности:

Завршени су армирачки, бетонски и дио зидарских радова објекта.
Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи 447.817,12 

КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи 244.618,08 КМ, из 
редовних буџетских средстава. Средства у износу од 1.091.427,94 КМ су резервисана за 
завршетак пројекта у 2020. години.



3. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Центар у 
Улици Николе Пашића (интерполација)

У току 2019. године, за пројекат Изградња стамбеног објекта са друштвеним 
садржајем у насељу Центар у Улици Николе Пашића (интерполација), реализоване су 
сљедеће активности:

Одјељење за просторно уређење је провело поступак припреме и израде 
документа просторног уређења - Регулациони план за интерполацију друштвених 
садржаја на подручју града Бањалуке, који је усвојен на 32. сједници Скупштине града 
Бања Лука одржаној 20.05.2019. године. Тим за координацију активности на 
реализацији пројекта изградње објеката за друштвене потребе у партнерству са 
инвеститорима дефинисао је план активности. Услов за наставак активности на 
реализацији пројекта је рјешавање имовинско-правних односа, који на наведеној 
локацији нису ријешени.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 2.340,00 КМ, из редовних буџетских средстава. 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

4. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Нова Варош на 
углу Улица Драгише Васића и Тина Ујевића (интерполација)

У току 2019. године, за пројекат Изградња стамбеног објекта са друштвеним 
садржајем у насељу Нова Варош на углу Улица Драгише Васића и Тина Ујевића 
(интерполација), реализоване су сљедеће активности:

Одјељење за просторно уређење је провело поступак припреме и израде 
документа просторног уређења - Регулациони план за интерполацију друштвених 
садржаја на подручју града Бањалуке, који је усвојен на 32. сједници Скупштине града 
Бања Лука одржаној 20.05.2019. године. Тим за координацију активности на 
реализацији пројекта изградње објеката за друштвене потребе у партнерству са 
инвеститорима дефинисао је план активности, а услов за наставак активности на 
реализациј и пројекта је рјешавање имовинско-правних односа. За земљиште означено 
као к.ч. број 1082 к.о. Бања Лука 7 покренут је поступак утврђивања права својине у 
корист Града Бања Лука, пред надлежним органом Републичке управе за геодетске и 
имовинско-правне послове.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 2.340,00 КМ, из редовних буџетских средстава. 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

5. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Ада у Улици 
Палих бораца (интерполација)

У току 2019. године, за пројекат Изградња стамбеног објекта са друштвеним 
садржајем у насељу Ада у Улици Палих бораца (интерполација), реализоване су 
сљедеће активности:

Одјељење за просторно уређење је провело поступак припреме и израде 
документа просторног уређења - Регулациони план за интерполацију друштвених 
садржаја на подручју града Бањалуке, који је усвојен на 32. сједници Скупштине града 
Бања Лука одржаној 20.05.2019. године.



Тим за координацију активности на реализацији пројекта изградње објеката за 
друштвене потребе у партнерству са инвеститорима дефинисао је план активности, а 
услов за наставак активности на реализацији пројекта је рјешавање имовинско-правних 
односа. За земљиште означено као к.ч. број 1069/2, к.ч. број 169/3 и к.ч. број 169/6 к.о. 
Бања Лука 7 покренут је поступак утврђивања права својине у корист Града Бања Лука, 
пред надлежним органом Републичке управе за геодетске и имовинско-правне послове, 
а у преосталом дијелу ради се о својини физичких лица.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 2.340,00 КМ, из редовних буџетских средстава. 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

6. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Чесма у Улици 
Петра Великог (интерполација)

У току 2019. године, за пројекат Изградња стамбеног објекта са друштвеним 
садржајем у насељу Чесма у Улици Петра Великог (интерполација), реализоване су 
сљедеће активности:

