СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
ГРАДА БАЊА ЛУКА
Год. LX Број 27

Бања Лука, 04.09.2020.год

Годишња претплата 120,00 КМ
Цијена једног примјерка 6,00 КМ
Жиро-рачун бр. 5550071203488860
код Нове банке АД Бања Лука
Врста прихода 722-521

323.
На основу члана 39. став 2. тачка 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 97/16 и 36/19), члана 35. став 2. Закона о буџетском систему Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 38. став 2. тачка 3. Статута Града Бања Лука
(„Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина града Бања Лука је, на 41. сједници,
одржаној 2.9. и 3.9.2020. године, донијела

О Д Л У К У
о усвајању Ребаланса Буџета Града Бања Лука за 2020. годину

I
Усваја се Ребаланс Буџета Града Бања Лука за 2020. годину у износу од 155.890.000 КМ.

II
Саставни дио ове одлуке је табеларни преглед Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2020. годину.

III
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број: 07-013-306/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

Страна: 2 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 3

Страна: 4 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 5

Страна: 6 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 7

Страна: 8 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 9

Страна: 10 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 11

Страна: 12 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 13

Страна: 14 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 15

Страна: 16 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 17

Страна: 18 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 19

Страна: 20 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 21

Страна: 22 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 23

Страна: 24 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 25

Страна: 26 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 27

Страна: 28 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 29

Страна: 30 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 31

Страна: 32 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 33

Страна: 34 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 35

Страна: 36 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 37

Страна: 38 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број: 07-013-306/20.

Број 27- Страна: 39

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

324.
На основу члана 39. став 2. тачка 37. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 33. став 2. Закона о буџетском систему
Републике Српске („Службени гласник Републике Српске“,
бр. 121/12, 52/14, 103/15 и 15/16) и члана 38. став 2. тачка
37. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града
Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина града Бања Лука
је, на 41. сједници, одржаној 2.9. и 3.9.2020. године,
донијела
О Д Л У К У
о измјенама и допунама Одлуке
о извршењу буџета града Бања Лука за 2020. годину
I
1) У тачки I подтачка 2) Одлуке о извршењу буџета
Града Бања Лука за 2020. годину („Службени гласник Града
Бања Лука“, бр. 40/19 и 5/20, у даљем тексту: Одлука),
послије ријечи „за 2020. годину“ додаје се запета и ријечи

„односно Одлуке о усвајању ребаланса Буџета Града Бања
Лука за 2020. годину“, као и у цијелој одлуци, у
одговарајућем падежу.
2) У тачки X подт. 5) и 6) се мијењају и гласе:
„5) Издаци који настају коришћењем прихода и примитака
из тачке IV ове одлуке (фонд 02 до 05) су:
- расходи, осим расхода за лична примања запослених,
- издаци за нефинансијску имовину и
- издаци за финансијску имовину, отплату дугова и осталих
издатака.
6) Изузетно од одредби подтачке 5) алинеја прва ове тачке,
за расходе за лична примања запослених могу се користити:
- властити приходи и примици (Фонд 02) у школском
ресторану Угоститељско-трговинско-туристичке школе,
- приходи и примици од донација (Фонд 03) и приходи од
финансирања посебних пројеката (Фонда 05) код свих
буџетских корисника, ако је то предвиђено посебним
пројектом или програмом.“
3) У тачки XI подтачка 1) мијења се и гласи:
„1) Одјељење за финансије врши пренос средстава за

Страна: 40 – Број 27

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

измирење обавеза по основу буџетских издатака, утврђених
тачком V и тачком X подт. 5) и 6) ове одлуке, на основу
образаца прописаних за трезорско пословање буџетских
корисника, које сачињава, и за које је одговоран буџетски
корисник.“
II

16.665.714,35 КМ или 13,35% остварених редовних прихода
у 2019. години.
III

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бања Лука.

IV

Број: 07-013-307/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

325.
На основу члана 39. став 2. тачка 25. и члана 82. став 2.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члана 62, члана 66.
став 2. тачка а) и члана 69. став 1. Закона о задуживању,
дугу и гаранцијама Републике Српске („Службени гласник
Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и 114/17), члана 38. став
2. тачка 25. и члана 82. Статута Града Бања Лука
(„Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19),
Скупштина града Бања Лука је, на 41. сједници, одржаној
2.9.2020. године, донијела
О Д Л У К У
о измјенама Одлуке о кредитном задужењу
Града Бања Лука за финансирање
капиталних инвестиција
I
У тачки II подтачка 3) Одлуке о кредитном задужењу
Града Бања Лука за финансирање капиталних инвестиција,
број 07-013-559/19 од 11.12.2019. године („Службени
гласник Града Бања Лука“, број 40/19, у даљем тексту:
одлука), алинеја прва мијења се и гласи:
„- каматна стопа: варијабилна, не више од 4%+6мјесечни EURIBOR (који има доњу границу 0, односно не
може бити негативан);“.
II
Тачка III одлуке мијења се и гласи:
„Коефицијент сервиса дуга, према подацима на дан
31.07.2020. године, у складу са ограничењима из Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама, утврђује се како слиједи:
- остварени редовни приходи у 2019. години износе
124.880.172,65 КМ;
- остатак дугорочног дуга Града Бања Лука, без
кредитних средстава у повлачењу, износи 116.555.935,16
КМ;
- кредитна средства у повлачењу, заједно са
припадајућом каматом, износе 7.380.631,87 КМ;
- остатак дугорочног дуга Града Бања Лука који
подлијеже законском ограничењу, без кредитних средстава
у повлачењу, износи 112.654.461,54 КМ;
- годишњи ануитет по дугорочном дугу који подлијеже
законском ограничењу у 2020. години износи 9.435.516,44
КМ или 7,56% остварених редовних прихода у 2019.
години;
- годишњи ануитет, по дугорочном дугу који подлијеже
законском ограничењу, након реализације задужења по овој
одлуци, у 2020. години износи 9.515.053,52 КМ или 7,62%
остварених редовних прихода у 2019. години;
- процијењени максимални годишњи ануитет, по
дугорочном дугу који подлијеже законском ограничењу,
након реализације кредитних средстава у повлачењу и
задужења по овој одлуци, доспијева у 2022. години и износи

За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
финансије и Одјељење за комуналне послове.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука, а
примјењиваће се по добијању сагласности Министарства
финансија Републике Српске.
Број: 07-013-308/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

326.
На основу члана 39. став 2. тачка 25. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 62. и члана 68. тачка в) Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и
114/17) и члана 38. став 2. тачка 25. Статута Града Бања
Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр.14/18 и
9/19), Скупштина града Бања Лука је, на 41. сједници,
одржаној 2.9. и 3.9.2020. године, донијела
О Д Л У К У
о измјени Одлуке о давању сагласности за издавање
гаранције Града Бања Лука за задужење за зајам
„Топлана“ а.д. Бања Лука
I
У тачки III Одлуке о давању сагласности за издавање
гаранције Града Бања Лука за задужење за зајам „Топлане“
а.д. Бања Лука, број 07-013-462/15 од 24.09.2015. године
(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 24/15) и број
07-013-158/17 од 15.03.2017. године („Службени гласник
Града Бања Лука“, број 11/17), алинеја 2. мијења се и гласи:
„- трајање зајма: до 123 мјесеца, отплата у мјесечним
ануитетима“.
II
Овлашћује се Градоначелник Града Бања Лука да
потпише све акте неопходне за реализцију ове одлуке.
III
За реализацију ове одлуке задужују се Одјељење за
финансије и Одјељење за привреду.
IV
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука, а
примјењиваће се по добијању сагласности Министарства
финансија Републике Српске.
Број: 07-013-309/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

327.
На основу члана 39. став 2. тачка 37) Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) и члана 38. став 2. гачка 37) Статута Града
Бањалука („Службени гласник Града Бањалука“, бр. 14/18 и

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

9/19), а у вези са чланом 22. Одлуке о организовању ЈП
„АQUANA“ д.о.о. Бања Лука („Службени гласник Града
Бања Лука“, бр. 22/08, 37/08, 23/09, 17/10, 13/11, 15/12 и
10/13), Скупштина града Бања Лука је, на 41. сједници,
одржаној 2.9. и 3.9.2020. године, донијела

Број 27- Страна: 41

О Д Л У К У
о давању сагласности на Одлуку о кредитном задужењу

- услови отплате: у једнаким мјесечним ануитетима;
- висина камате: до 4% на годишњем нивоу, фиксно;
- трошкови обраде: до 0,5%;
- начин обезбјеђења: гаранција Град Бања Лука,
издавањем мјеница и припадајућег мјеничног овлашћења.
2) Гаранција се даје уз обавезу Друштва да Граду Бања
Лука пружи адекватно обезбјеђење на име издате гаранције,
а што ће се регулисати посебним уговором.

I

III

Даје се сагласност на Одлуку Скупштине ЈП
„АQUANA“ д.о.о. Бања Лука, број 010-1449/20 од 17.8.2020.
године, којом се прихвата кредитно задужење ЈП
„АQUANA“ д.о.о. Бања Лука у износу од 3.200.000.00 КМ
(словима:
три
милиона
двије
стотине
хиљада
конвертибилних марака), за потребе финансирања
измирења обавеза и дуговања из претходног периода, а у
циљу обезбјеђења начела сталности пословања предузећа.

1) Укупно остварени редовни приходи Града Бања Лука
у 2019. години износе 124.880.172,65 КМ.
2) Укупна изложеност Града Бања Лука по издатим
гаранцијама, на дан 31.07.2020. године, износи
27.086.530,68 или 21,69% редовних прихода остварених у
2019. години.
3) Укупна изложеност Града Бања Лука по издатим
гаранцијама, након реализације ове одлуке, износиће
28.786.530,68 КМ или 23,05% редовних прихода остварених
у 2019. години.

II
Сагласност из претходног члана даје се под условима
одређеним у Одлуци Скупштине ЈП „АQUANA“ д.о.о. Бања
Лука, број 1449/20 од 17.8.2020. године.

IV
Овлашћује се Градоначелник Града Бања Лука да
потпише све акте неопходне за реализацију ове одлуке.

III
V
Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана
објављивања у Службеном гласнику Града Бањалука.
Број: 07-013-310/20.

За реализацију ове одлуке задужује се Одјељење за
финансије.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

328.
На основу члана 39. став 2. тачка 25. Закона о локалној
самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19), члана 62. и члана 68. т. в) и г) Закона о
задуживању, дугу и гаранцијама Републике Српске
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 71/12, 52/14 и
114/17) и члана 38. став 2. тачка 25. Статута Града Бања
Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и
9/19), Скупштина града Бања Лука је, на 41. сједници,
одржаној 2.9. и 3.9.2020. године, донијела
О Д Л У К У
о давању сагласности за издавање гаранције
Града Бања Лука за задужење привредног
друштва „Aquana“ д.о.о. Бања Лука

I
Даје се сагласност за издавање гаранције Града Бања
Лука за задужење привредног друштва „Aquana“ д.о.о. Бања
Лука (у даљем тексту: Друштво) у сврху финансирањa
пренесених
обавеза
и
обавеза
насталих
ради
реструктурирања и консолидовања Друштва.
II
1) Гаранција се односи на задужење Друштва под
сљедећим условима:
- износ задужења: до 1.700.000,00 КМ;
- рок доспијећа: до 10 година;
- грејс период: до 1 године;

VI
Ова одлука ступа на снагу даном доношења и биће
објављена у Службеном гласнику Града Бања Лука, а
примјењиваће се по добијању сагласности Министарства
финансија Републике Српске.
Број: 07-013-311/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

329.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19)
и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник
Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина града Бања
Лука је, на 41. сједници, одржаној 2.9. и 3.9.2020. године,
донијела сљедећи
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Измјена и допуна Програма уређења
грађевинског земљишта за 2020. годину,
Одјељења за комуналне послове
1. Скупштина града Бања Лука усваја Измјенe и допунe
Програма уређења грађевинског земљишта за 2020. годину,
Одјељења за комуналне послове.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број: 07-013-271/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.
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ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ОДЈЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ

Ст.

ОПИС

План за 2020.год.

Ребаланс
20120.год

Разлика
(4 минус 3)

1

2

3

4

5

Програм уређења грађевинског земљишта урађен је на основу Закона о уређењу простора и грађењу
(Службени гласник Републике Српске бр.40/13 ,106/15 , 03/16 и 84/19). Основе за израду програма су и:
1. Програм уређења градског грађевинског земљишта за цијело подручје града (урбанистички план и
регулациони планови),
2. Стратегија развоја града Бањалука,
3. преузете обавезе по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта,
4. студије, анализе и пројекти,
5. приоритети произашли из постојећег стања комуналне инфраструктуре у односу на потребе и
6. приоритети произашли из захтјева грађана, мјесних заједница и јавне расправе.
Програм обухвата радове и активности на:
а) припремању грађевинског земљишта за изградњу (прибављање земљишта, израда урбанистичке
документације, геодетских и других подлога, инжењерско техничка испитивања земљишта,
санациони радови и рашчишћавање земљишта).
б) комунално опремање грађевинског земљишта (изградња објеката водоснабдијевања и
канализације, уређење слободних површина и других објеката комуналне инфраструктуре).
Планирана средства по ребалансу износе 15.508.000,00 КМ и већа су за 2.008.000,00 КМ у односу на
усвојени Програм за 2020.годину .
Додатна средства по ребалансу обезбјеђују се за финансирање дијела радова на изградњи водоводне и
канализационе инфраструктуре у 2020. години из кредитних средстава EBRD-a у износу од 824.000,00 КМ
и из гранта за консултантске услуге у износу 428.000,00 КМ плус 73.000,00 КМ за издатке по основу пореза
на додату вриједности ;из средстава суфицита и неутрошених намјенских средстава за 2019. годину
финансираће се :дио радова на изградњи објеката у износу од 126.470,00 КМ из укинутих резервација
2018.године; јавне расвјете 34.300,00 КМ, за експропријације (по судским рјешењима) 279.140,00 КМ и за
израду урбанистичке пројектне документације 233.230,00 КМ .
Из намјенских средстава по Закону о концесијама планирана су улагања у изградњу и реконструкцију јавне
расвјете у износу од 214.500,00 КМ, а за изградњу водоводне мреже средства по основу накнада по закону о
водама у износу од 347.500,00 КМ.
Ребалансом су значајно планирано повећање средстава за експропријације по судским рјешењима за
610.000,00 КМ.
1
1.1.

ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Израда урбанистичко-техничке документације, планова парцелације и урбанистичко-техничких
услова
Програмом је обухваћена израда урбанистичко - техничке и пројектне документације са ревизијом, која је
неопходна за реализацију програма у 2019. години (недостајућа) и очекиваних пројеката у наредним
годинама.

04.09.2020.год.
1.1.1.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

Број 27- Страна: 43

Водоводи
Урбанистичко-техничка документација водоснабдијевања финансираће се из средстава од укинутих
резервација са 31.12.2018. године по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских
средстава за 2019.годину
Подсистеми система Црно Врело - Бронзани Мајдан и Звијезда; водоводни систем Јагаре - Понир,
Старчевица-Тузланска, Обилићево,Траписти-измјештање цјевовода,Мишин Хан; Поткозарје; Верићи;
Рекавице;Кола; Чесма 2, Туњице 2, Шарговац, Драгочај, водоводни систем Бочац, водоводни систем
Граб,водоводни систем Рацуне, дијелови водоводног система Бањица и др.

1.1.2.

0,00

80.000,00

80.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

УТУ за уређење око објеката према обавезама преузетим из уговора склопљених са инвеститoрима објеката.

5.000,00

5.000,00

0,00

Остало

3.000,00

3.000,00

0,00

УКУПНО 1.1:

33.000,00

113.000,00

80.000,00

Израда пројектне документације за водоснабдијевање финансираће се из средстава од укинутих резервација
са 31.12.2018. године по Одлуци о расподјели утврђеног суфицита и неутрошених намјенских средстава за
2019.годину

0,00

153.230,00

153.230,00

35.000,00

35.000,00

0,00

Канализација
У насељима Ада, Старчевица, Петрићевац, Дракулић, Лауш, Вида Симурџића, Краља Александра I
Карађорђевића, Побрђе, Паприковац, Обилићево, Врбања , Куљани др

1.1.3.

Регулација водотокова
Израда документације за уређење уређење ријеке Врбас, за Кочићев поток, Подстранац, Црквена Драгочајка
и др

1.1.4.

1.1.5.

1.2.
1.2.1.

Насеља

Израда изведбене пројектне документације за објекте комуналне инфраструктуре
Водовод

Подсистеми система Црно Врело - Бронзани Мајдан и Звијезда; водоводни систем Јагаре Понир,Старчевица-Тузланска, Обилићево,Траписти-измјештање цјевовода,Мишин Хан; Поткозарје; Верићи;
Рекавице;Кола; Чесма 2, Туњице 2, Шарговац, Драгочај, водоводни систем Бочац, водоводни систем
Граб,водоводни систем Рацуне, дијелови водоводног система Бањица и др.
1.2.2.

Канализација
У насељима Ада, Старчевица, Петрићевац , Дракулић, Лауш, Вида Симурџића, Пут српских бранилаца,
Побрђе, Паприковац, Обилићево, Врбања ,Куљани и др
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Регулације водотокова
Израда елабората за уређење за Кочићев поток,Подстранац, Црквена , Драгочајка и др

1.2.4.

1.2.5.

2.