Одјељење за просторно уређење је провело поступак припреме и израде 
документа просторног уређења - Регулациони план за интерполацију друштвених 
садржаја на подручју града Бањалуке, који је усвојен на 32. сједници Скупштине града 
Бања Лука одржаној 20.05.2019. године. Тим за координацију активности на 
реализацији пројекта изградње објеката за друштвене потребе у партнерству са 
инвеститорима дефинисао је план активности. Земљиште означено као к.ч. број 940 
укњижено је на Град Бања Лука са правом својине 1/1 дијела.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 2.340,00 КМ, из редовних буџетских средстава. 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

7. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Обилићево у 
Улици Браце Поткоњака (интерполација)

У току 2019. године, за пројекат Изградња стамбеног објекта са друштвеним 
садржајем у насељу Обилићево у Улици Браце Поткоњака (интерполација), 
реализоване су сљедеће активности:

Одјељење за просторно уређење је провело поступак припреме и израде 
документа просторног уређења - Регулациони план за интерполацију друштвених 
садржаја на подручју града Бањалуке, који је усвојен на 32. сједници Скупштине града 
Бања Лука одржаној 20.05.2019. године. Тим за координацију активности на 
реализацији пројекта изградње објеката за друштвене потребе у партнерству са 
инвеститорима дефинисао је план активности. Услов за наставак активности на 
реализацији пројекта је рјешавање имовинско-правних односа, који на наведеној 
локацији нису ријешени.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 2.340,00 КМ, из редовних буџетских средстава. 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.



8. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Лазарево на 
углу Улице Василија Острошког и Хајдук Вељка (интерполација)

У току 2019. године, за пројекат Изградња стамбеног објекта са друштвеним 
садржајем у насељу Лазарево на углу Улице Василија Острошког и Хајдук Вељка 
(интерполација), реализоване су сљедеће активности:

Одјељење за просторно уређење је провело поступак припреме и израде 
документа просторног уређења - Регулациони план за интерполацију друштвених 
садржаја на подручју града Бањалуке, који је усвојен на 32. сједници Скупштине града 
Бања Лука одржаној 20.05.2019. године. Тим за координацију активности на 
реализацији пројекта изградње објеката за друштвене потребе у партнерству са 
инвеститорима дефинисао је план активности. Земљиште означено као к.ч. број 1128/1 
укњижено је на Град Бања Лука са правом својине 1/1 дијела.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 2.340,00 КМ, из редовних буџетских средстава. 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

9. Изградња стамбеног објекта са друштвеним садржајем у насељу Лазарево на 
углу Улице Змај Огњеног Вука и огранка исте (интерполација)

У току 2019. године, за пројекат Изградња стамбеног објекта са друштвеним 
садржајем у насељу Лазарево на углу Улице Змај Огњеног Вука и огранка исте 
(интерполација), реализоване су сљедеће активности:

Одјељење за просторно уређење је провело поступак припреме и израде 
документа просторног уређења - Регулациони план за интерполацију друштвених 
садржаја на подручју града Бањалуке, који је усвојен на 32. сједници Скупштине града 
Бања Лука одржаној 20.05.2019. године. Тим за координацију активности на 
реализацији пројекта изградње објеката за друштвене потребе у партнерству са 
инвеститорима дефинисао је план активности. Земљиште означено као к.ч. број 374 
укњижено је на Град Бања Лука са правом својине 1/1 дијела, а у преосталом дијелу 
ради се о својини физичких лица.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 2.340,00 КМ, из редовних буџетских средстава. 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

Финансијски преглед реализације пројеката у области Друштвени садржаји, 
приказан је у Табели 10.

Табела 10. Друштвени садржаји



Редни

бр°ј
Назив пројекта

Планирана 
вриједност 

финансирања 
за 2019. 
годину, 

у  складу са 
ПКИ 2018- 

2020. године 
(у КМ )

Уговорена  
вриједност за 
реализацију 
пројекта у  

2019. години  
(у КМ )

Финансијска 
реализација 
пројекта у  

2019. години
(у КМ )

Извори финансирања (у К М )

Средства Града Бања Лука Остали извори финансирања  
(јавна предузећа, установе, 

министарства, донације, 
трансфери, приватни 
капитал, сарадња са 

приватним партнером и др.)

Буџетска средства 
(редовна буџетска 

средства за 2019. годину 
и резервисана средства 
из претходног периода)

Кредитна 
средства и 
обвезнице

Неновчана
средства

Резервисана 
средства за 

наставак 
пројекта у  

2020. години
1 2 3 4 5 (6+7+8+10) 6 7 8 9 10

1
Изградња јавног објекга у 
насељ у Петрићевац

1.000.000,00 1.736.078,29 264.448,10 64.448,10 116.154,02 200.000,00

2

Изградња објекта мјесне 
заједнице и  полицијске 
станице н а  подручју МЗ 
Лауш

0,00 447.817,12 244.618,08 244.618,08 1.091.427,94

3

Изградња стамбеног 
објекга са друштвеним 
садржајем у  насељу 
Ценгар у  У лици Николе 
Пашића (интерполација)

330.200,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00

4

Изградња сгамбеног 
објекга са друшгвеним 
садржајем у  насељу Нова 
Варош на углу У лица 
Драгише Васића и  Тина 
Ујевића (интерполација)

254.000,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00

5

Изградња сгамбеног 
објекга са друшгвеним 
садржајем у  насељу Ада у 
У лици Палих бораца 
(ингерполација)

150.040,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00

6

Изградња сгамбеног 
објекга са друшгвеним 
садржајем у  насељу 
Чесма у  Улици Пегра 
Великог (ингерполација)

85.900,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00

7

Изградња сгамбеног 
објекга са друшгвеним 
садржајем у  насељу 
Обилићево у  У лици 
Браце Погкоњака 
(ингерполација)

162.800,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00

8

Изградња сгамбеног 
објекга са друшгвеним 
садржајем у насељу 
Лазарево на углу Улице 
Василија Осгрошког и 
Хајдук Вељка 
(ингерполација)

184.400,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00

9

Изградња сгамбеног 
објекга са друшгвеним 
садржајем у  насељу 
Лазарево на углу Улице 
Змај О гњ еног Вука и 
огранка исге 
(ингерполација)

245.350,00 2.340,00 2.340,00 2.340,00

2.412.690,00 2.200.275,41 525.446,18 325.446,18 1.207.581,96 200.000,00

2.10. Остали пројекти

1. Дигитализација архиве града

У току 2019. године, није било реализованих активности за пројекат 
Дигитализација архиве града. Реализација пројекта је пролонгирана за 2020. годину, а 
резервисана су средства у износу од 10.000,00 КМ.

2. Иновирање ИТ опреме

У току 2019. године реализована је набавка рачунарске опреме.
Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 

пројекта у 2019. години износи 96.244,00 КМ, из редовних буџетских средстава.



Средства у износу од 251.000,00 КМ су резервисана за наставак пројектних активности 
у 2019. години.

3. Изградња Централног спомен обиљежја погинулим борцима Одбрамбено- 
отаџбинског рата са подручја Града Бања Лука

У току 2019. године, реализација пројекта Изградња Централног спомен 
обиљежја погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата са подручја Града Бања 
Лука није започела, из разлога што није усвојен регулациони план за Центар, на чијем 
подручју је планирана изградња Централног спомен обиљежја. Из тог разлога нису 
могле бити реализоване ни почетне активности, тј. прибављање идејног рјешења. 
Активности на прибављању идејног рјешења по међународном конкурсу планиране су 
за 2020. годину, путем Одјељења за просторно уређење.

4. Дигитална трансформација града

У току 2019. године, није било реализованих активности за пројекат Дигитална 
трансформација града, јер је партнер одустао од пројекта. Реализација пројекта је 
пролонгирана за 2020. годину.