10.000,00

10.000,00

0,00

Уређење око објеката према обавезама преузетим из уговора склопљених са инвеститoрима објеката.

7.000,00

7.000,00

0,00

Остало

5.000,00

5.000,00

0,00

УКУПНО 1.2:

57.000,00

210.230,00

153.230,00

УКУПНО 1:

90.000,00

323.230,00

233.230,00

Насеља

ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ
Oрганизовано снабдијевањe питком водом у Бањалуци почело је 1908. године са изворишта Суботица.
Почетком изградње пумпног система 1942. године, отвара се ново извориште "Новоселија". Бунарски
систем је прошириван до производње од 400 л/с. Ширењем града потребе за водом су расле па је 1977.
године изграђена прва фаза фабрике воде капацитета 600 л/с. 2004. године започело се са изградњом друге
фазе фабрике воде. Након завршене изградње друге фазе фабрике воде, извориште "Новоселија" има
могућност укупне производње 1.700 л/с, чиме је омогућена испорука воде за дужи плански период.
Од 2000. године, Град Бања Лука је почео интезивну изградњу водоводне инфраструктуре, прије свега
градећи и проширујући примарну инфраструктуру, изградњом резервоарских простора, пумпних станица и
дистрибутивне мреже. Изградњом резервоара Дракулић I и II, Пријаковци, Рамићи, Туњице I и II,
Пискавица, Чесма и Пријечани, са пумпним станицама и дистрибутивном мрежом, ријешено је
водоснабдијевање сјеверозападног дијела (Пријаковци, Поткозарје, Верићи, Барловци, Рамићи, Мишин Хан,
Шарговац, Туњице), јужни дио града (Новоселија, Карановац, Дуципоље, Уроша Дреновића), западна
насеља Сарачица и Павловац, те насеља Мотике, Дебељаци, Врбања, Куљани и Дракулић.
Изграђено је око 310 км нове мреже, у оквиру чега је извршена и замјена примарног цјевовода од Новоселије
до Градског моста, те замјена мреже у насељима Кочићев вијенац и Чаире.
За избор пројеката, Одјељење за комуналне послове поставило је основне критеријуме за планирање
изградње водоводне мреже:
1. изградња примарних и секундарних цјевовода за подручја која немају ријeшено водоснабдијевање, а гдје
су створене техичке могућности за изградњу,
2. урађена техничка документација и ријешени имовинско правни послови,
3. систематско отклањање губитака на мрежи реконструкцијом постојеће мреже и
4. прикупљање података од савјета мјесних заједница произашлих од захтјева грађана.
При овоме , предност у планирању пројеката водоснабдјевања имаће изградња водовода за коју је
претходно обезбјеђена сагласност већине грађана за прикључење .
За подручја гдје постоји изграђена водоводна мрежа, према потребама и техничким могућностима,
планирано је проширење водоводне мреже.
У 2019. години довршени су радови на изградњи примарног водоводног система водовод Рекавицe I,
резервоар Чесма IV на Крчмарицама,санација локалног система у Мишином Хану и проширење водоводне
мреже водовод Петрићевац.
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За изградњу дијела водоводне и канализационе мреже из средстава Програма јавних инвестиција Републике
Српске за 2018.годину уговоре нје и изведен дио радова на изградњи Јагаре. Дио радова реализован је у
2019. години, а за дио радова чија реализација ће се пренијети у 2020. годину извршено је резервисање
средстава. За дио радова планирана су средства у буџету за 2020.годину.
У оквиру укупних средстава за изградњу водоводне и канализационе мреже, дио средстава у износу од
347.500,00 КМ планиран је ребалансом буџета из намјенских средстава од накнада дефинисаних Законом о
водама, а из кредитних средстава EBRD-a планирају се средства у износу од 7.824.000,00 КМ, од чега за
изградњу водоводне мреже 7.324.000,00 КМ и за изградњу канализационе мреже 500.000,00 КМ.
Ребалансом буџета планирана су средства за консултантских услуга по пројекту са EBRD и то из средстава
гранта 428.000,00 и за издатке по основу пореза на додату вриједност 73.000,00 КМ.
Из расподјеле суфицита и нераспоређених намјенских средстава за 2019.годину ( укидања резервација са
31.12.2018.године) планирано је 126.470,00 КМ.
Укупно планирана средства по ребалансу 2019. године за изградњу водоводне и канализационе мреже
износе 8.725.970,00 КМ и 73.000,00 по основу пореза на додату вриједност по уговору за консултантске
услуге. (укупно 8.798.970,00 KM)
Од укупно планираних средстава без ПДВ на изградњу водовода односи се 7.992.970,00 КМ,а на изградњу
канализације 660.000,00 КМ.
Из намјенских средстава од накнада по основу Закона о водама , као и средстава нераспоређеног суфицита
из 2019. године финансира се изградња водовода Рекавице, водовод Браће Милетић, Лауш,Петрићевац,
Обилићево и др.

6.600.000,00

8.065.970,00

1.465.970,00

0,00
6.600.000,00

73.000,00
8.138.970,00

73.000,00
1.538.970,00

У 2020. години планирана је изградња водовода из кредитних средстава EBRD- апо пројекту ,,Вода 1" који
се односи на :
*Изградња водовода Чесма III и IV висинска зона
*изградња водовода Зелени вир II висинска зона
*Изградња водовода Чесма II висинска зона
*Изградња водовода Црно Врело подсистем Бронзани Мајдан
*Изградња водовода Црно Врело подсистем Звијезда правац према Горњој Пискавици и правац према
Радосавској
*водовод Крмине и др
*секундарна водоводна мрежа у Кајмакчаланској и Шумадијској улици
У 2020.годинииз кредитних средстава планира се почетак радова изградње водоводне и канализационе
мреже по пројекту ,,Вода 2".
Изградња водовода-реконструкција у Тузланској и Српских устаника; измјештање примарног водовода на
старом мосту у Трапистима; завршетак изградње водовода Јагаре - дистрибутивна мрежа; изградња водовода
у улици Браће Милетић; побољшање водоснабдјевања у Мишином Хану, Поткозарју и Верићима; наставак
великог подсистема Бронзани Мајдан(спајање дистрибутивне мреже на Пилипово брдо, примарни кракза
Кмећане и Обровац)и појединих кракова у подсистему ,,Звијезда"
По пројекту ,,Вода 3" још се одређују приоритети, али ће се радити сљедеће(највјероватније из донације
Европске уније):
Изградња резервоара на Старчевици 1000 m3;секундарна водоводна мрежа Туњице,Драгочај и Шарговац;
изградња водоводног система Понир-Дебељаци-Старчевица ;Доња Кола, Леденице, Рацуне, Горњи Лусићи,
Шипке, Цвијетићи, Вилуси и Павићи.
Издаци по основу пореза на додату вриједност( пројекат са EBRD консултантске услуге)
УКУПНО 2:
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ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ

3.

Канализациона мрежа у граду датира од 1912. године. Данашњи систем је мјешовитог и сепаратног типа.
Процјењује се да је у урбаном подручју града мрежом обухваћено 60% становништва, а преостали дио
углавном користи септичке јаме.
У 2015. години изграђена је канализациона мрежа лијева и десна обала Врбаса од Новоселије до Карановца,
те завршна дионица колектора "Психијатрија", укупне дужине 27,70 км, у циљу заштите изворишта
"Новоселија". Мрежа је финансирана из донаторских средстава Владе Њемачке и ИПА фондова. Кроз овај
пројекат је изграђен знатан дио примарних колектора чиме је омогућено ширење секундарне мреже.
У 2019. години уговорена је изградња канализације у улици Тузланска ,која се преноси у 2020.годину.
До момента трајног рјешавања збрињавања отпадних вода планира се наставак започете изградње у
претходном периоду, рјешавање критичних тачака канализационе инфраструктуте као што су Лауш, Побрђе
и Ада те повезивање постојеће канализационе инфраструктуре на Петрићевцу и изградња колектора према
Паприковцу.
Одјељење за комуналне послове препознало је ову област као један од најважнијих приоритета у свом раду
и системски приступили рјешавању проблема. За трајно рјешавање и збрињавање отпадних вода, потребна
су средства која буџет Града не може обезбиједити, те је потребно обезбиједити друге изворе финансирања
(донаторска средства, ИПА фондови и др.), па је у 2010.години урађена је техничка документација
"Генерални пројекат одвођења и збрињавања отпадних вода" на основу којег би се расписао тендер у складу
са међународним FIDIC уговорима o грађењу. Реализацијом прве фазе овог пројекта ријешило би се
одвођење отпадних вода 70% урбаног подручја и изградила прва фаза уређаја за пречишћавање отпадних
вода у Делибашином селу.
У оквиру ставке остало у складу са техничким могућностима и рјешеним имовинским односима планираће
се изградња канализације на изграђени систем одводње отпадних вода (по пројекту KFW)
Постављени су основни критеријуми за планирање изградње канализационе мреже:
1. наставак изградње канализационих мрежа започетих у ранијем периоду,
2. изградња примарних колектора чиме се стварају предуслови за проширење канализационе мреже,
3. урађена техничка документација и ријешени имовинско правни послови,
4. прикупљање података од савјета мјесних заједница произашлих од захтјева грађана и
5. рјешавање проблема плављења усљед недовољних профила оборинских колектора.
У 2020. години планирана је изградња канализација како слиједи:
*Старчевица , Лауш, Петрићевац , Врбања
У оквиру пројекта ,,Вода2" нова канализациона мрежа биће изграђена у Куљанима, Ади(ул.Дујка
Комљеновића), Врбањи, Дракулићу,Лаушу и Путу српсих бранилаца.Ови радови финансирали би се из
кредитних средстава EBRD-a.
У К У П Н О 3:
4.

ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ИЗГРАДЊА КАБЛОВСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
Постојећа расвјета у граду Бањалука највећим дијелом се састоји од модернијих свјетиљки с натријумовим
извором свјетла. Освјетљење ужег дијела града је изведено подземно, с металним поцинчаним стубовима и
квалитетнијим свјетиљкама, које поред основне функције имају и декоративни карактер. У другим
дијеловима града, ван уже градске зоне, у највећој мјери расвјета је изведена надземно, с армирано

650.000,00

660.000,00

10.000,00
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бетонским стубовима, те одговарајућим лирама и свјетиљкама.
Тренутно се на подручју града налази око 18.000 свјетиљки и око 370 мјерних ормара. На градском подручју
се налази око 30 км неосвијетљених улица, које је потребно освијетлити.
Мање од 200 свјетиљки у граду је старије од 30 година и то су углавном свјетиљке са живиним извором
свјетла које је потребно замијенити.
На сеоском подручју постоји око 6000 свјетиљки, од чега су већи дио натријумове свјетиљке (60%) и око
40% живине.). Живине свјетиљке је потребно замијенити као и један дио натријумових свјетиљки које су
оштећене.
У 2017. години израђен је геодетски елаборат постојеће расвјете на подручју града, а што ће бити основа за
припрему тендерске документације за замјену свих свјетиљки новом ЛЕД расвјетом из алтернативних
извора финансирања.
Урађена je Студија изводљивости преласка постојеће на ЛЕД расвјету у граду Бањалука из донације
EBRD,као и Елаборат о оправданости увођења енергетске ефикасности ЛЕД расвјете у граду Бањалука ,гдје
је у току замјена постојеће са ЛЕД расвјетом у заједничком пројекту са UNDP.
Из средстава буџета 2019. године планирана је изградња јавне расвјете у улици Краља Александра
Карађорђевића и друге ,за чију су реализацију у 2020. години резервисана средства буџета за 2019. годину.
Ребалансом за 2020. годину за изградњу јавне расвјете планирано је 160.600,00 КМ и то из буџетских
средстава 54.000,00 КМ ,из намјенских средстава по Закону о концесијама 98.800,00 КМ и из расподјеле
суфицита 7.800,00 КМ . За реконструкцију јавне расвјете планирана су укупна средства у износу од
150.000,00 КМ, од чега 115.700,00 КМ из намјенских средстава по Закону о концесијама , а 34.300,00 КМ из
расподјеле суфицита 2019.године.
Из дијела средстава ове ставке финансираће се изградња јавне расвјете и издавање сагласности
,,Електрокрајини" за изграђену јавну расвјету, а преостали дио као дио учешћа Града у случају потписивања
Споразума са UNDP кроз Пројекат
,,Повећање енергетске ефикасности дијела система јавне расвјете БиХ 10/00106695,,Зелени економски
развој II" уз учешће 50 %:50% .Вриједност дијела учешћа Града износи 195.000,00 КМ, односно са 5%
трошкова обраде 204.750,00 КМ.
4.1.

Изградња јавне расвјете
Из ових средстава планирају се:
Трошкови издавања сагласности за изградњу јавне расвјете
Припремање документације УТУ и пројеката, трошкови електроенергетске сагласности, изградња нове
уличне расвјете (полагање подземних и надземних каблова, израда бетонских темеља, монтажа стубова и
уградња мјерних ормара).
У урбаном подручју града планирана је изградња расвјете у сљедећим улицама:
Деспота Стефана Лазаревића, Петра Пеције, Косте Војиновића, Цариградска, Илије Гарашанина, Мис
Аделине Ирби, Симе Милић Јоргић, Лауш, Пријечани, Залужани, Куљани, Шарговац, Београдска, Краља
Александра Карађорђевића, Дракулић, Дебељаци, Мотике, Петрићевац, Старчевица, Паприковац, Борик,
Милана Бранковића и др.
На сеоском подручју планирана је изградња расвјете у сљедећим МЗ:
Бронзани Мајдан, Чокорска поља, Пискавица, Поткозарје, Борковићи, Кола, Мотике, Стричићи, Голеши,
Сарачица, Рекавице, Радосавска, Горња Пискавица, Љубачево, Бистрица, Рамићи, Карановац, Пријаковци,
Бочац, Доња Кола, Драгочај, Верићи и др.
УКУПНО 4.1.:
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Изградња кабловске канализације

4.2.

4.3.

Израда кабловске канализације за увезивање објеката Градске управе Бања Лука (интернет и друге мреже).
Обзиром да је у 2020.години потписан споразум са UNDP за реализацију Пројекта повећања енергетске
ефикасности јавне расвјете на подручју Града, ова средства су се користила као дио укупног учешћа Града.
УКУПНО 4.2. :

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

УКУПНО ИЗГРАДЊА:

175.000,00

185.600,00

150.000,00

150.000,00

150.000,00
325.000,00

150.000,00
335.600,00

Обављање геодетских послова, израда програма, припрема тендерске документације, прибављање
сагласности, израда елабората, прибављање документације од РУГИП - а, израде геомеханичких
истраживања за изградњу инфраструктуре,израда процјена комуналних објеката , вјештачења и др.

40.000,00

110.000,00

УКУПНО 5:

40.000,00

110.000,00

Евидентирање обвезника комуналне накнаде, издавање рјешења и достављање уплатница за наплату и
други послови везани за комуналну накнаду , фотокопирање, огласи, израда спотова и филмова о
реализацији пројеката, и друге услуге.За издавање рјешења обвезницима комуналне накнаде у наредних
година планирано је повећање ових средстава за 50.000,00 КМ.

140.000,00

140.000,00

УКУПНО6:

140.000,00

140.000,00

5.000,00

5.200,00

5.000,00

5.200,00

Припремање документације и реконструкција уличне расвјете (полагање подземних и надземних каблова,
поправка и изграда бетонских темеља, монтажа стубова и уградња мјерних ормара),
У току 2020. године планирана је замјена једног дијела постојеће расвјете са свјетиљкама са ЛЕД
технологијом
У случају потписивања споразума са UNDP за реализацију Пројекта повећања енергетске ефикасности јавне
расвјете на пшодручју Града, ова средства ће се користити као дио укупног учешћа Града.
У 2019.години потписан је споразум са UNDP за реконструкцију јавне расвјете на подручју Града Бања
Лука, "ЛЕД 1" по којем је замјењено 1834 свјетиљке у 64 улице.
У 2020.години потписан је споразум са UNDP за реконструкцију јавне расвјете на подручју Града Бања
Лука, "ЛЕД 2" по којем је предвиђена замјена 1504 свјетиљке у 79 улица.
У оквиру укупних средстава за реконструкцију јавне расвјете у 2020.годинииз намјенских средстава по
Закону о концесијама планира се 115.700,00 КМ, а из расподјеле суфицита 2019. 34.300,00 КМ.
УКУПНО 4.3.:
У К У П Н О 4:
5

6.

7.
7.1.

10.600,00

Реконструкција постојеће расвјете

0,00
10.600,00

СТРУЧНИ ПОСЛОВИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

70.000,00

РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

ОСТАЛИ РАСХОДИ
Остали некласификовани расходи
УКУПНО 7:

0,00

200,00
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ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА

8.1.