5. Развој и унапређење система цивилне заштите и ватрогасаца са изградњом 
монтажно-демонтажног објекта намјене магацински простор и центра за обуку за 
потребе ЦЗ и ПТВЈ

У току 2019. године, за пројекат Развој и унапређење система цивилне заштите и 
ватрогасаца са изградњом монтажно-демонтажног објекта намјене магацински простор 
и центра за обуку за потребе ЦЗ и ПТВЈ, реализоване су сљедеће активности:

- набавка опреме и материјално-техничких средстава у циљу повећања 
оперативности јединица ЦЗ и ПТВЈ, и то: командно спасилачки чамац, опрема за 
јединице за спашавање на води, вишенамјенски пнеуматски шатори, оперативно 
командно возило везе, теренско возило за шумске пожаре, специјално возило 
платформе 22 метра, заједничка опрема за јединице ЦЗ специјализоване намјене и др.

- реконструкција телефонске централе у Ватрогасном дому у Хварској улици
- набавка сирена, радних одијела и радних ципела за припаднике ЦЗ и система за 

надгледање
- израда базе података детаљног катастра бујичних водотокова
- израда пројекта радио комуникативних веза
- набавка материјала за заштиту од поплава
- настављено је са реализацијом пројекта изградње монтажно-демонтажног 

објекта намјене магацинског простора за потребе ЦЗ и ПТВЈ, те је извршена и 
реконструкција гаражних врата.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта у 2019. години износи
1.728.319.62 КМ, а финансијска реализација пројекта у 2019. години износи
1.656.550.63 КМ, из редовних буџетских средстава. Средства у износу од 1.038.814,20 
КМ су резервисана за наставак пројектних активности у 2020. години.

6. Обнављање возног парка

У току 2019. године, за пројекат Обнављање возног парка, извршена је набавка 
возила за потребе организационих јединица Градске управе.



Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 99.218,94 КМ, из редовних буџетских средстава. 
Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

7. Иновирање техничких система у Скупштинској сали

У току 2019. године, за пројекат Иновирање техничких система у Скупштинској 
сали, реализоване су сљедеће активности:

Скупштина града Бања Лука је кренула у реализацију пројекта „е-скупштина“. 
Иновациони центар Бања Лука је обезбиједио донацију у износу од 50.000,00 КМ, а 
носилац израде пројекта је компанија „Те1еОгоир“. Прва фаза пројекта подразумијева 
израду софтвера и апликације за мобилне телефоне и успјешно је завршена крајем 2019. 
године, а у тестној фази ће бити у току 2020. године. У другој фази пројекта израдом 
софтвера омогућиће се једноставнији и бржи рад у току самог скупштинског засједања 
и у завршници друге фазе биће урађена и синхронизација софтвера који су израђени у 
првој и другој фази.

Уговорена вриједност за реализацију пројекта и финансијска реализација 
пројекта у 2019. години износи 50.000,00 КМ, из осталих извора финансирања, тј. 
донације. Реализација пројектних активности се наставља у 2020. години.

Финансијски преглед реализације пројеката у области Остали пројекти, приказан 
је у Табели 11.

Табела 11. Остали пројекти

Редни
број

Назив пројекта

Планирана 
вриједност 

финансирања 
за 2019. 
годину, 

у  складу са 
ПКИ 2018- 

2020. године
(у КМ )

Уговорена  
вриједност за 
реализацију 
пројекта у  

2019. години  
(у КМ )

Финансијска 
реализација 
пројекта у  

2019. години  
(у КМ )

Извори финансирања (у КМ )

Средства Града Бања Лука Остали извори финансирања  
(јавна предузећа, установе, 

министарства, донације, 
трансфери, приватни 
капитал, сарадња са 

приватним партнером и др.)

Буџетска средства  
(редовна буџетска 

средства за 2019. годину 
и резервисана средства 
из претходног периода)

Кредитна  
средства и 
обвезнице

Неновчана
средства

Резервисана 
средства за 

наставак  
пројекта у  

2020. години
1 2 3 4 5 (6+7+8+10) 6 7 8 9 10

1
Дигитализација архиве 
града

100.000,00 0,00 0,00 10.000,00

2 Иновирање ИТ опреме 90.000,00 96.244,00 96.244,00 96.244,00 251.000,00

3

Изградња Централног 
спомен обиљежја 
погинулим борцима 
Одбрамбено- 
отаџбинског рата са 
подручја Града Бања 
Лука

50.000,00 0,00 0,00

4
Дигитална
трансформација града

500.000,00 0,00 0,00

5

Развој и  унапређење 
система цивилне заштите 
и  ватрогасаца са 
изградњ ом монтажно- 
демонтажног објекта 
намј ене магацински 
простор и  центра за 
обуку за потребе ЦЗ и 
ПТВЈ

2.000.000,00 1.728.319,62 1.656.550,63 1.656.550,63 1.038.814,20

6 Обнављ ањ е возног парка 125.000,00 99.218,94 99.218,94 99.218,94

7
Иновирање техничких 
система у  Скупштинској 
сали

300.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00

УКУПНО: 3.165.000,00 1.973.782,56 1.902.013,57 1.852.013,57 1.299.814,20 50.000,00



У складу са ПКИ 2018-2020. године, за 2019. годину планирана су средства за 
реализацију пројектних активности за 58 пројекта.

У 2019. години започела је реализација пројектних активности за 41 пројекат 
(71%), од чега је 17 пројеката реализовано или су реализоване планиране пројектне 
активности за 2019. годину, за 24 пројекта реализација пројектних активности је у току, 
док је за 17 пројеката почетак реализације пролонгиран за 2020. годину, у највећем 
броју усљед недостатка финансијских средстава. У току 2019. године завршено је 8 
пројеката који су започели у 2018. години.

У 2019. години Град Бања Лука је реализовао велики број значајних капиталних 
инвестиција:

- из области Саобраћајна инфраструктура: Изградња Источног транзита од 
Улице мајке Југовића до Улице Стевана Булајића, Продужетак трасе Источног 
транзита, од раскрснице Улице Б. Поткоњака и Крфске до Улице Гаврила Принципа 
(веза са Западним транзитом преко планираног Зеленог моста) у дужини од сса 270 т ,  
Изградња Зеленог моста, Изградња моста у насељу Драгочај, Изградња дијела 
Шарговачке улице, Изградња кружне раскрснице на споју Карађорђеве улице и Улице 
Јована Рашковића (дионица регионалног пута Р 405 Бања Лука - Бронзани Мајдан), 
Изградња кружне раскрснице на споју Улица Исаије Митровића и Солунске улице, 
Б1ке 8ћаг1п§ и Бициклистичке и пјешачке стазе

- из области Комунална инфраструктура - Изградња водовода на подручју 
Рекавице - Благојевићи

- из области Култура и туризам - Санација Бански двор - реконструкција крова, 
фасаде и фасадне столарије

- из области Спорт - Реконструкција, адаптација и санација фискултурне сале 
Техничке школе и претварање у спортску дворану и

- из области Заштита животне средине и енергетска ефикасност- Дегасификација 
активног дијела депоније на Регионалној депонији Рамићи, Бања Лука и Замјена 
столарије у старом дијелу објекта ЈУ ОШ Свети Сава.

У 2019. години Град Бања Лука је започео активности на реализацији сљедећих 
значајних капиталних инвестиција:

- из области Комунална инфраструктура: Сложени пројекат водоснабдијевања и 
канализације који је подијељен у три фазе: „Вода 1,2,3“, вриједан укупно 25.000.000,00 
КМ, од чега се већи дио односи на кредитни аранжман са Европском банком за обнову 
и развој (ЕБКБ), као и 8.000.000,00 КМ донације Европске уније (кроз пројекте „Вода 
1,2,3“ планирано је да се обезбиједи стабилно водоснабдијевање за 95% становништва 
Града Бања Лука)

- из области Саобраћајна инфраструктура: Реконструкција централне пјешачке 
зоне од Трга Крајине до Народног позоришта РС, Изградња дијела пута за насеље 
Мотике и Продужетак Булевара Цара Душана (I фаза), изградња моста у насељу Долац 
преко ријеке Врбас (II фаза), реконструкција Мачванске улице (III фаза)

- из области Култура и туризам - Изградња мултифункционалне дворане на углу 
Улица Олимпијских побједника и Гундулићеве

- из области Образовање - Изградња дјечијег вртића „Колибри“ - фаза 2 у насељу 
Лазарево и

- из области Друштвени садржаји: Изградња јавног објекта у насељу Петрићевац 
и Изградња објекта мјесне заједнице и полицијске станице на подручју МЗ Лауш.