Рјешавање имовинско-правних односа за изградњу инфраструктурних објеката

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Изградња водоводне мреже Чесма,
Изградња водоводне мреже насеље Пискавица,
Изградња водоводне мреже у Тузланској улици
Изградња водоводне мреже насеље Карановац,
Изградња водоводне мреже насеље Зелени вир,
Изградња водовода Јагаре
Изградња водовода Црно Врело
Изградња канализације у Моравској улици
Изградња канализације у улици Косте Јарића
Изградња канализације Тузланска
Изградња главног градског колектора-дионица Ребровачки мост,уређај за пречишћавањеДелибашино село
Изградња канализационе мреже у насељима лауш и Побрђе у Бања Луци
Регулација Кочићевог потока Кроз замјену)
Регулација потока Јуларац ( кроз замјену)
Изградња спортско рекреативних објеката ( кроз замјену)
Изградња парковских и зелених површина на подручју насеља Петрићевац ( кроз замјену )
Изградња инфраструктурних објеката и зелених површина Топлане и рејонских котловница ( кроз замјену )
Рјешавање имовинско правних односа за потребе Кочићевог збора(кроз замјену)
Изградња дјечјих игралишта(кроз замјену)
Рјешавање имовинско-правних односа у ул.Светозара Mарковића искључиво кроз замјену
Рјешавање имовинско-правних односа за урбано зеленило на Западном транзиту искључиво кроз замјену
Рјешавање имовинско правних односа за уређење ријеке Врбање
Рјешавање имовинско правних односа за уређење ријеке Врбас
Рјешавање имовинско правних односа за изградњу вреловода у насељу Ада

25.
26.

Рјешавање имовинско правних односа за школу Ада кроз замјену
Рјешавање имовинско правних односа за спортско и дјечје игралиште у Битољској улици
Свега:

500.000,00

85.000,00

-415.000,00

150.000,00

774.860,00

624.860,00

Приоритет у рјешавању имовинско- правних односа ће се одредити у зависности од израђене урбанистичко
техничке документације.
Код рјешавања имовинско-правних односа треба настојати гдје је то могуће да се прибави земљиште путем
додјеле замјенске парцеле.Реализација имовинских односа по приоритетима, који су дефинисани овим
Програмом зависиће од исплата по правоснажним судским пресудама у току буџетске године.
Процијењена вриједност накнада за рјешавање имовинско правних односа је далеко већа од средстава
планираних буџетом за 2020.годину у износу од 500.000,00 КМ ( ребалансом је планирано смањење за
415.000,00 КМ.
8.2.

Издаци за прибављање земљишта -експропријације (по судским рјешењима)
Ребалансом је планирано додатних 610.000,00 из расподјеле суфицита за 2019.годину). и 14.860,00КМ из
укидања резервација 2018.
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Издаци за прибављање земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање опремања
градског грађевинског земљишта
УКУПНО 8:

3.500.000,00

3.156.000,00

-344.000,00

4.150.000,00

4.015.860,00

-134.140,00

ИЗДАЦИ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРИБАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА ПО УГОВОРИМА СА ИНВЕСТИТОРИМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
УКУПНО 9:

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

ИЗДАЦИ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ПО УГОВОРИМА
СА ИНВЕСТИТОРИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА по судским рјешењима-расподјела суфицита

0,00

279.140,00

279.140,00

УКУПНО 10:

0,00

279.140,00

279.140,00

Ред. бр.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1

2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

04.09.2020.год.

ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ
ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ
ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ИЗГРАДЊА КАБЛОВСКЕ
КАНАЛИЗАЦИЈЕ
СТРУЧНИ ПОСЛОВИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
ОСТАЛИ РАСХОДИ
ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА
ИЗДАЦИ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРИБАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА ПО УГОВОРИМА СА ИНВЕСТИТОРИМА
ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА
ИЗДАЦИ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЕКСПРОПРИЈАЦИЈЕ ПО УГОВОРИМА
СА ИНВЕСТИТОРИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕМАЊА ГРАДСКОГ ГРАЂЕВИНСКОГ
ЗЕМЉИШТА по судским рјешењима-расподјела суфицита
СВЕУКУПНО 1 дo 9:

Број: 07-013-271/20.

План за
2020.годину
3

Ребаланс
2020.године
4

Разлика
(4 минус 3)
5

90.000,00
6.600.000,00
650.000,00

323.230,00
8.138.970,00
660.000,00

233.230,00
1.538.970,00
10.000,00

325.000,00

335.600,00

10.600,00

40.000,00
140.000,00
5.000,00
4.150.000,00

110.000,00
140.000,00
5.200,00
4.015.860,00

70.000,00
0,00
200,00
-134.140,00

1.500.000,00

1.500.000,00

0,00

0,00
13.500.000,00

279.140,00
15.508.000,00

279.140,00
2.008.000,00

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.
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330.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18
и 9/19), Скупштина града Бања Лука је, на 41. сједници, одржаној 2.9. и 3.9.2020. године, донијела
сљедећи

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње
за 2020. годину, Одјељења за комуналне послове

1. Скупштина града Бања Лука усваја Измјенe и допунe Програма заједничке комуналне
потрошње за 2020. годину, Одјељења за комуналне послове.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Града
Бања Лука.
Број: 07-013-272/20.
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ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ОДЈЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Ст.

1

ОПИС

План за 2020.год.

Ребаланс
2020.год.

2

3

4

Законом о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике Српске број 124/11 и 100/17) утврђене су
комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, и начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација
обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања. Комуналне дјелатности од посебног јавног
интереса, овим Законом разврстане су у двије групе и то:
1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и
2. дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Дјелатности индивидуалне комуналне потрошње чине:
а) производња и испорука воде,
б) пречишћавање и одвођење отпадних вода,
в) производња и испорука топлотне енергије,
г) збрињавање отпада из стамбених и пословних простора,
д) управљање јавним просторима за паркирање возила,
ђ) одржавање јавних тоалета,
е) управљање кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и системе,
ж) тржничка дјелатност,
з) погребна дјелатност,
и) димњачарска дјелатност и
ј) јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају.
Послове комуналне дјелатности обављају комунална и друга предузећа, са обавезом да се задовоље потребе
грађана-корисника услуга.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима су:
а) чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
б) одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
в) одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
г) одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
д) јавна расвјета у насељеним мјестима и
ђ) дјелатност зоохигијене.

1.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
Јавна хигијена је дио комуналне дјелатности значајан не само за урбани дио наше локалне заједнице, већ то постаје
и за рурални, јер проблем уређења животног простора и контролисано управљање отпадом уз жељени и могући
развој остаје стратешко питање свих европских градова. Све већи индустријски културни развој, те виши степен
животног стандарда узрокује и повећане количине отпада свих врста које ваља адекватно збрињавати у циљу
заштите угрожених природних ресурса, а тиме и заштите свих нас. Повећани захтјеви у овој области, траже стално
обезбјеђење неопходних финансијских и материјалних средстава, која морају пратити едукацију почев од школских
клупа па даље, у циљу промјене понашања и елеминације лоших навика.

Разлика
(4 минус 3)
5
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Програмом заједничке комуналне потрошње за послове јавне хигијене у 2020. години, предвиђена су средства у
укупном износу од 3.430.000,00КМ , која ће обезбиједити провођење следећих активности:
а) чишћење и одвоз мијешаног отпада са јавних површина,
б) прање саобраћајних површина, чишћење и одржавање објеката за одводњу,
в) уклањање мјешаног отпада , привремених дивљих депонија и отпада одложеног у контејнере од 5m3 и
г) рад хигијеничарске службе која збрињава напуштене, страдале и угинуле животиње.
д) остали послови јавне хигијене
Из овог слиједи читав низ свакодневних активности на одржавању, чишћењу и прању ужег градског језгра па и
шире, као и периодичном чишћењу и прању појединих градских квартова, те одвоза отпада из сеоских подручја.
Овим средствима покрива се и стална прољетна акција чишћења и уређења града, планирана за април мјесец
2020.године.
Издвојеним средствима покривен је и додатни ангажман од 10 нових радника на ручном чишћењу и прикупљању
отпада са јавних површина.
У склопу укупног сагледавања проблематике јавне хигијене не може се занемарити редован и плански одвоз
кућног отпада који се финансира средствима грађана.У том смислу усвојен је и нови Правилник о начину и
условима одлагања отпада у градском и приградском подручју на којем су јасно дефинисани вријеме и интензитет
те начин прикупљања и одлагања отпада.,те су у том смислу дефинисана и нова подручја. Све је већа покривеност
поготово приградских насеља редовним одвозом кућног отпада,те су у том смислу дефинисана и нова подручја.
Квалитетнија покривеност улица и насеља, поготово нових, посудама за одлагање отпада, чини грађане
задовољнијим, а само по себи спречава појаву дивљих депонија, на чему се задњих неколико година доста радило, а
треба и наставити.
Ако је циљ, а јесте минимизирати отпад који се одлаже на регионалну депонију, онда је јасно да морамо тежити ка
раздвајању појединих корисних компоненти из отпада, што је у складу са државном стратегијом о управљању
чврстим отпадом. За селективно прикупљање није довољно набавити само одређени број специјалних контејнера и
мислити како идемо у корак са напредним свијетом.Селективно прикупљање отпада има свој смисао и функцију
само ако се на Регионалној депонији Рамићи или од стране предузећа ДЕП-ОТ обезбиједи рециклажа и системски
приступ употребе селективно прикупљеног отпада.
Почетком 2020.годинеОдјељење за комуналне поислове заједно са предузећем Чистоћа адБања Лука започиње
пилот пројекат Селективно прикупљање отпада у насељу Росуље.Овим пројектом ће бити обухваћено 229
индивидуалних домаћинстава у 4 улице:Стевана Марковића, Радослава Лакића, Милана Стевиловића и XIV
Средњобосанске бригаде.У сваком домаћинству биће постављене по 2 посуде од 240 l(укупно 458 посуда). Једна
посуда је намјењена за комунални отпад и биоотпад,а друга за рециклажни отпад(папир,картон,пластична
амбалажа,метална амбалажа, стакло).Предвиђено је да пројекат траје годину дана ( 12 мјесеци)након чега би се
извршила евалуација постигнутих резултата и извршила корекција уочених недостатака.У складу са постигнутим
резултатима пројекат селективног прикупљања отпада би се према акционом плану ширио и на остала градска
насеља.
Најтеже је мијењати навике људи, што иде и тешко и споро, кроз едукације почев од школских клупа о потреби
одлагања отпада на овај начин, преко одређених погодности за појединце и субјекте који рециклирају отпад, до
репресивних мјера према онима који никаква правила и прописе не поштују. Све то захтијева рад, стрпљење и већа
средства, али и стварање једног препознатљивог система који неће зависити од појединца. Уз све ово, ако се не буде
отварало и јачало тржиште секундарних сировина за папир – картон, пет – амбалажу, лименке, старе гуме, стакло и
још неке, ефекти дјеловања биће мали.
града Бањалука ће приступити
Очекује се да ће у току 2020.године рад бити усвојен нови закон о измјенама и допунама Закона о управљању
отпадом који јасно дефинише обавезе јединица локалне самоуправе по питању управљање и збрињавања отпада .На
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основу поменутог закона град Бања Луак ће приступити изради локалног плана управљања отпадом.
Неопходно је дјеловање контролних органа, јер ће и даље бити присутно настојање појединаца да избјегне плаћање
и обавезе проистекле из овог Плана.
Сигурно је да горе поменута средства нису довољна ако желимо и шире градско подручје бар приближно држати
чистим и уредним као централни дио града. Разумљиво, централни дио је најфреквентнији, те има највеће
трошкове, али становници многих улица па и цијелих насеља захтијевају и боље одржавање и чешће прање јавних
површина. То захтијева већа средства од сада понуђених. У садашњој ситуацији, анализа сваке ставке ће бити
неопходна у циљу што бољег искориштавања постојећег нивоа средстава.
Препознатљивост Бањалуке је и по једној од првих у БиХ организованoj хигијеничарској служби за збрињавање
напуштених паса, као и угинулих и страдалих на територији Града. Иста је за сада смјештена у скученом,
привремено изграђеном објекту у оквиру регионалне депоније у Рамићима. За изградњу новог објекта Азила за псе
обезбjeђена је нова локација и покренута набавка за извођење прве фазе радова.
1.1.

Чишћење и одвоз мијешаног отпада са јавних површина
Ручно чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари, тргови, пјешачке стазе, мостови, пасареле,
јавна паркиралишта и др.). Ручно чишћење обухвата прикупљање отпада и метење са саобраћајних површина,
пражњење корпица, скидање плаката, и др.

440.000,00

440.000,00

0,00

Машинско чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари, паркиралиишта, тргови и пјешачке
стазе и др.)
-ауточистилица велика (преко 4m3 )
-ауточистилица мала (до 2m3 )
Прикупљање отпада са уређених и неуређених зелених површина (уз саобраћајнице, стамбеним насељима, уз
ријеке, потоке, излетишта, спомен обиљежја и др.).

130.000,00
25.000,00

130.000,00
25.000,00

0,00
0,00

270.000,00

270.000,00

0,00

1.1.4.

Сакупљање лишћа са уређених и неуређених јавних зелених површина (уз саобраћајнице, између тротоара, уз
ријеке и потоке у стамбеним насељима, површине око спомен гробља, излетишта и др.).

10.000,00

10.000,00

0,00

1.1.5.

Прикупљање отпада и ванредно чишћење јавних површина после повећаног обима кориштења јавних површина,
елементарних непогода и слично.

10.000,00

10.000,00

0,00

1.1.6.

Утовар и одвоз на регионалну депонију прикупљеног отпада и лишћа са јавних површина

919.000,00

919.000,00

0,00

1.1.7.

Утовар и одвоз мјешаног отпада прикупљеног у прољетној и јесењој акцији чишћења града

70.000,00

70.000,00

0,00

1.1.8.

Уништавање корова уз саобраћајнице и тротоаре

0,00
1.874.000,00

0,00
1.874.000,00

0,00
0,00

130.000,00

130.000,00

0,00

30.000,00

30.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00
0,00

60.000,00

60.000,00

1.1.1.

1.1.2.

1.1.3.

УКУПНО 1.1.
1.2.

Прање саобраћајних површина и одржавање објеката за одводњу

1.2.1.

Дневно прање јавних саобраћајних површина

1.2.2.
1.2.3.

Ноћно прање јавних саобраћајних површина
Ванредно прање саобраћајних површина (послије временских непогода, повећаног обима кориштења, у зимском
периоду и др).
Чишћење и пропирање уличних сливника, оборинске канализације и других одводних објеката

1.2.4.

0,00
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Хитне интервенције на објектима за одводњу и одржавање објеката за одводњу

325.000,00
565.000,00

325.000,00
565.000,00

0,00
0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

630.000,00

630.000,00

0,00

830.000,00

830.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

151.000,00

151.000,00

0,00

УКУПНО 1.5.

151.000,00

151.000,00

0,00

У К У П Н О 1.

3.430.000,00

3.430.000,00

УКУПНО 1.2.
1.3.

Уклањање мијешаног отпада са привремених дивљих депонија и одложеног у контејнере од 5 m3

1.3.1.

Уклањање мјешаног отпада са привремених и дивљих депонија и одвоз на регионалну депонију

1.3.2.

Прикупљање отпада дуж магистралних и регионалних путева и одржавање хигијене на изграђеним аутобуским
стајалиштима, дјечијим игралиштима и гушће насељеним мјестима (приградско и сеоско подручје) и др.

1.3.3.

Провођење прољетне акције чишћења и уређења подручја мјесних заједница ван урбаног подручја Града

1.3.4.

Одвоз мјешаног отпада одложеног у контејнере од 5 m3 на удаљености од регионалне депоније
УКУПНО 1.3.

1.4.

Остали послови јавне хигијене (елементарне непогоде, одржавање разних манифестација и др.)
УКУПНО 1.4.

1.5.
1.5.1.

2.

Хигијеничарска служба
Обављање послова хигијеничарске службе и рада прихватилишта за напуштене псе

ЗЕЛЕНE ПОВРШИНE
Бањалука је позната по великом броју зелених површина због чега је називају "Град зеленила". Овај епитет са
собом носи велику одговорност за Градску управу Града Бања Лука, али и за грађане. Да би зелене површине у
потпуности одговарале својој значајној улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и
подизања зеленила до сталног одржавања и заштите. У 2020. години наставља се промовисање Бања Луке као
,,зеленог града" кроз "Бањалучки фестивал цијећа 2020".
Зеленило у граду и његовој околини има многоструки значај. Биљке зелених површина, нарочито дрвеће и жбуње
својим обликом, грађом и животним особинама, представљају у насељима незамјењиве елементе природе који
доприносе квалитету живота у најширем смислу. Функције зеленила као што су санитарне, инжењерско-техничке,
архитектонско-урбанистичке, естетске, културне, историјске, просвјетне, а на крају и психолошке, разлози су због
којих се у савременом уређењу градова исте посматрају као незаобилазни саставни елемент града и његов
структурни дио. У току 2020. године настављају се активности чији је циљ истицање значаја зеленила и
укључивање грађана кроз акције прољетне и јесење садње .
Дрвореди се по свом значају издвaјају као посебна категорија зелнила. На просторима бивше Југославије, па и
шире, Бања Лука је позната по својим стољетним дрворедима. Градски дрвореди и стабла блоковског зеленила ,
ублажавају жегу у љетњем периоду, повећавају релативну влажност ваздуха, осјетно снижавају ниво градске буке,
повољно утичу на аерозагађење на улици и околном простору, утичу на стварање повољних микроклиматских
услова итд.
Од свих категорија зеленила (паркови, скверови, зелене површине испред јавних зграда, зеленило дуж обала, плажа
и кејова, парк-шуме, излетишта, блоковско зеленило и др.) због утицаја абиотичких и биотичких фактора
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најугроженији су дрвореди. Проблем пропадања стабала се почео јављати прије неколико деценија. Године 1979. је
урађена студија Анализа здравственог стања стабала на зеленим површинама Бања Луке, али се 2001. године
указала потреба за израду нове студије са приједлогом мјера, то је била студија која је рађена, а обухватала је
дрвореде у девет улица. Услови за израду нове Студиј анализе здравственог стања са приједлогом мијера санације
дрвореда стечени су 2016. године, када је израђена прва фаза која је подразумјевала и израду катастра зелнила у
ГИС-у, a 2017.године друга фаза.
У току 2020. године планиране су интензивне активности на реализацији мјера које су препоручене горе
поменутим Студијама анализе здравственог стања, дате препоруке за санацију већег броја стабала (сјеча ,
орезивање, заштита и др.),
Одржавање травнатих површина подрзумијева, редовно кошење, прољећно и јесење изграбљавање, прихрану, а по
потреби, реконструкцију. Број кошења зависи од категорије травнате површине, интезитет раста травнатог
покривача и расположивих средстава. Површине које још увијек нису приведене својој коначној намјени, а у
власништву су града називамо коровиштима. Ове површине у зависности од позиције негативно утичу на изглед
града те се њиховим кошењем настоје ублажити ови негативни утицаји.
Као посебне категорије издвојени су простори тврђаве Кастел, излетишта и спомен обиљежја чије одржавање
подразумјева кошење и орезивање, а по потреби и друге мјере, као што је сјеча стабала или садња. Живе ограде се
одржавају орезивањем најмање два пута годишње. Украсно жбуње се орезује у складу са динамиком цвјетања и
карактеристикама врсте. Одржавање ружичњака подразумјева прољећно одгртање, окопавање, прихрану, уклањање
оцвалих цвјетова те јесење прекраћивање и загртање. У цвијетњацима ће се вршити сезонска замјена цвијећа
(прољеће-јесен), окопавање, прихрана и залијевање у љетном периоду. Имајући у виду да је током 2018 године по
први пут у Бања Луци уведена садња луковица тулипана "Бања Лука", нарциса и висибаба,која је настављена и
2019.године, у току 2020. године је непходно провести активности њиховог одржавања. Поред послова редовног
одржавања, неопходно је предвидјети средства за ванредне послове као што су санација сњеголома, вјетролима,те
превенција и отклањање посљедица суше.
Ребалансом буџета за 2020. годину ,дио средстава за финансирање одржавања зелених површина у износу од
596.100,00 КМ планиран је из средстава расподјеле суфицита из 2019.године.
2.1.

Одржавање зелених површина

2.1.1.

Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима и насељима

2.1.2.

Санација оштећених и уништених травњака у насељима, парковима и уз саобраћајнице

2.1.3.

363.000,00

363.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

Одржавање травњака у парковима (кошење, изграбљавање, прихрана, сузбијање корова и сл.)

120.000,00

120.000,00

0,00

2.1.4.

Одржавање травњака у насељима

643.000,00

643.000,00

0,00

2.1.5.

Одржавање травњака у саобраћајним острвима и тракама

230.000,00

230.000,00

0,00

2.1.6.

Кошење и крчење неуређених површина-коровишта

38.000,00

38.000,00

0,00

2.1.7.

Одржавање зелених површина тврђаве Кастел

50.000,00

50.000,00

0,00

2.1.8.

Одржавање зелених површина излетишта Трешњик и Шибови

15.000,00

15.000,00

0,00

2.1.9.

Одржавање зелених површина спомен обиљежја

20.000,00

20.000,00

0,00
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2.1.10.

Одржавање декоративног грмља

25.000,00

25.000,00

0,00

2.1.11.

Одржавање живих ограда

85.000,00

85.000,00

0,00

2.1.12.

Одржавање ружичњака

15.000,00

15.000,00

0,00

2.1.13.

Одржавање цвијетњака

90.000,00

90.000,00

0,00

2.1.14.

Свакодневно чишћење зелених површина у парковима

59.000,00

59.000,00

0,00

2.1.15.

Остали непредвиђени радови (сњеголоми, суша, вјетар и друге временске неприлике, хитне фито-санитарне
интервенције, разне манифестације и др.)

20.000,00

20.000,00

0,00

2.1.16.

Бањалучки фестивал цвијећа

7.000,00

7.000,00

0,00

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ:

1.800.000,00

1.800.000,00

0,00

Садња садница у дрворедима, парковима и насељима (замјена посјеченог дрвећа - сувог, болесног, поломљеног и на
други начин уништеног)
УКУПНО САДЊА:

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

100.000,00

0,00

У К У П Н О 2.

1.900.000,00

1.900.000,00

0,00

20.000,00

17.000,00

-3.000,00

2.2.

3.

КОМУНАЛНА ОПРЕМА И ОБЈЕКТИ
Комунална опрема је изложена различитим временским условима због чега је потребно редовно одржавање које
подразумјева фарбање и замјену оштећених дијелова на комуналној опреми, одржавање фонтана, јавних чесми и
тушева, и одржавање и поправка лифтова.
У 2020. години планирана је набавка контејнера и канти , парковских клупа и корпи за отпатке. Повећањем броја
контејнера и корпи за отпатке поспјешићемо ефикасније одлагање отпада, а самим тим и унапређење јавне
хигијене.У оквиру ове ставке планира се уређење и реконструкција трим стаза и реконструкција и изградња
дјечијих игралишта на територији града.
Ребалансом буџета планирано је повећање од 35.000,00 КМ за одржавање комуналне опреме,а односи се на
одржавање фонтана , јер је у 2020.години уврштено још 4 фонтане за одржавање.( раније 8 фонтана ).

3.1.

Одржавање комуналне опреме

3.1.1.

Санација и одржавање постојећих клупа

3.1.2.

Санација и одржавање постојећих корпи за отпатке

5.000,00

4.500,00

-500,00

3.1.3.

Санација и одржавање постојећих заштитних ограда и стубића

4.000,00

3.500,00

-500,00

3.1.4.

Санација и одржавање спортских терена

20.000,00

17.000,00

-3.000,00

3.1.5.

Санација и одржавање дјечјих игралишта

30.000,00

24.000,00

-6.000,00
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3.1.6.

Санација и одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима

8.000,00

6.500,00

-1.500,00

3.1.7.

Санација и одржавање постојећих платоа за контејнере

4.000,00

3.500,00

-500,00

3.1.8.

Санација и одржавање табли и знакова забране и обавјештења

3.000,00

3.000,00

0,00

3.1.9.

Одржавање контејнера од 1,1m3 (набавка и замјена точкића) и поправка других контејнера

13.000,00

7.000,00

-6.000,00

3.1.10.

Текуће одржавање фонтана, јавних чесми и тушева на подручју града

64.000,00

100.000,00

36.000,00

3.1.11.

Одржавање система за аутоматско наводњавање

7.000,00

7.000,00

0,00

3.1.12.

Одржавање лифтова

7.000,00

7.000,00

0,00

3.1.13.

Одржавање остале опреме

15.000,00

35.000,00

20.000,00

200.000,00

235.000,00

35.000,00

УКУПНО 3.1.
3.2.

Инвестиционо одржавање комуналних објеката

3.2.1.

Санација фонтана , јавних чесми , јавних тоалета и других комуналних објеката на подручју Града

40.000,00

0,00

-40.000,00

3.2.2.

Инвестиционо одржавање и реконструкција стаза и друга улагања у заштићеном подручју ,,Парк шума" (из
накнаде по Закону о шумама)

50.000,00

49.000,00

-1.000,00

УКУПНО 3.2.

90.000,00

49.000,00

-41.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

345.000,00

420.000,00

75.000,00

25.000,00

40.000,00

15.000,00

У К У П Н О 3.3.

420.000,00

510.000,00

90.000,00

Изградња паркова, дјечијих игралишта , ограда око дјечјих игралишта, јавних чесми и тушева, трим стаза и
површина за рекреацију, ,изградња објекта ,,Азила за псе", огласне табле, мегаборда, табле за означавања и
обавјештења о назвима улица и обавјештења ,изградња плаже Кочићев вијенац , дио средстава буџета за изградњу
фудбалског игралишта са вјештачком травом код тржног центра ,, Делта планет" у износу од 110.000,00 КМ и др.У
оквиру ове ставке је и 18.360,00 КМ од укинутих резервација 2018.године.
Изградња комуналних објеката из емисије обвезница:изградња фудбалског игралишта са вјештачком травом код

650.000,00

378.360,00

-271.640,00

0,00

839.000,00

839.000,00

3.3.

Набавка комуналне опреме

3.3.1.

Набавка парковских клупа и корпи

3.3.2.

Набавка контејнера и канти за одлагање отпада

3.3.3.

Набавка остале опреме-жардињере, сталци за бицикле и друга опрема)

3.4.
3.4.1.

3.4.2.

Изградња комуналних и других објеката

04.09.2020.год.

3.5.
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тржног центра ,,Делта планет2-2.фаза у износу од 639.000,00 КМ и Изградња парка у насељу Симе Матавуља (Анте
Јакића) у износу 200.000,00 КМ
У К У П Н О 3.4.

650.000,00

1.217.360,00

567.360,00

Изградња објеката туристичко -спортског садржаја-,,Пристаништа за дајак"

150.000,00

0,00

-150.000,00

У К У П Н О 3.5.

150.000,00

0,00

-150.000,00

УКУПНО 3.1. до 3.5.

1.510.000,00

2.011.360,00

501.360,00

70.000,00

20.000,00

-50.000,00

1.580.000,00

2.031.360,00

451.360,00

220.000,00
90.000,00

220.000,00
90.000,00

0,00
0,00

МАЛЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ПРОСТОРУ

3.6.

У К У П Н О 3.
4.

УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ДРУГИХ ВОДА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНИХ ДЈЕЛОВАЊА ВОДА
Сходно одредбама Закона о водама (Сл.гл. РС бр. 50/06, 92/09,121/12 и 74/17) локалне самоуправе су обавезне да
изводе одређене радове на уређењу водотокова и других вода и врше заштиту од штетног дјеловања вода на
подручју своје територије.
Финансирање радова на уређењу водотокова и заштите од штетног дјеловања вода, финансираће се из буџета и
намјенски остварених прихода, водне накнаде и накнаде по Закону о шумама.
У циљу заштите од поплава и штетног дјеловања вода, Град Бања Лука је изградио два одбрамбена насипа, лијева
обала Врбаса у насељу Кумсале и десна обала Врбање у насeљу Чесма. Дуж обала Врбаса и Врбање, спорадично су
изграђене обалоутврде, које првенствено имају за циљ спречавање обрушавања нестабилних обала. У оквиру
редовног одржавања насипи се косе и санирају оштећења на обалоутврдама.
На подручју града Бањалуке егзистирају потоци бујичари који су у главном не регулисани, дио је дјелимично
регулисан, а дио потока се појављују само у периоду великих падавина.
У оквиру ЗКП одржавају се корита водотока: Црквена, Широка ријека, Драгочајка, ријека Рекавице, Иваштанка,
Гомјеница, Прекуша, Бистрица, Шарговачка ријека, Подстранац, Мочила 1 и 2, Јуларац, Ребровачки поток,
Ђурђевачки поток, Талијанов поток, Кочићев поток, Ченића поток, Сутурлија, Крупа и др. Код дјелимично
регулисаних водотока, нарочита се одржавају уливне решетке, таложници и акумулације.
Да би се уредио водни режим и смањио ризик од бујичног дјеловања водотока потребна су значајна средства која
буџет Града и средства из намјенских прихода не могу обезбиједити. С тога се Одјељење за комуналне послове
одлучило за проналажење других извора финансирања, па су у 2018. години обезбијеђена средства УНДП-а за
суфинансирање радова по пројекат уређење водног режима у сливу ријеке Врбас у процјењеној вриједности од
942.500,00 КМ Планирамо да и у 2019. година пронађемо донаторска средства за уређење бујичних водотока на
подручју града.
У оквиру укупних средстава за уређење водотокова и других вода и заштиту од штетних дјеловања вода, дио
средстава у износу од 721.000,00 КМ планиран је из намјенских средстава од водних накнада,.Ребалансом буџета
,овај износ је смањен на 532.000,00 КM , а дио средстава у износу од 202.300,00 КМ планира се из расподјеле
суфицита и неутрошених намјенских прихода за 2019. годину.

4.1.
4.1.1.
4.1.2.

Уређење водотокова ријека на подручју града
Крчење растиња и кошење коровишта са обала ријека на подручју града
Чишћење, уклањање и дислоцирање наноса те продубљивање дна корита ријека
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4.1.4.
4.1.5.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

04.09.2020.год.

Радови на одржавању природних и вјештачких токова облагањем корита и обала
Одржавање регулационих и заштитних водних објеката (поправке, ојачања и обнављање насипа, крчење, кошење и
радови на вегетативној заштити објеката, замјена оштећених дијелова грађевина и др.)
Остали послови на уређењу и одржавању водотокова (елементарне непогоде, чишћење уливних решетака и
таложника уређење водотокова ван урбаног подручја града и др.)

50.000,00

50.000,00

0,00

55.000,00

55.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

УКУПНО 4.1:

420.000,00

420.000,00

0,00

0,00
0,00
0,00

4.2.

Уређење водотокова регулисаних и нерегулисаних потока на подручју града (Јуларац I и II, Мочила,
Подстранац, Ђурђевац, Ченића поток, Д. В. Копање, Дубочајац, потоци у Козарској улици, Од Змијања
Рајка, Талијанов поток, Бијели поток, Суви поток, Ребровачки поток, Шарговачки поток и др.)

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.
4.2.4.

Крчење растиња и кошење коровишта са обала потока на подручју града
Чишћење, уклањање и дислоцирање наноса те продубљивање дна корита потока
Радови на одржавању природних и вјештачких токова облагањем корита и обала
Остали послови на уређењу и одржавању водотокова (елементарне непогоде, чишћење уливних решетака и
таложника, уређење водотокова ван урбаног подручја града и др.)

74.000,00
49.000,00
28.000,00

74.000,00
49.000,00
28.000,00

22.000,00

22.000,00

УКУПНО 4.2:

173.000,00

173.000,00

0,00

Лоцирање крупног отпада и вршење надзора при вађењу истог из корита ријека, а који се изводи уз подршку
ронилаца Ронилачког клуба опремљеног потребном опремом

7.000,00

7.000,00

0,00

УКУПНО 4.3:

7.000,00

7.000,00

0,00

300.000,00

134.300,00

-165.700,00

900.000,00

734.300,00

-165.700,00

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

2.200.000,00

2.200.000,00

0,00

4.3.

Учешће у реализацији пројеката заштите од поплава

4.4.

У К У П Н О 4.
5.

УТРОШАК
РАСВЈЕТЕ

ЕЛЕКТРИЧНЕ

ЕНЕРГИЈЕ,

РЕДОВНО

И

ИНВЕСТИЦИОНО

ОДРЖАВАЊЕ

0,00

ЈАВНЕ

Изградњом и реконструкцијом јавне расвјете у одређеном броју улица у последњих неколико година број свјетиљки
је значајно повећан, али је утрошак електричне енергије за јавну расвјету мањи, што је показатељ очекиваних
позитивних ефеката на уштеди трошкова по овом основу.
Радови на одржавању јавне расвјете односе се на редовно одржавање и радове на санацији - реконструкцији мањег
обима. Редовно одржавање јавне расвјете подразумијева замјену сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача,
дефектажу и отклањање кварова, фарбање стубова, замјену уништених стубова и свјетиљки у саобраћајним
незгодама, замјену оштећеног кабла, темеља и сл.
Санација и реконструкција мањег обима и доградња расвјете подразумијева замјену дотрајалих стубова и
свјетиљки, мјерних ормара, доградњу мањег броја расвјетних мјеста на постојећу расвјету.
5.1.
5.1.1.

Утрошак електричне енергије за јавну расвјету
Утрошак електричне енергије за јавну расвјету на јавним површинама (градско и сеоско подручје)
УКУПНО 5.1.

04.09.2020.год.
5.2.
5.2.1.
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Одржавање јавне расвјете и јавних сатова
Редовно одржавање
(замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача, тражење мјеста квара и отклањање квара, фарбање
стубова, замјена уништених стубова и свјетиљки у саобраћајним незгодама и сл.)

143.000,00

173.000,00

30.000,00

5.2.2.

Кориштење МТК система, манипулација на трафо станицама, разводним ормарима, нисконапонској мрежи и др.

27.000,00

27.000,00

0,00

5.2.3.

Одржавање јавне расвјете на сеоском подручју

60.000,00

110.000,00

50.000,00

5.2.4.

Одржавање јавних сатова (редован преглед, подешавање, поправка кварова)

10.000,00

10.000,00

0,00

УКУПНО 5.2.
Инвестиционо одржавање, санација-реконструкција мањег обима и доградња расвјете
(замјена дотрајалих стубова и свјетиљки, мјерних ормара, доградња до 4 расвјетна мјеста на постојећу расвјету и
др.) Дио ставке у износу од 50.000,00 КМ планиран је из намјенских средстава по Закону о концесијама.

240.000,00

320.000,00

80.000,00

50.000,00

100.000,00

50.000,00

УКУПНО 5.3.

50.000,00

100.000,00

50.000,00

У К У П Н О 5.

2.490.000,00

2.620.000,00

130.000,00

28.000,00

28.000,00

0,00

42.000,00

42.000,00

0,00

70.000,00

70.000,00

0,00

10.000,00
12.000,00

8.000,00
8.000,00

-2.000,00
-4.000,00

7.000,00

0,00

-7.000,00

5.3.