У 2019. години започеле су двије важне капиталне инвестиције које нису 
обухваћене ПКИ 2018-2020. године: Изградња Моста у насељу Српске Топлице 
(вриједност уговора је 3.449.879,50 КМ) и Изградња саобраћајнице - продужетак 
„паралеле“ преко Економије до Санске улице са припадајућом инфраструктуром - 
саобраћајница Лауш - Паприковац 2019-2020. (вриједност уговора је 2.765.255,72 КМ).

Укупна вриједност планираних средстава за реализацију пројеката у 2019. 
години износи 66.283.259,52 КМ.

За капиталне инвестиције у 2019. години реализована су средства у износу од 
20.614.425,72 КМ. Реализација средстава Града Бања Лука у извјештајном периоду 
износи 12.635.078,51 КМ, што представља 61,29% од укупне реализације средстава, док 
реализација средстава из осталих извора финансирања износи 7.979.347,21 КМ, 
односно 38,71% од укупне реализације средстава.

Резервисана средства за наставак пројеката који су започели у 2019. години, а 
реализација пројектних активности се наставља у 2020. години износе 10.723.469,87 
КМ.

Укупна реализована средства за капиталне инвестиције у 2019. години, 
укључући и резервисана средства за наставак пројеката у 2020. години, износе 
31.337.895,59 КМ, што се у контексту услова у којима је реализован План капиталних 
инвестиција може оцијенити као успјешно.

Финансијски преглед реализације капиталних инвестиција у 2019. години по 
областима инвестирања, приказан је у Табели 12.

Редни
број

Област инвестирања

Планирана 
средства за

2019. годину, 
у складу са 
ПКИ 2018-

2020. године 
(у КМ )

Планирана 
средства Града 
Бања Лука за 
2019. годину

(у КМ )

Планирана 
средства - 

остали извори 
финансирања 

за 2019. годину 
(у КМ )

Реализована 
средства у  

2019. години
(у КМ )

Реализована 
средства Града 

Бања Лука у  
2019. години

(у КМ )

Реализована 
средства - 

остали извори 
финансирања у 

2019. години 
(у КМ )

Резервисана 
средства за 
наставак  

пројекта у  
202 0 . години 

(у КМ )

Укупна 
реализована 

средства, 
укључујући и 
резервисана 
средства за 

наставак 
пројекта у  

2020. години 
(у КМ )

1 2 3 (4+5) 4 5 6 (8+9) 8 9 10 11 (6+10)

1
К о м у нал на
инф раструктура

11 .030.000,00 2.430 .000 ,00 8.600 .000 ,00 3 .016.483,41 984 .518 ,79 2 .031 .964 ,62 5.595 .558 ,42 8.612 .041 ,83

2
С аобраћа јна
инф раструктура

10 .873.000,00 10 .873.000,00 0,00 9 .956 .599 ,38 8 .179 .549 ,04 1 .777.050,34 1.719.044,58 11 .675.643,96

3 П р и вр ед а 2 .060 .000 ,00 1.510.000,00 550 .000 ,00 79.560 ,00 79 .560 ,00 0,00 233 .535 ,16 313 .095 ,16
4 К ултура и  туризам 2 9 .412 .000 ,00 6.837 .000 ,00 22.575 .000 ,00 1.806.896,65 110.189,97 1 .696.706,68 99 .000 ,00 1.905.896,65