6.
6.1.
6.2.

ИЗДАЦИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ
ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

ПРОИЗВЕДЕНУ

ИМОВИНУ

-

ИЗРАДА

УРБАНИСТИЧКЕ

И

Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу реконструкцију и санацију комуналне инфраструкуре (дјечја
игралишта,спортска игралишта,чесме , фонтане и остала комунална инфраструктура)
Израда пројектне документације за изградњу, реконструкцију и санацију комуналне инфраструкурe (дјечја
игралишта,спортска игралишта,чесме и фонтане , остала ком.инфраструктура,објекти за рекреацију и др).
У К У П Н О 6.

7.

ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТУДИЈА И КАТАСТРА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

7.2.

Израда елабората - приједлога мјера (пројекти санације, адаптације или реконструкције објеката) у циљу
побољшања енергетских карактеристика објеката и обављање услуга енергетског прегледа, израде извјештаја и
прибављање енергетског цертификата за објекте у власништву Града или за предшколске објекте
Израда других студија и елабората комуналне инфраструктуре

7.3.

Енергетски дани града Бањалука

7.4.

Мониторинг аероалергеног полена

20.000,00

20.000,00

0,00

7.5.
7.6.

Израда елебората-мјерење загађености на подручју Града Бања Лука
Израда остале документације (киосци, објекти за уличну продају, билборди и др.)

10.000,00
16.000,00

8.000,00
14.000,00

-2.000,00
-2.000,00

75.000,00

58.000,00

-17.000,00

7.1.

У К У П Н О 7.
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УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНЕ, ТУШЕВЕ, ЈАВНЕ ЧЕСМЕ, ГАРАЖЕ И ДРУГЕ ОБЈЕКТЕ
Утрошак воде за фонтане, тушеве и јавне чесме

35.000,00

35.000,00

0,00

У К У П Н О 8.

35.000,00

35.000,00

0,00

Заштита животне средине добија све већи значај на подручју града Бања Луке. Осим мјерења аерозагађења и буке,
све више пажње придаје се едукацији, као и информисању грађана, тако да редовно правимо едукативне спотове о
некој еколошкој теми и емитујемо их у циљу едукације што већег броја грађана. Израда планских докумената као и
провођење истих је већ дуги низ година један од наших приоритета, тако да осим израде Локалног еколошког
акционог плана, израђују се и планови везани за отпад, ваздух, природу као и друге еколошке теме. Редовно сваке
године од марта до краја октобра врши се мјерење концентрације аероалергених полена, те се у периоду
полинације, свакодневно подаци емитују на интернет страници града. Све више пажње се поклања и евиденцији и
заштити биљног и животињског свијета на подручју града Бања Луке, па су завршене двије фазе израде студије
Инвентаризација и евалуација биљних, животињских, шумских и водних генетичких ресурса на подручју града
Бања Лука и планирана израда треће фазе у 2020.години.
Средства за услуге заштите животне средине планирана у износу од 50.000,00 КМ , односно у висини процјене
реализације у складу са уговором. Планирање осталих трошкоцва планирано је у оквиру осталих стручних услуга.
Мјерење аерозагађења и буке

50.000,00

50.000,00

0,00

У К У П Н О 9.

50.000,00

50.000,00

0,00

10.1.

Огласи, фотокопирање, израда анкета, снимање промотивних спотова о реализацији програма и заштити животне
средине,енергетској ефикасности и сл.

20.000,00

18.000,00

-2.000,00

10.2.

Остали расходи ( монтажас расвјете и украса за новогодишње и друге празнике и манифестације , монтажа бине за
Кочићев збор, монтажа заставица и др)

95.000,00

80.000,00

-15.000,00

10.3.

Остали непредвиђени расходи (исплата по основу вансудских поравнања, накнаде штета ,исплате по уговорима о
дјелу,исплата расхода из ранијих година и др)

15.000,00

35.000,00

20.000,00

У К У П Н О 10.

130.000,00

133.000,00

3.000,00

У К У П Н О 11.

70.000,00
70.000,00

70.000,00
70.000,00

0,00
0,00

200.000,00

250.000,00

50.000,00

200.000,00

250.000,00

50.000,00

9.

9.1.

10.

11.

12.

РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

ПРОГРАМИ ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ И ЕКОЛОГИЈЕ
Арборетум и друге активности пејзажног архитекте
ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА
У К У П Н О 12.

04.09.2020.год.
13.
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СРЕДСТВА ЗА СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
Кошење амброзије
У К У П Н О 13.

14.

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА

14.1.

Изнајмљивање и одржавање WC кабина

96.000,00

105.000,00

9.000,00

14.2.

Остали расходи по основу закупа (за одржавање Кочићевог збора, ограде, конструкције и опрема за одржавање
манифестација на Кастелу др)
У К У П Н О 14.

34.000,00

25.000,00

-9.000,00

130.000,00

130.000,00

0,00

50.000,00

20.000,00

-30.000,00

У К У П Н О 16.

15.000,00

54.000,00

39.000,00

У К У П Н О 17:

5.000,00

4.000,00

-1.000,00

У К У П Н О 18.

0,00

1.000,00

1.000,00

15.

НАБАВКА УКРАСА ЗА НОВОГОДИШЊЕ И ДРУГЕ ПРАЗНИКЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

16.

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ

17.

РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАТЕЗНИХ КАМАТА

18.

РАСХОДИ ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ РАЗМЈЕНЕ ИЗМЕЂУ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОДРЖАВАЊЕ :
1

План за 2020.год.
2

1.
2.
3.1.
3.6.
4.
5.1.
5.2.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ
МАЛЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ У ПРОСТОРУ
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ДРУГИХ ВОДА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНИХ ДЈЕЛОВАЊА ВОДА
УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ЈАВНИХ САТОВА
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТУДИЈА И КАТАСТРА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНЕ, ТУШЕВЕ, ЈАВНЕ ЧЕСМЕ , ГАРАЖЕ И ДРУГЕ ОБЈЕКТЕ
РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
ПРОГРАМИ ПЕЈЗАЖНЕ АРХИТЕКТУРЕ И ЕКОЛОГИЈЕ
ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ
ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА
СРЕДСТВА ЗА СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА
НАБАВКА УКРАСА ЗА НОВОГОДИШЊЕ И ДРУГЕ ПРАЗНИКЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАТЕЗНИХ КАМАТА
РАСХОДИ ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ РАЗМЈЕНЕ ИЗМЕЂУ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ:

3

Ребаланс
2020.год.
4

Разлика
(4 минус 3)
5

3.430.000,00
1.800.000,00
200.000,00
70.000,00
900.000,00
2.200.000,00
240.000,00
75.000,00
35.000,00
50.000,00
130.000,00
70.000,00

3.430.000,00
1.800.000,00
235.000,00
20.000,00
734.300,00
2.200.000,00
320.000,00
58.000,00
35.000,00
50.000,00
133.000,00
70.000,00

0,00
0,00
35.000,00
-50.000,00
-165.700,00
0,00
80.000,00
-17.000,00
0,00
0,00
3.000,00
0,00

200.000,00

250.000,00

50.000,00

20.000,00
130.000,00
50.000,00
15.000,00
5.000,00
0,00
9.620.000,00

20.000,00
130.000,00
20.000,00
54.000,00
4.000,00
1.000,00
9.564.300,00

0,00
0,00
-30.000,00
39.000,00
-1.000,00
1.000,00
-55.700,00
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, НАБАВКА И ИЗГРАДЊА:
1
2.2.
3.2.
3.2.
3.3.
3.4.1.
3.4.2.
3.5.
5.3.
6.

План за 2020.год.

2

3

БИОЛОШКА ИМОВИНА-САДЊА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРИМ СТАЗА И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА,,ПАРК
ШУМЕ,,
НАБАВКА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ
ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА ИЗ ЕМИСИЈЕ ОБВЕЗНИЦА
ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКОГ САДРЖАЈА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
ИЗДАЦИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИМОВИНУ - ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ И
ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, НАБАВКА И ИЗГРАДЊА:

63
631900

УКУПНО ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ:
Остали издаци
Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година
СВЕУКУПНО:

Број: 07-013-272/20.

Ребаланс
2020.год.
4

Разлика
( 4 минус 3)

100.000,00
40.000,00

100.000,00
0,00

0,00
-40.000,00

50.000,00

49.000,00

-1.000,00

420.000,00
650.000,00
0,00
150.000,00
50.000,00

510.000,00
378.360,00
839.000,00
0,00
100.000,00

90.000,00
-271.640,00
839.000,00
-150.000,00
50.000,00

70.000,00

70.000,00

0,00

1.530.000,00

2.046.360,00

516.360,00

11.150.000,00
195.000,00
195.000,00

11.610.660,00
195.340,00
195.340,00

460.660,00
340,00
340,00

11.345.000,00

11.806.000,00

461.000,00

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.
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331.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18
и 9/19), Скупштина града Бања Лука је, на 41. сједници, одржаној 2.9. и 3.9.2020. године, донијела
сљедећи

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Измјена и допуна Програма уређења грађевинског земљишта
за 2020. годину, Одјељења за саобраћај и путеве

1. Скупштина града Бања Лука усваја Измјенe и допунe Програма уређења грађевинског
земљишта за 2020. годину, Одјељења за саобраћај и путеве.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Града
Бања Лука.
Број: 07-013-273/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.
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ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА УРЕЂЕЊА ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ЗА 2020. ГОДИНУ
Ред.
број
1

Опис
2
Програм уређења грађевинског земљишта урађен је на основу Закона о уређењу простора и
грађењу (Сл. гл. РС бр. 40/13, 106/15 и 3/16 и 84/19). Основе за израду програма су:
1. Програм уређења градског грађевинског земљишта за цијело подручје града
(урбанистички план и регулациони планови),
2. Стратегија развоја града Бања Лука,
3.Стратегија развоја локалних путева и улица у насељу,
4. Преузете обавезе по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта,
5. Студије, анализе и пројекти,
6. Приоритети произашли из постојећег стања саобраћајне и комуналне инфраструктуре у
односу на потребе и
7. Приоритети произашли из захтјева грађана, мјесних заједница и јавне расправе.
Програм обухвата радове и активности на:
а) припремању грађевинског земљишта за изградњу (прибављање земљишта, израда
урбанистичке документације, геодетских и других подлога, инжењерско техничка
испитивања земљишта, санациони радови и рашчишћавање земљишта).
б) комунално опремање грађевинског земљишта (изградња саобраћајних површина и
других објеката комуналне инфраструктуре).
Обим и врста радова планирани су на бази расположивих буџетских средстава за ову
намјену.

1.
1.1.

ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
Израда урбанистичко-техничке документације, планова парцелације и урбанистичкотехничких услова
Програмом је обухваћена израда урбанистичко - техничке и пројектне документације са
ревизијом, која је неопходна за реализацију програма у 2020. години (недостајућа) и
очекиваних пројеката у наредним годинама.

1.1.1.

Саобраћајнице
Израда УТУ за наставак изградње саобраћајнице до центра насеља Пријечани, израда УТУ
за изградњу десног скретања улице И. Г. Ковачића на укрштању са магистралним путем (из
смјера Раковачких бара), израда УТУ за изградњу тротоара у насељу Сарачица, израда УТУ
за изградњу тротоара у Улици Тешана Подруговића, израда стручног мишљења и
урбанистичко техничких услова неопходних за рјешавање имовинско-правних односа на
подручју Града Бањалука за изграђене саобраћајнице, измјена УТУ за изградњу и

Буџет за
2020. годину
3

Буџет са
реалокацијама
4

Износ за
ребаланс
5

Ребаланс за 2020.
годину (4+5)
6

04.09.2020.год.

1.1.2.
1.1.3.

1.1.4.
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реконструкцију саобраћајне мреже у насељу Ада (наставак Бул. Живојина Мишића) и
изградњу дијела секундарне саобраћајнице у насељу Ада, са припадајућом
инфараструктуром и израда Пројекта II фазе, израда урбанистичко-техничке документације
за реконструкцију дијела Улице I крајишког пролетерског батаљона и Главног пројекта ,
израда УТУ и Главног пројекта за изградњу тротоара у Улици мањачких устаника, на
дионици од „нуле“ до новог моста у Српским Топлицама, тротоари, бициклистичке стазе и
друго.

17.000,00

17.000,00

3.000,00

20.000,00

Уређење око објеката према обавезама преузетим из уговора склопљених са инвеститoрима
објеката.

2.000,00

2.000,00

0,00

2.000,00

Мостови
Израда УТУ за изградњу моста у насељу Долац са приступним саобраћајницама булевар
Цара Душана - Мачванска

8.000,00

8.000,00

-1.000,00

7.000,00

Остало

2.000,00

2.000,00

-2.000,00

0,00

29.000,00

29.000,00

0,00

29.000,00

Саобраћајнице
Израда Главног пројекта за наставак изградње саобраћајнице до центра насеља Пријечани,
израда Главног пројекта за изградњу Шарговачке улице - II фаза, израда Главног пројекта за
изградњу Улице И. Г. Ковачића, израда Главног пројекта за изградњу споја Источног
транзита са Булеваром Степе Степановића и Мачванском улицом, израда пројектне
документације за изградњу споја Улица Симе Шолаје и Алеја Светог Саве, израда пројектне
документације за изградњу тротоара у насељу Сарачица, измјена и допуна Главног пројекта
за изградњу дијела Источног транзита од Крфске улице до Улице Гаврила Принципа, израда
Главног пројекта за изградњу тротоара у Улици Тешана Подруговића, израда пројекта
проширења Љевчанске улице са изградњом потпорне конструкције, израда пројекта
одводње оборинских вода у улицама Млађе Ћусића и Херцегновска, тротоари,
бициклистичке стазе и друго.

46.000,00

46.000,00

5.470,00

51.470,00

Уређење око објеката према обавезама преузетим из уговора склопљених са инвеститoрима
објеката.

3.000,00

3.000,00

-3.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

2.000,00

2.000,00

-2.000,00

0,00

УКУПНО 1.2.

71.000,00

71.000,00

470,00

71.470,00

У К У П Н О 1.

100.000,00

100.000,00

470,00

100.470,00

УКУПНО 1.1.
1.2.
1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.4.
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Израда изведбене пројектне документације за објекте комуналне инфраструктуре

Мостови
Консултантске услуге за израду пројекта моста у насељу Долац, ревизија пројекта и друго.
Остало

Страна: 68 – Број 27
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ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ САОБРАЋАЈНИЦА И
САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА
На основу новог Закона о уређењу простора и грађењу, припремање и опремање земљишта
вршиће се средствима инвеститора кроз накнаду за уређење земљишта, а планирани износ
средстава користиће се за извршење обавеза Града Бањалука проистеклих из склопљених
уговора са инвеститорима.
У К У П Н О 2.

3.

10.000,00

10.000,00

-10.000,00

0,00

ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА И МОСТОВА
На основу Плана капиталних инвестиција Града Бањалука за период од 2018. до 2020.
године и Стратегије развоја Града Бањалука за период од 2018. до 2027. године, у 2020.
години планиран је завршетак изградње моста у насељу Српске Топлице, завршетак
изградње "Паралеле", наставак изградње саобраћајнице са комплетном инфраструктуром у
насељу Шарговац, као и прва фаза изградње дијела секундарне саобраћајнице у насељу Ада
(наставак Бул. Живојина Мишића), a за шта су обезбијеђена финансијска средства.
Планиран је почетак изградње моста у насељу Долац. Имајући у виду да је у питању
капитални пројекат од великог значаја за Град, очекује се током 2020. године обезбеђење
средстава за ту намјену (додатна буџетска средства, грантови, емисија обвезница, кредитна
средства, реалокације и друго). Из средстава Владе РС планирано је финансирање изградње
Ул. Ивана Горана Ковачића, у вриједности цца 2.000.000,00 КМ.

3.1.

Изградња моста у насељу Српске топлице

1.600.000,00

1.850.000,00

0,00

1.850.000,00

3.2.

Изградња саобраћајнице са комплетном инфраструктуром у насељу Шарговац

1.000.000,00

1.100.000,00

90.000,00

1.190.000,00

3.3.

Учешће Града за завршетак изградње "Паралеле" преко Економије до споја са Санском
улицом

270.000,00

270.000,00

0,00

270.000,00

50.000,00

50.000,00

55.280,00

105.280,00

2.920.000,00

3.270.000,00

145.280,00

3.415.280,00

3.6.

Технички пријеми, стручни послови, сагласности и друго
У К У П Н О 3.

4.

ОПРЕМАЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА
У оквиру Одјељења за саобраћаја и путеве обављају се послови из области стационарног
саобраћаја, а све у циљу контролисаног кориштења простора у ужем центру града и
провођења регулативних мјера у стамбеним зонама у којима је присутан проблем
паркирања. Систем је организован кроз паркирања на постојећим саобраћајницама (тзв
улично паркирање), отвореним јавним паркинзима и у јавним гаражама, са укупним
капацитетом од 4986 паркинг мјеста на којима се врши наплата паркирања.
У текућој години водиће се активности на изналажењу других извора финансирања (јавноприватно партнерство и др.), а такође Одлуком о јавним паркиралиштима и гаражама на
територији Града Бања Лука коју је скупштина Града донијела у априлу 2019. године, дата
је могућност уступања права обављања наплате паркинга на паркиралиштима у власништву
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привредних друштава, правних и физичких лица, као и преузимање на упраљање ове врсте
паркиралишта, а под посебним условима.
Дио неуређених јавних површина, а које су планским документима предвиђене за паркинг
просторе, приводиће се намјени, чиме ће се кроз повећање капацитет паркинг мјеста
побољшати услуга ове врсте саобраћаја.
4.1.

Проширење ''BL Bike-а'' - система аутоматског изнајмљивања бицикла

35.000,00

-35.000,00

0,00

0,00

4.2.

Набавка уређаја за контролу плаћања паркирања

12.000,00

12.000,00

0,00

12.000,00

4.3.

Набавка опреме за анализу саобраћајног оптерећења једне раскрснице

3.000,00

3.000,00

-3.000,00

0,00

У К У П Н О 4.

50.000,00

15.000,00

-3.000,00

12.000,00

Геодетски послови (пренос границе комплекса експропријације са снимањем граничних
линија по метру експропријације).

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

Услуге исколчења осовина саобраћајница и мостова и провођења промјена на градском
грађевинском земљишту кроз катастарски операт, прибављање земљишно-књижних
уложака, посједовних листова и друго.

24.000,00

24.000,00

0,00

24.000,00

Праћење активности Одјељења у електронским медијима-телевизија, објава огласа, израда
студија, елабората и друго.

10.000,00

10.000,00

-750,00

9.250,00

У К У П Н О 5.

49.000,00

49.000,00

-750,00

48.250,00

Расходи који се могу појавити током 2020. године, а који нису планирани Програмом
уређења грађевинског земљишта.

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

У К У П Н О 6.

1.000,00

1.000,00

0,00

1.000,00

5.
5.1.

5.2.

5.3.

6.

7.
7.1.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

СТРУЧНИ ПОСЛОВИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА

ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ

ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ИЗГРАДЊУ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА
- САОБРАЋАЈНИЦЕ И ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
Рјешавање имовинско-правних односа за изградњу капиталних саобраћајних
инфраструктурних објеката
Улица Краља Александра I Карађорђевића (од "Жутих зграда" према Мотикама),
Саобраћајница Делибашино Село - Пријечани,
Саобраћајница у Улици Петра Великог у насељу Чесма,
Шарговачка улица од укрштања са Суботичком улицом до укрштања са Поткозарском
улицом и II фаза - од укрштања са Поткозарском улицом у дужини од 1500 метара
Изградња моста Долац (простор између улица Теодора Колокотрониса, Зорана Радуловића
Бимбе и ријеке Врбас - приступна саобраћајница мосту и Мачванска улица)
Изградња моста у насељу Српске Топлице,
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12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
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Мост Витаминка (Улица Браће Пиштељића до Улице Петра Великог),
Мост у Улици Косте Јарића, преко потока Јуларац,
Локација између Улице Франа Супила и Булевара српске војске, на раскрсници са Улицом
олимпијских побједника - изградња кружне раскрснице,
Изградња кружне раскрснице код "Леснине",
Изградња кружне раскрснице код "Сирана" у Карађорђевој улици,
Изградња кружне раскрснице на укрштању Mагистралног пута бр.108 (Улица Бранка
Поповића и пут за Приједор) и Улице пут српских бранилаца,
Изградња кружне раскрснице на укрштању Mагистралног пута бр.108 (Улица књаза
Милоша) и Регионалног пута бр. 2501 (Булевар Милутина Миланковића),
Изградња саобраћајнице улица И.Г.Ковачића (дио од Улице књаза Милоша до Улице
крајишких бригада,
Продужетак трасе Источног транзита - од Улице Браце Поткоњака и Крфске до Улице
Гаврила Принципа и дио Улице Гаврила Принципа (веза са Западним транзитом преко
планираног Зеленог моста),
Саобраћајница између улица - Булевар војводе Степе Степановића и новоизграђеног
Источног транзита (код Ђачког дома),
Проширење саобраћајнице Западни транзит (од кружног тока за Лауш до "Космоса''),
Изградња саобраћајнице спој Гајеве улице и Краља Петра I Карађорђевића, к.ч. број 4378/1,
4378/2, 4378/3, 4378/4, 4378/5, 4379/3 к.о. Бања Лука 7,
Излаз из Улице Симе Шолаје на Алеју Светог Саве, к.ч.бр.3367/1, 3368/1 и 3357/1 к.о. Бања
Лука 7,
Продужетак Куљани - Рамићи – Драгочај,
Улица деспота Стефана Лазаревића,
Простор између наставка булевара Војводе Живојина Мишића ка улици Вељка
Млађеновића и улице Ада.
Рјешавање имовинско-правних односа за изградњу инфраструктурних објеката, те на
локацијама већ изграђене инфраструктуре
Прибављање земљишта по основу закључених уговора са инвеститорима за финансирање
уређења грађевинског земљишта на којем је изграђена саобраћајна инфраструктура,
Прибављање земљишта по основу закључених уговора са власницима који се одричу
накнаде за земљиште у корист Града Бања Лука, а на којем је предвиђена изградња
саобраћајне инфраструктуре (Тадић Дренка, к.ч.бр. 1389/7 (н.п.) к.о. Рамићи; Вукоја Стипо,
к.ч.бр. 107/1 к.о. Мађир; Шалић Марко к.ч.бр.1674/19 к.о. Драгочај; Матијевић Јања
к.ч.бр.250/6 к.о. Мађир; Остојић Ненад и други, к.ч.бр.946/7 к.о. Мотике; Малешевић Вид и
Гордана к.о. Рамићи; Врачевић Нада к.о. Куљани; Галићи и Ђурђевићи у МЗ Доња Кола)
Улица Билећка
Улица Јована Рашковића
Приступна саобраћајница за ОШ "Ђура Јакшић" у Шарговцу
Улица Косовска (спој Косовске улице и Улице српских рудара)
Улица Васе Видовића
Улица Љубијских рудара
Изградња приступне саобраћајнице за "Еко топлане Бања Лука"
Улица Ивана Кукуљевића
Продужетак Влашићке улице (Коњевић Владо и др.)
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Локални пут Рекавице 1, Рекавице 2 (Лазар Рачић)
Улица Слободана Кустурића
Огранак Улице Дујке Комљеновића (Чолић, Прерадовић и др.)
Улица Вељка Млађеновића - од Градског базена до моста на ријеци Врбањи,
Спој улице Милоша Црњанског према "Центруму",
Улица Вељка Млађеновића, к.ч.бр.95/5 у површини 2197м2 и к.ч. бр. 95/13 у површини
1218м2, к.о. Бања Лука 5 - ''Хидро - коп''
Улица др Данице Перовић, к.ч. 411 к.о. Чесма,
Улица Косте Мајкића,
Приштинска улица,
Приступна саобраћајница пословним објектима на локацији између Приједорске петље и
улице Пут српских бранилаца,
Улица Бошка Тошића,
Oгранак улице Браће Кукрика, к.ч. бр. 1025/4 у пов. од 325 м², к.ч. бр. 1025/21 у пов. од 138
м², к.ч. бр. 1025/22 у пов. од 31 м² и к.ч. бр. 1025/6 у пов. од 40 м², укупне површине 534 м²,
Улица Косте Јарића,
Мала улица (Мијић Јелка и др.),
Огранак улице Краља Александра I Карађорђевића (приступ стамбеним објектима Алавања и др.);
Изградња саобраћајнице у Улици Манастира Гомионице,
Изградња споја улица Јована Дучића и Симе Матавуља,
Изградња Улице Јована Дучића (тротоар),
Крак Улице Благоје Паровића (приступ индивидуалним стамбеним објектима),
Дијелови Улице Новака Пивашевића (Дубравац);
Моравска улица,
Огранак Улице Бранка Поповића, к.ч. бр.126/1 и к.ч.бр.129/1 к.о. Буџак
Огранак Улице Бранка Поповића (приступ стамбеним објектима, к.ч. бр.260 к.о. Буџак),
Улица Краља Алфонса XIII,
Дио Улице Цара Константина,
Огранак Суботичке улице код окретишта "Медекс пром",
Огранак Улице Симе Миљуша, приступ "Топлани",
к.ч.бр. 435/2 (н.п.) у површини од 324м2 уписана у ПЛ бр.7215 к.о. Бањалука 5, у површини
306м2 к.о. Бањалука, што обухвата простор између улица Булевар војводе Степе
Степановића, Мајке Југовића, Булевар војводе Петра Бојовића и ријеке Врбас (РП ЈУГ 2),
Огранак улице Новака Пивашевића - Весели бријег (Ерцег Миодраг и др.)
ГП "Крајина" - к.ч. број 1632/70 и 1632/71 к.о. Бања Лука 6,
Улица Ђуре Јакшића - Шева Драго, к.ч. број 370/1 к.о. Бања Лука,
Улица Светозара Марковића - Марковић Бранко,
СПЦ Трн Залужани - саобраћајница и паркинг код Храма Покрова Пресвете Богородице,
Улица Љевчанска (Врањеш Горан),
Изградња приступне саобраћајнице пословним објектима код Приједорске петље - к.о.
Новаковићи,
Нинковић Војислав - к.ч. број 322/3, к.о. Павловац,
Крак Билећке улице (Узелац, Шврака, Николић и др.),
Улица Браће Кавића - Томић Петар,
Улица Суботичка - "Тригма",
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Улица Зорана Радмиловића,
Огранак Улице Петра Великог - к.ч. број 893/1 Мартиновић Анто,
Продужетак Улице V козарске бригаде,
Локација од студентског дома "Никола Тесла" до моста на Ребровцу - јавна површина,
Спој крака Улице Максима Горког и Улице Ранка Шипке (Карлаш Васо),
Изградња Улице Циглана - насеље Шарговац,
Улица српских устаника - Кнежевић Милан,
Савић Желимир – к.ч. број 701/33 к.о. Куљани,
Изградња тротоара у Карановцу – к.о. Дуципоље (Митровић Биљана),
Изградња тротоара у Улици Милана Ракића,
Изградња тротоара у Улици Мањачких устаника,
к.ч. бр. 522/5 и 522/30 к.о. Петрићевац 1 - Гатарић
к.ч.бр. 2639 к.о. Бања Лука 7.
Огранак Улице Ђеде Кецмановића, к.ч. број 1685/6, 1685/7 и 1685/10 к.о. Бања Лука 5,
Изградња саобраћајнице спој улица Бранка Кошчице и Милана Бранковића,
Проширење саобраћајнице у Улици Милана Карановића, к.ч.бр.513/25 к.о. Бања Лука
(стари премјер) што се по новом премјеру односи на к.ч.бр.1801/1 к.о. Бања Лука 6, у
површини 673м2
Огранак Улице Милана Топлице, Дракулић (Шафрадин и Крунић),
Улица Српска - изградња паркинг простора,
Приступна саобраћајница, Чивчић Неђо, к.ч. број 803/2, к.о. Петрићевац 2,
Приступна саобраћајница, к.о. Мађир - Блажевић Мирко,
Улица Мајевичка,
Улица Слободана Дубочанина,
Булевар војводе Живојина Мишића,
Улица Саве Љубоје,
Огранак Косовске улице, Ченић и др.,
Приступна саобраћајница, ЗЕВ ул. Јована Милошевића,
Улица Рајка Боснића, приступна саобраћајница, к.о. Ребровац 2,
Огранак улице Вида Њежића, Зељковић и др.,к.ч.бр.1195/21, 1199/7 и 1199/8 - к.о. Бања
Лука 5
Воробец Мира - к.ч.бр.51/8 и 51/16 к.о. Новаковићи
Улица Царице Милице (код к.ч.бр.177/1 и к.ч.бр.176/3 к.о. Бања Лука 4),
Приступ индивидуалним стамбеним објектима к.о. Врбања 1,
Младен Карановић к.о. Куљани
Купрешка улица
Гњатић Јела и Димитрије, ул. Јована Дучића, к.о. Бања Лука 7
Угао ул. Ранка Шипке и Романијске
Огранак Карађорђеве улице (Крндије),
Видаковић Жељко и Нада, к.ч.бр.2082/2 у површини 20м2 к.о. Бања Лука 7
Јеличић Милија, к.ч. бр.3032/4 к.о. Мотике у површини 259м2 и Јеличић Давид и др. к.ч.
бр.1305/11 к.о. Мотике у површини 12м2
Малетић Драго, к.ч.бр. 1623/9 к.о. Бања Лука 5
Лазендић Никола, дио к.ч.бр.2288 к.о. Петрићевац 2
Беднарчук Кравић Луција и др. - к.ч.358/8 к.о. Вујиновићи
Дубичка улица - к.ч.бр.673/3 к.о. Дервиши
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Излаз из ул. Бошка Тошића на ул. Булевар војводе Степе Степановића, уклањање објекта
(Мерџић)
Банијска улица (приступни пут стамбеним објектима)
Курузовић, к.ч.бр. 145/2 и дио 145/3 к.о. Дракулић
Улица Слободана Кустурића - локација за постављање аутомата за наплату паркирања
Булевар војводе Степе Стапановића - локација за постављање аутомата за наплату
паркирања
Булевар Десанке Максимовић - локација за постављање аутомата за наплату паркирања
Насеље Мотике - Ромић Љубинко, к.ч. бр.587/12 к.о. Мотике
Улица Весели бријег у насељу Ада
Улица Јована Бијелића - Јездимир Милан
Пресначе - огранак улице Тешана Подруговића
Паркинг простор код хотела Талија к.о. Бања Лука 7-Мићо Ковачевић и други
К.ч.број 1139/8 к.о. Петрићевац 2-Карановић Мирко
К.ч.број 1319/3 к.о. Барловци-Чугаљ Дарио
Унска улица к.ч.број 763/2, к.чброј 765, к.ч.број 759/6 и к.ч.број 760/6 к.о. Пријечани
К.ч.број 790/2 к.о. Бања Лука 5- Зец Душан и Бургић Александар
К.ч.број 2639 к.о. Бања Лука 7-Којић Јозефина и други
Грубор Јасна, дио к.ч.број 1157/1 к.о. Мотике
Благојевић Драган и Штркић Сњежана к.ч.број 3526/11, к.ч.број 3526/13 и к.ч.број 3526/14
к.о. Крупа на Врбасу
Дио тротоара код ОШ Милош Црњански - к.ч. број 1717/3 Петрићевац 2
Улица IX Куљанска
Улица Димитрија Митриновића
Рјешавање имовинских односа по захтјевима, са могућношћу замјене парцела: дионица пута
Верића поље - Стојнићи; земљиште у улици Јована Бијелића; Селак Стево (Мотике, к.ч.
број 1318/15); Кременовић Марко (Шарговац - к.ч. број 278/1 и др.); Савић Нико (к.ч.број
517/9 и 517/16, к.о. Дракулић); Дојдер Игор и др. к.о. Куљани; Дармин Баришић - Краља
Алфонса XIII, к.ч. бр. 4012 к.о. Бања Лука 7 (н.п.); огранак Улице Благоја Паровића, на
земљишту означеном као: к.ч.бр.452/15, к.ч. бр.451/5, к.ч.бр. 447/1 и к.ч.бр.446/1 к.о.
Вујиновићи (Марушић Љубан и др.); Галић Драган, к.ч.бр.44/1 к.о. Буџак;
Рјешавање имовинских односа по захтјевима - искључиво кроз замјену парцела: дио
саобраћајнице у Пиланској улици (Милица Бајић); улице Мајевичка и Милана Кнежине
(Максић Мира); дио око Пушкинове улице (Павловић Миленко и др.); "Сминг инвест"
(Улица краља Алфонса XIII и Јеврејска улица); XII куљанска улица, к.ч. бр.432/2,432/14 и
432/15 к.о. Куљани (Вуковић Перо и Зорка); Улица Млађе Ћусића код броја 7;
„Техномеркур“- к.ч. број 1085/60 и 1085/18 к.о. Врбања 2; к.ч.2701 и 2699/2 к.о. Буџак и
к.ч.бр.981/17 к.о. Дервиши; к.ч.бр.1891/1 к.о. Буџак; Шарговац - Гагула Ана и други;
Валентић Анто - к.о.Чесма; Улица Првог крајишког корпуса - к.о. Бања Лука 7; Огранак
Улице Паје Јовановић - Берендика Миловој; Марушић Анто (к.о. Вујновићи); к.ч.бр.946/26
и к.ч.бр.946/28 к.о. Чесма 2 (Матијевић Ивица); Трнинић Милан к.о. Бања Лука
7; Проширење Улице Војводе Момчила (дио од Улице Браће Мажар и мајке Марије до
Улице Меше Селимовића); огранак Улице Благоје Паровића; Горан Лукић, к.о. Чесма;
Горан Костић - Улица Вида Њежића и Браће Кукрика; Милан Зубовић, к.ч. бр.409/3 и 440/1
к.о. Вујиновићи; Рајко Ђурић, к.ч. бр 340/2 к.о. Буџак; ''АC'' маркет, к.ч. бр 1429/24 и к.ч. бр
1429/25 к.о. Бања Лука 8 (н.п.); Гверо Јанко, к.о.Дебељаци - насеље Понир; локација иза ТЦ
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"Делта", Младен Мишковић; Комљеновић Љубо, к.ч.бр.796/8 и 796/9 к.о. Дракулић; Глишић
Босиљка, к.о. Залужани; к.ч.39/1 к.о. Куљани (Чулић Наталија); Улица Срђе Злопоглеђе,
к.ч.бр.543/3 и 543/4 к.о. Бања Лука 4. и Улица Николе Пашића, к.ч.бр.3990/4 , 3993/3,
4260/2 и 4260/3 к.о. Бања Лука 7 ("Хоризонт");
"Козарапутеви" - локални пут за Љубачево; Вујаковић Анка и др. (насеље Ада) к.ч.бр.199/6,
199/7 и 199/25 к.о. Бања Лука 5; Тадић Жељко, Улица од Змијања Рајка, к.ч.бр.919/3 и 919/4
к.о. Бања Лука 3 (нови премјер); Шућур Јелка к.ч.број 131/2 к.о. Дракулић; Копрена Боро
к.ч.број 843/2 к.о. Дуципоље;
Код рјешавања имовинско - правних односа треба настојати гдје је то могуће да се прибави
земљиште путем додјеле замјенске парцеле. Уколико се у току године појаве захтјеви за
одрицање права власништва у корист Града Бања Лука, а што је у вези са рјешавањем
имовинско - правних односа за приоритетну изградњу комуналне инфраструктуре,
приступиће се реализацији истог. Реализација имовинских односа по приоритетима који су
дефинисани овим Програмом зависиће од исплата по правоснажним судским пресудама у
току буџетске године.
Процијењена вриједност финансијских средстава за исплату накнаде власницима односно
посједницима, за земљиште, објекте и засаде, за изграђене и неизграђене саобраћајнице, гдје
је покренут поступак рјешавања имовинско правних односа у 2019. години и раније, по
наведеним приоритетима је знатно већи од планираних средстава у буџету за 2020. годину,
те ће бити потребно обезбиједити додатна средства за ову намјену.
У К У П Н О 7.