5 О б р азо ва њ е 2 .170 .230 ,00 670 .230 ,00 1.500.000,00 1 .986.050,97 393.963,25 1 .592.087,72 568.935,55 2 .554 .986 ,52
6 С по р т 3 .240 .000 ,00 640 .000 ,00 2.600 .000 ,00 570.558,95 570.558,95 0,00 0,00 570.558,95

7
З аш ти та ж и во тн е  
ср е д и н е  и  ен ергетска 

еф икасност

1 .240 .339 ,52 580 .339 ,52 660 .000 ,00 435.951,85 21 .000 ,00 414.951,85 0,00 435.951,85

8 Зд рав ство 680 .000 ,00 680 .000 ,00 0,00 334 .864 ,76 118.278,76 216 .586 ,00 0,00 334 .864 ,76

9 Д руш твени  садрж аји 2 .412 .690 ,00 2.412 .690 ,00 0,00 525 .446 ,18 325 .446 ,18 200 .000 ,00 1.207.581,96 1 .733.028,14
10 О стали  п ројекти 3 .165 .000 ,00 3.165 .000 ,00 0,00 1 .902.013,57 1 .852.013,57 50.000 ,00 1.299.814,20 3 .201 .827 ,77

УКУПНО: 66.283.259,52 29.798.259,52 36.485.000,00 20.614.425,72 12.635.078,51 7.979.347,21 10.723.469,87 31.337.895,59

Приликом анализе реализације пројеката обухваћених ПКИ 2018-2020. године у
2019. години, потребно је имати у виду да се ради о вишегодишњим капиталним 
инвестициј ама, са посебним нагласком на пројекте из области саобраћајне и комуналне 
инфраструктуре, за чију реализацију је, прије самог почетка извођења радова, потребно 
провести низ припремних активности, као што су: рјешавање имовинско-правних 
односа, провођење поступка јавне набавке, израда пројектне документације, 
урбанистичко-техничких услова, прибављање локацијских услова, грађевинских 
дозвола и других дозвола и сагласности.



Као примјер можемо навести пројекте Изградња мултифункционалне дворане на 
углу Улица Олимпијских побједника и Гундулићеве и Продужетак Булевара Цара 
Душана (I фаза), изградња моста у насељу Долац преко ријеке Врбас (II фаза), 
реконструкција Мачванске улице (III фаза), за које су пројектне активности у току, али 
нису могла бити реализована планирана средства за 2019. годину у износу од 
35.545.000,00 КМ, која представљају више од половине планираних средстава за
капиталне инвестиције за 2019. годину.

Напомињемо да се велики број пројеката обухваћених ПКИ 2018-2020. године 
реализује у сарадњи са надлежним министарствима, јавним предузећима и установама, 
те у овим случајевима Град не одређује динамику реализације пројекта (покретање 
поступка јавне набавке, уговарања и извођења радова).

На имплементацију пројеката у значајној мјери је  утицао и недостатак 
квалитетне радне снаге са којим су суочени извођачи радова, усљед повећаног одласка 
радника на рад у иностранство.

С обзиром да План капиталних инвестиција Града Бања Лука у периоду од 2018. 
до 2020. године обухвата вишегодишње капиталне пројекте, за већину пројеката 
планирани период реализације иројеката наставља се и након 2019. године.

ОБРАЂИВАЧ: Г1РЕДЛАГАЧ:

Одјељење за локални економски развоЈ 
и стратешко планирање

НАЧЕЛНИК



На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске , бр. 97/16 и 36/19) и члана 67. и 83. Статута Града Бања Лука („Службени 
гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), доносим

ЗАКЉУЧАК

I Извјештај о реализацији Плана капиталних ипвестиција Града Бања Лука за 2019.
годину, припремљен у мјесецу јуну 2020. године, од стране Одјељења за локални 
економски развој и стратешко планирање.

II Извјештај из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на разматрање и 
усвајање.

Број: 12-Г- /20

Дана: • О  0>. 2020. године

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини Града,

2. Евиденцији.
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