900.000,00

900.000,00

545.000,00

1.445.000,00

100.000,00

100.000,00

470,00

100.470,00

10.000,00
2.920.000,00
50.000,00
49.000,00
1.000,00

10.000,00
3.270.000,00
15.000,00
49.000,00
1.000,00

-10.000,00
145.280,00
-3.000,00
-750,00
0,00

0,00
3.415.280,00
12.000,00
48.250,00
1.000,00

900.000,00
4.030.000,00

900.000,00
4.345.000,00

545.000,00
677.000,00

1.445.000,00
5.022.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
ПРИПРЕМАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЗЕМЉИШТА СТАМБЕНИХ И ДРУГИХ
ОБЈЕКАТА
ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНИЦА И МОСТОВА
ОПРЕМАЊЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА И ГАРАЖА
СТРУЧНИ ПОСЛОВИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА
ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ
ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ
ОБЈЕКАТА-САОБРАЋАЈНИЦЕ И ЈАВНЕ САОБРАЋАЈНЕ ПОВРШИНЕ
СВЕ УКУПНО:

Број: 07-013-273/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.
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332.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр.
97/16 и 36/19) и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18
и 9/19), Скупштина града Бања Лука је, на 41. сједници, одржаној 2.9. и 3.9.2020. године, донијела
сљедећи

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Измјена и допуна Програма заједничке комуналне потрошње
за 2020. годину, Одјељења за саобраћај и путеве

1. Скупштина града Бања Лука усваја Измјенe и допунe Програма заједничке комуналне
потрошње за 2020. годину, Одјељења за саобраћај и путеве.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће објављен у Службеном гласнику Града
Бања Лука.
Број: 07-013-275/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.
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ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ОДЈЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
Ред.
број
1

Опис
2
Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број: 124/11 и 100/17)
утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, и начин обезбјеђивања посебног јавног
интереса, организација обављања комуналних дјелатности и начин њиховог финансирања. Комуналне
дјелатности од посебног јавног интереса, овим Законом разврстане су у двије групе и то:
1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и
2. дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Дјелатности индивидуалне комуналне потрошње чине:
а) управљање јавним просторима за паркирање возила,
б) јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају.
Послове комуналне дјелатности обављају комунална и друга предузећа, са обавезом да се задовоље потребе
грађана-корисника услуга.

Буџет за 2020.
годину

Буџет са
реалокацијама

Износ за
ребаланс

3

4

5

Ребаланс за
2020. годину
(4+5)
6

Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним дјелатностима, а у
надлежности Одјељења за саобраћај и путеве су:
а) чишћење јавних саобраћајних површина у зимском периоду
б) одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима.
1.

УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ
ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА

ЕНЕРГИЈЕ,

ИЗГРАДЊА,

РЕДОВНО

И

ИНВЕСТИЦИОНО

У циљу омогућавања несметаног и безбједног одвијања саобраћаја неопходно је редовно одржавати
семафорске уређаје а које подразумјева свакодневни обилазак семафора те по потреби замјену сијалица,
грла, осигурача, штитника, поправку лед сегмената, прање и др. Такође, у току године одређени дио
семафорске опреме се оштети или уништи у саобраћајним незгодама те је неопходно одмах одреаговати и
извршити замјену уништене опреме и систем вратити у редовно функционисање.
Дио трошкова узрокованих саобраћајним незгодама се рефундира кроз ликвидације штета по основу
осигурања. Такође у протеклом периоду одређени број раскрсница које су биле регулисане семафорским
уређајима је реконструисан у кружне раскрснице, а дио демонтиране опреме ће бити искориштен за замјену
оштећених дијелова.
1.1.

Утрошак електричне енергије за семафоре

1.2.

Одржавање семафора мањег обима

УКУПНО 1.1.

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

110.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

Редовно одржавање семафора за постојеће семафоризоване раскрснице.
(замјена сијалица, грла, осигурача, штитника и сочива, фарбање стубова, замјена уништених стубова и
лантерни у саобраћајним незгодама, прање сјенила и сочива и др.).
УКУПНО 1.2.
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Изградња семафора
Са семафорском опремом која ће бити демонтирана са раскрсница које су реконструисане у кружне уз
набавку недостајуће опреме, биће семафоризована раскрсница Омладинске са Солунском улицом.
УКУПНО 1.3.

20.000,00

0,00

0,00

0,00

У К У П Н О 1.

160.000,00

140.000,00

0,00

140.000,00

ОДРЖАВАЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ
ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА
Планирана средства за редовно одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница одређена су на основу
стечених искустава из претходних година и постојећег стања. Инвестиционо одржавање асфалтних
саобраћајница је програмска ставка која се односи на значајније захвате, израде нових слојева гдје радови у
оквиру редовног одржавања не дају задовољавајуће ефекте а продужава се експлоатациони вијек
саобраћајница.
Критерији за одређивање приоритета код реконструкције и модернизације саобраћајница су:
а) саобраћајни значај према Градској наредби о регулисању саобраћаја,
б) пропусна моћ и ниво услуге,
в) постојање јавних објеката,
г) трошкови одржавања и
д) равномјерност улагања.
Због недостатка буџетских средстава било је тешко испоштовати задате критерије јер се реконструкција и
модернизација неких саобраћајница наметнула као нужна због преузетих обавеза техничких рјешења због
регулације саобраћаја.
ОДРЖАВАЊЕ

2.1.

Одржавање градских асфалтних саобраћајница

2.1.1.

Санација ударних рупа на коловозу асфалт-бетоном и битошљунком, ручна и машинска уградња асфалта за
израду нових слојева краћих дионица у склопу редовног одржавања, санација слабоносиве коловозне
конструкције, санација префабрикованих бетонских елемената, санација бетонских пропуста и др.

650.000,00

850.000,00

150.000,00

1.000.000,00

Санација доњег строја коловозне конструкције, санација коловозне конструкције хладном асфалтном
масом, сјечење шибља и растиња у појасу саобраћајница, санација бетонске галантерије, санација рампи за
инвалиде, машинско фуговање уздужних и попречних пукотина на асфалтном застору, изградња потпорних
зидова, постављање одбојних ограда, санација пјешачких површина изграђених од гранитних плоча и др.

300.000,00

400.000,00

25.000,00

425.000,00

Санација објеката за одводњу.

100.000,00

100.000,00

25.000,00

125.000,00

УКУПНО 2.1.

1.050.000,00

1.350.000,00

200.000,00

1.550.000,00

2.2.

Одржавање градских макадамских саобраћајница

2.2.1.

Санација макадамског коловоза са планирањем и ваљањем постојеће подлоге те набавка и уградња каменог
материјала са ваљањем до потребне збијености.

80.000,00

80.000,00

0,00

80.000,00

2.1.2.

2.1.3.
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2.2.2.
2.2.3.

Санација објеката за одводњу (одводни канали, пропусти и каналске решетке).
Земљани радови (машински ископ хумуса и земље, планирање постељице).

40.000,00
40.000,00

40.000,00
40.000,00

0,00
0,00

40.000,00
40.000,00

2.2.4.

Санација АБ потпорних зидова и израда нових потпорних конструкција.

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

УКУПНО 2.2.

200.000,00

200.000,00

0,00

200.000,00

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ

1.250.000,00

1.550.000,00

200.000,00

1.750.000,00

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
2.3.

Инвестиционо одржавање градских асфалтних саобраћајница - рехабилитација

2.3.1.

Извођење припремних радова (машинско стругање асфалтног застора, чишћење, прање, издизање шахтова
и остало).

100.000,00

100.000,00

80.000,00

180.000,00

2.3.2.

Израда нових асфалтних слојева (изравнавајући и завршни асфалтни слојеви).

450.000,00

450.000,00

0,00

450.000,00

2.3.3.

Израда заштитних ограда и остале опреме за путеве.

50.000,00

98.000,00

0,00

98.000,00

600.000,00

648.000,00

80.000,00

728.000,00

УКУПНО 2.3.
У оквиру инвестиционог одржавања обнављаће се асафалтни коловоз на дијеловима сљедећих саобраћајница:
Мајке Југовића, Од Змијања Рајка, Поткозарска, Голуба Бабића, Јовице Савиновића, Лазаричка, Земунска, Ненада
Костића, Војводе Синђелића, Јајачка, Зелене Долине, Ђакона Авакумa и друго.

2.4.

Модернизација градских макадамских саобраћајница

2.4.1.

Припремни радови (обиљежавање градилишта, исколчење трасе, уклањање шибља и грмља, те нивелисање
постојећих шахтова).

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Израда доњег строја (ископ слабоносивог материјала, планирање и ваљање постојеће подлоге, израда
насипа, израда цјевастих пропуста и ископ одводних јарака).

180.000,00

180.000,00

0,00

180.000,00

Израда горњег строја (набавка и уградња тампона, битошљунка, бетонских ивичњака и израда банкина).

300.000,00

353.000,00

0,00

353.000,00

530.000,00

583.000,00

0,00

583.000,00

2.4.2.

2.4.3.

УКУПНО 2.4.
У оквиру модернизације извешће се радови на дијеловима сљедећих градских саобраћајницама: Благоја
Паровића (према стадиону), Ненада Костића 306 - 320, Пољског партизанског батаљона, Косовска - Плоче,
Косте Мајкића, Унска, Франца Шуберта 142А - 150, Царице Милице 48 - 54, Степе Степановића 25 - 27,
Косте Јарића, спој Бранка Кошчице - Милана Бранковића, Стојана Јанковића (тротоар код бр. 1), Санска 8 20, Божидара Миће Бабића, Мирка Ковачевића (Абација), Слободана Дубочанина (спој са Тузланском),
Првог крајишког корпуса (тротоар), Суботичка (огранак према школи), Старог Вујадина (наставак), Новака
Пивашевића, Рајка Боснића (паркинг), Душана и Владе Копање 34Ц, Божидара Аџије, Миљевачка
(огранак), Дракулићких жртава, и др.
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2.5.

Реконструкција градских саобраћајница
На основу Стратегије развоја Града Бања Лука и Плана капиталних инвестиција за период од 2018. до
2022. године, планиран је завршетак пјешачке зоне од Улице бана др Тодора Лазаревића према Народном
позоришту РС, до угоститељских објеката.

2.5.1.

Извођење припремних радова (обиљежавање градилишта, исколчење трасе, сјечење растиња, рушење
постојећег асфалтног коловоза, ивичњака, бетонских зидова, ограда и нивелисање постојећих шахтова).

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

Извођење радова на реконструкцији доњег строја (машински ископ слабоносивог материјала, планирање и
ваљање постељице и израда насипа).

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

Извођење радова на реконструкцији горњег строја (набавка и угрдања тампона, набавка и уградња
ивичњака и израда коловозне конструкције са асфалтним слојевима, бетонском и гранитном галантеријом).

220.000,00

119.000,00

-29.000,00

90.000,00

2.5.4.

Извођење радова на објектима одводње.

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

2.5.5.

Набавка термостабилне арматурне мреже за асфалт

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

500.000,00

399.000,00

-29.000,00

370.000,00

УКУПНО 2.6.

350.000,00

350.000,00

142.000,00

492.000,00

УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА

1.980.000,00

1.980.000,00

193.000,00

2.173.000,00

У К У П Н О 2.

3.230.000,00

3.530.000,00

393.000,00

3.923.000,00

2.5.2.

2.5.3.

УКУПНО 2.5.
2.6.

Санација клизишта
Санације клизишта и изградња дијела саобраћајнице у насељу Пријечани финансираће се из буџета Јавне
установе "Воде Српске" Бијељина у износу од укупно 300.000,00 КМ. Повећање се односи на Анекс
уговора у износу од 42.000,00 КМ и учешће Јавне установе "Воде Српске" Бијељина из 2019. године у
износу од 100.000,00 КМ.

3.

ОДРЖАВАЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈА,
НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

РЕКОНСТРУКЦИЈА

И

ИЗГРАДЊА

ЛОКАЛНИХ

И

Одлуком о локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бањалука утврђено је 909,55 км
локалних и 968,81 км некатегорисаних путева. Одлуком о управљању грађењу, реконструкцији,
одржавању, рехабилитацији и заштити локалних путева и улица, Град Бања Лука обавља послове
одржавања, кориштења и заштите локалних и некатегорисаних путева.
До данас је асфалтирано 601,45 км локалних путева или 66,13% од укупне дужине локалних путева и
303,53 км некатегорисаних путева или 31,33 % од укупне дужине некатегорисаних путева.
За изградњу и реконструкцију предметних саобраћајница неопходно је обезбједити већа финансијска
средства из других извора финансирања. Буџетом града за 2020. год. планирана су средства из којих ће се
вршити редовно одржавање, реконструкција и инвестиционо одржавање локалних и некатегорисаних
путева, а расподјела истих ће се вршити на основу програма израђеног на бази критеријума:
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- повезивање насељених мјеста са урбаним подручјем града,
- повезивање са путном мрежом магистралних и регионалних путева,
- трошкови одржавања и
- привредни и друштвени субјекти.
ОДРЖАВАЊЕ
3.1.

Одржавање асфалтних саобраћајница

3.1.1.

Санација ударних рупа на коловозу асфалт-бетоном и битошљунком, ручна и машинска уградња асфалта за
израду нових слојева краћих дионица у склопу редовног одржавања, санација слабоносиве коловозне
конструкције, санација бетонских ивичњака, санација бетонских пропуста и др.

300.000,00

300.000,00

113.500,00

413.500,00

Санација доњег строја коловозне конструкције, санација коловозне конструкције хладном асфалтном
масом, машинско фуговање уздужних и попречних пукотина на асфалтном застору, изградња потпорних
зидова, постављање одбојних ограда и др.

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

500.000,00

500.000,00

113.500,00

613.500,00

50.000,00

86.000,00

0,00

86.000,00

3.1.2.

3.1.3.

Санација објеката за одводњу.
УКУПНО 3.1.

3.2.

Одржавање макадамских саобраћајница

3.2.1.

Припремни радови на текућем одржавању макадамског коловоза.

3.2.2.

Санација макадамског коловоза са планирањем и ваљањем постојеће подлоге те набавка и уградња каменог
материјала са ваљањем до потребне збијености.

350.000,00

350.000,00

0,00

350.000,00

УКУПНО 3.2.

400.000,00

436.000,00

0,00

436.000,00

УКУПНО 3.3.

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ

1.000.000,00

1.036.000,00

113.500,00

1.149.500,00

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

300.000,00

300.000,00

50.000,00

350.000,00

50.000,00

50.000,00

20.000,00

70.000,00

400.000,00

400.000,00

70.000,00

470.000,00

3.3.
3.3.1.

Одржавање путног појаса
Уклањање шибља и растиња из путног појаса локалних и некатегорисаних путева.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА
3.4.

Инвестиционо одржавање

3.4.1.

Извођење припремних радова (машинско стругање асфалтног застора, чишћење, прање, издизање шахтова
и остало).

3.4.2.

Израда нових асфалтних слојева (изравнавајући и завршни асфалтни слојеви).

3.4.3.

Уградња заштитних ограда и извођење осталих санационих радова.
УКУПНО 3.4.
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У оквиру инвестиционог одржавања вршиће се санација на дијеловима сљедећих локалних путевима:
Десна Новоселија - Карановац, Мост Бочац - А. Село - Крмине - Тисовац, Рамићи - Куљани, Бистрица - Г.
Пискавица - Пискавица, Поткозарје - Верићи, Крмине - Лазићи, Агино Село - Сијена и др.
3.5.

Реконструкција локалних и некатегорисаних путева

3.5.1.

Припремни радови (обиљежавање градилишта, исколчење трасе, уклањање шибља и грмља).

3.5.2.

3.5.3.

60.000,00

60.000,00

20.000,00

80.000,00

Израда доњег строја (ископ слабоносивог материјала, планирање и ваљање постојеће подлоге, израда
насипа, израда цјевастих пропуста и ископ одводних јарака).

400.000,00

400.000,00

30.000,00

430.000,00

Израда горњег строја (набавка и уградња тампона, битошљунка и израда банкина).

810.000,00

810.000,00

39.310,00

849.310,00

1.270.000,00

1.270.000,00

89.310,00

1.359.310,00

УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА

1.670.000,00

1.670.000,00

159.310,00

1.829.310,00

У К У П Н О 3.

2.670.000,00

2.706.000,00

272.810,00

2.978.810,00

УКУПНО 3.5.
У оквиру реконструкције извешће се радови на дијеловима сљедећих локалних и некатегорисаних путева:
Бронзани Мајдан - улица у центру, Остојићи - Рамићи (водовод), Кременовићи - Кременовића гробље, пут
за Ђуричиће, Милошевићи - Гајића ладара, Верићи - Савићи, МЗ Кола - уређење центра, Граб - Буквалек,
Стојчићи - Којићи, Дуцановићи - Мијићи, Бастаси - Карановац (огранак), Поткозарје - Добраши горњи, пут
за Каралиће, Агино Село - Сијена, Бочац - Марићи, Мишин Хан - Липовци, Пискавица - Ивановићи, Рачићи
- Јовићи, Рекавице - Мишићи, Рекавице - Кола (етно село), Блажевац - Патријарха Максима, Шадрван Стијаковићи, Вулићи - Кондићи, Врбе - Божићи - школа Локвари, Гргићи - Цвијетићи - Шипке - Клинцови Топићи - Школа, Лукајићи - Грич, Бистрица - Чегари, Стојнићи - Вуколићи, Драгочај - Црквине, Драгочај Јасиње, Адамовићи - Радусиновићи, Пискавица - Саламићи, Радосавска - Јелићка црква, Рамићи католичка црква, Рекавице - Аћимовићи, Рекавице - Бабићи, Куљани (III куљанска), Куљани (XIV
куљанска), Крндије (Карађорђева 528), Сарачица (Карађорђева 523), Сарачица (Карађорђева крај), Чесма
(Петра Великог), Чесма (Првог крајишког пролетерског батаљона) Чесма ( Сарајевска) и др.
У оквиру укупних средстава реализоваће се и дио намјенских средстава по основу накнаде по Закону о
шумама у износу 49.000,00 КМ.

4.

ОДРЖАВАЊЕ
И
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ

ИЗГРАДЊА

ХОРИЗОНТАЛНЕ

И

ВЕРТИКАЛНЕ

САОБРАЋАЈНЕ

Ефикасан и безбједан саобраћај није могућ без квалитетног система хоризонталне и вертикалне саобраћајне
сигнализације. Хоризонтална саобраћајна сигнализација подразумјева све врсте ознака на коловозу које
служе за регулисање, вођење и каналисање саобраћајних токова возила, бициклиста и пјешака. Ознаке се
исцртавају у складу са важећим стандардима и нормама за ову област, а ради боље уочљивости у ноћним
условима у боју се ставља ретрорефлектирајућа материја. Вертикална саобраћајна сигнализација се
одржава током године на цјелокупном градском и приградском подручју, по важећим правилницима и
стандардима. Представља једно од основних средстава која се користе за регулисање кретања на
саобраћајној мрежи, означавање опасних мјеста или за упућивање корисника до жељених циљева
путовања. Њена основна намјена је да буде уочљива, видљива, читљива и разумљива свим учеснцима у
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саобраћају и да им пружи јасну, правовремену и комплетну информацију за безбједно и ефикасно кретање
по саобраћајној мрежи града.
4.1.

ОДРЖАВАЊЕ
Обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације прскањем (обиљежавање пјешачких прелаза,
средишњих линија, и осталих уздужних, попречних и др ознака на саобраћајним површинама).

110.000,00

110.000,00

0,00

110.000,00

Обвиљежавање паркинг мјеста на паркиралиштима на којима је уведена наплата паркирања и у стамбеним
зонама

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

Обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације са апликативним материјалима

40.000,00

40.000,00

0,00

40.000,00

Одржавање вертикалне сигнализације (знакова опасности, изричитих наредби и обавјештења, свјетлећих
саобраћајних знакова, путоказне сигнализације, стајалишних ознака, саобраћајних огледала, »лежећих
полицајаца« и сл.)

60.000,00

60.000,00

0,00

60000,00

УКУПНО 4.1.

230.000,00

230.000,00

0,00

230.000,00

4.2.

НАБАВКА И ИЗГРАДЊА

4.2.1.

Набавка и изградња саобраћајне сигнализације у сврху реализација одговарајућег саобраћајног пројекта у
области регулације или безбједности саобраћаја

70.000,00

70.000,00

0,00

70.000,00

Набавка саобраћајне сигнализације (знакова опасности, изричитих наредби и обавјештења, свјетлећих
саобраћајних знакова, путоказне сигнализације, стајалишних ознака, саобраћајних огледала, »лежећих
полицајаца« и сл.)

120.000,00

120.000,00

0,00

120.000,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

4.2.2.

4.2.3.

Набавка и уградња опреме за повећање безбједности пјешачких прелаза.

4.2.4.

Набавка и уградња допунских "трептача" за саобраћајне знакове.

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

4.2.5.

Набавка и уградња надстрешница на аутобуским стајалиштима.

80.000,00

80.000,00

-80.000,00

0

4.2.6.

Проширење ''BL Bike-а'' - система аутоматског изнајмљивања бицикла

0,00

35.000,00

-35.000,00

0,00

УКУПНО 4.2.

297.000,00

332.000,00

-115.000,00

217.000,00

У К У П Н О 4.

527.000,00

562.000,00

-115.000,00

447.000,00

5.

ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА МОСТОВА И ПРОПУСТА
На подручју града Бањалука изграђена су 24 моста, два надвожњака и 5 пасарела у урбаном подручју и 54
моста на приградском и сеоском подручју града, различите конструкције, распона и дужине у зависности
од постојеће саобраћајнице и карактера препреке коју премоштавају. Одржавање мостова и пропуста врши
се кроз процес редовног и инвестиционог одржавања на основу редовног и периодичног прегледа ових
објеката и контролних испитивања.

04.09.2020.год.
5.1.

5.2.

6.

6.1.
6.2.

6.3.
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Редовно одржавање мостова
Редовно одржавање мостова садржи замјену храстових талпи на пјешачким мостовима, замјену и поправак
ограде, те пјескарење и антикорозивну заштиту челичне конструкције моста и друго.
УКУПНО 5.1.

140.000,00

140.000,00

50.000,00

190.000,00

Инвестиционо одржавање мостова
Инвестиционо одржавање односи се на санацију дијелова носиве конструкције стубова моста, замјена
доњег строја и друго.
УКУПНО 5.2.

50.000,00

50.000,00

0,00

50.000,00

У К У П Н О 5.

190.000,00

190.000,00

50.000,00

240.000,00

Према Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима и Закона о путевима, надлежни орган града
који управља путевима дужан је организовати рад зимске службе и одржавање проходности путева у
зимском периоду од 15. новембра текуће године до 15. марта наредне године, а ако то временске прилике
налажу и прије и послије одређеног периода.
Одјељење за саобраћај и путеве, обавља стручне послове зимске службе, који се односе на одржавање
проходности у зимском периоду улица, тротоара, мостова, тргова и других саобраћајних површина, те
локалних путева на подручју града, а то су:
а) машинско чишћење сњежних падавина са улица, мостова, тротоара, тргова те локалних путева,
б) спречавање поледице на улицама, мостовима, тротоарима, трговима те локалним путевима посипањем
соли (до - 5°C), абразивног материјала или мјешавине једног и другог,
в) машинско и ручно чишћење сливника, ригола и одводних јарака,
г) избор извођача на обављању послова зимске службе и
д) надзор над извођењем радова у зимској служби.
Зимском службом је обухваћено одржавање проходности 491 асфалтних, и 35 макадамских улица
површине 2.035.200 m2, 4 трга и 356.000 m2 тротоара, 15 мостова, 2 надвожњака и 5 пасарела на градском
подручју, као и 65 локалних путева укупне дужине 456,80 км на сеоском подручју. Реализација зимске
службе је дефинисана Програмом рада, који усваја Скупштина Града.
Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова мостова и тротоара (обухвата 526 улицa, 4 градска
трга, 15 мостова, 2 надвожњака и 5 пасарела).
Одржавање проходности 67 локалних путева укупне дужине 456,80 км на сеоском подручју.
УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ

1.500.000,00

850.000,00

250.000,00

1.100.000,00

400.000,00

400.000,00

0,00

400.000,00

1.900.000,00

1.250.000,00

250.000,00

1.500.000,00

ЗИМСКА СЛУЖБА

Набавка соли за зимску службу
У К У П Н О 6.

7.

ИЗДАЦИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИМОВИНУ - ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ И
ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

7.1.

Израда

урбанистичко-техничких

услова

за

реконструкцију

саобраћајница,

мостова

и

остале
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инфраструктуре на подручју града: изградња угибалишта у Карађорђевој улици, изградња јавне
инфраструктуре за потребе Медицинског факултета и других објеката на локацији клиничког центра.
7.2.

Израда пројектне документације за реконструкцију саобраћајница, мостова и остале инфраструктуре на
подручју града: израда пројектне документације за санацију клизишта у Улици браће Милетић и санација
клизишта у насељу Понир.
У К У П Н О 7.

60.000,00

60.000,00

0,00

60.000,00

8.

РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

8.1.

Израда пројеката мањег обима и истраживања из области саобраћаја (израда пројеката мањег обима из
области саобраћаја, истраживање у виду бројања саобраћаја, бројања путника, анкетирање на појединим
линијама јавног превоза и сл.).

20.000,00

20.000,00

-4.000,00

16.000,00

Превентивне кампање и друге активности из безбједности саобраћаја (донација средстава Агенција за
безбједност саобраћаја), надоградња апликације БЛ бус, превоз у новогодишњој ноћи и др.

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

8.3.

Набавка промо материјала поводом почетка нове школске године

15.000,00

15.000,00

0,00

15.000,00

8.4.

Функционално одржавање софтвера за плаћање паркинга СМС-ом и контролу, расходи за накнаде МУП,
МТЕЛ, Еронет, БХ Телеком.

150.000,00

150.000,00

0,00

150.000,00

8.2.

8.5.

Објаве огласа, израда студија и друго.

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

8.6.

Накнада МУП-у за премјештање паук возилoм.

36.000,00

36.000,00

-6.000,00

30.000,00

8.7.

Остали непоменути расходи.

1.500,00

1.500,00

0,00

1.500,00

267.500,00

267.500,00

-10.000,00

257.500,00

2.500,00

2.500,00

0,00

2.500,00

У К У П Н О 8.
9.

РАСХОДИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА, ГАРАЖА И ПАУК СЛУЖБЕ

9.1.

Утрошак воде за гараже и паркиралишта.

9.2.

Утрошак електричне енергије за гараже и паркиралишта.

25.000,00

25.000,00

-810,00

24.190,00

9.3.

Набавка резервних дијелова и потрошног материјала за паркинг опрему и јавне гараже.

10.000,00

10.000,00

0,00

10.000,00

9.4.

Набавка папира за паркинг аутомате.

13.000,00

13.000,00

0,00

13.000,00

9.5.

Набавка ситне опреме за паркиралишта и гараже, гуртни, шпанера и ротационог свјетла за паук возило,
брава на уређајима за блокирање возила и друго.

18.000,00

18.000,00

0,00

18.000,00

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

9.6.

Набавка акумулатора за паркинг аутомате.

9.7.

Превентивно и периодично одржавање и сервисирање паркинг аутомата, те опреме у јавној гаражи у Алеји
светог Саве.

04.09.2020.год.
9.8.
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Одржавање паук возила (редовно и ванредно сервисирање возила и хидрауличне дизалице), набавка ситног
материјала за одржавање и друго.

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

9.9.

Одржавање софтвера и лиценца BL bike.

7.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

9.10.

Одржавање и сервис бицикла.

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

9.11.

Одржавање сервис видео надзора гараже и локације за депоновање возила.

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

140.500,00

140.500,00

0,00

139.690,00

100.000,00

100.000,00

0,00

100.000,00

У К У П Н О 9.
10.

ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА

ПО

НАЛОГУ

ИНСПЕКЦИЈЕ,

11.

ПРЕВОЗ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА

30.000,00

30.000,00

0,00

30.000,00

12.

ПРЕВОЗ ЗА БАЊ БРДО

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

13.

БЕСПЛАТНИ УГОВОРЕНИ ПРЕВОЗ ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА

0,00

120.000,00

0,00

120.000,00

14.

РАСХОДИ ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА
Цјеновником возних карата у систему јавног градског и приградског превоза путника на подручју Града
Бања Лука, предвиђене су мјесечне карте за категорије „ђаци и студенти“, а које ће на основу субвенције
бити снижене за 10,00 КМ, односно 33% у градском превозу и 33% - 12% у приградском превозу у
зависности од дужине релације путовања.

20.000,00

0,00

250.000,00

250.000,00

30.000,00
110.000,00
20.000,00
1.250.000,00

30.000,00
110.000,00
0,00
1.550.000,00

0,00
0,00
0,00
200.000,00

30.000,00
110.000,00
0,00
1.750.000,00

1.980.000,00
1.000.000,00

1.980.000,00
1.036.000,00

193.000,00
113.500,00

2.173.000,00
1.149.500,00

1.670.000,00
230.000,00
297.000,00
140.000,00
50.000,00
1.900.000,00

1.670.000,00
230.000,00
332.000,00
140.000,00
50.000,00
1.250.000,00

159.310,00
0,00
-115.000,00
50.000,00
0,00
250.000,00

1.829.310,00
230.000,00
217.000,00
190.000,00
50.000,00
1.500.000,00

60.000,00
267.500,00

60.000,00
267.500,00

0,00
-10.000,00

60.000,00
257.500,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.1.
1.2.
1.3.
2.
2.3.
3.
3.4.
4.1.
4.2.
5.1.
5.2.
6.
7.
8.

УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА СЕМАФОРЕ
ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА
ИЗГРАДЊА СЕМАФОРА
ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ
САОБРАЋАЈНИЦА, ТРОТОАРА И ТРГОВА
ОДРЖАВАЊЕ ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ
ПУТЕВА
ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
НАБАВКА И ИЗГРАДЊА САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И НАДСТРЕШНИЦА
ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА МОСТОВА И ПРОПУСТА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ МОСТОВА
ЗИМСКА СЛУЖБА
ИЗДАЦИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИМОВИНУ - ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ И
ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
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РАСХОДИ ЗА ОДРЖАВАЊЕ ОПРЕМЕ ПАРКИНГ ПРОСТОРА, ГАРАЖА И ПАУК СЛУЖБЕ
ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ,
КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА
ПРЕВОЗ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА
ПРЕВОЗ ЗА БАЊ БРДО
БЕСПЛАТНИ УГОВОРЕНИ ПРЕВОЗ ЗА ВРИЈЕМЕ ВАНРЕДНОГ СТАЊА
РАСХОДИ ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА

140.500,00

140.500,00

-810,00

139.690,00

100.000,00
30.000,00
20.000,00
0,00
20.000,00

100.000,00
30.000,00
20.000,00
120.000,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
250.000,00

100.000,00
30.000,00
20.000,00
120.000,00
250.000,00

У К У П Н О:

9.315.000,00

9.116.000,00

1.090.000,00

10.206.000,00

Број: 07-013-274/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.
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333..
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19)
и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник
Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина града Бања
Лука је, на 41. сједници, одржаној 2.9. и 3.9.2020. године,
донијела сљедећи
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Ревидираног Програма развоја спорта
града Бањалука са приоритетним областима
финансирања за 2020. годину
1. Скупштина града Бања Лука усваја Ревидирани
Програм развоја спорта града Бањалука са приоритетним
областима финансирања за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број: 07-013-275/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

РЕВИДИРАНИ ПРОГРАМ
РАЗВОЈА СПОРТА ГРАДА БАЊАЛУКА
СА ПРИОРИТЕТНИМ ОБЛАСТИМА
ФИНАНСИРАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
Ступањем на снагу Закључка о обавезном спровођењу
мјера за реаговање на појаву болести изазване новим
вирусом корона (COVID-19) у Републици Српској, који је
донио Републички штаб за ванредне ситуације Владе
Републике Српске, почевши од 17. марта, којима се у циљу
провођења ванредних мјера у циљу превенције и ширења
вируса „SARS Co V2“ и пандемије „COVID -19“ болести на
територији Републике Српске, те заштите и спасавања
становништва, између осталог, забрањују сва јавна
окупљања до одређеног броја људи, као и посебан режим
рада спортских организација, школа спорта, организовања
тренинга и такмичења за спортисте свих категорија, дошло
је до значајних измјена у начину функционисања, у свим
сферама друштвеног живота, па тако и спорту.
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У складу са дописом, број 12-Г-1852/20 од 25. маја 2020.
године, а поштујући наводе из Упутства о поступању са
финансијским средствима у ванредној ситуацији и
ванредном стању због санација економских штета
посљедица пандемије, број 12-Г-1699/20 од 13.5.2020.
године, Одјељење за образовање, здравство, омладину и
спорт је приступило изради Ревидираног програма развоја
спорта Града Бања Лука са приоритетним областима
финансирања за 2020. годину (у даљем тексту: Ревидирани
програм),
Поред наведеног при изради овог ревидираног програма
узети су у обзир расположиви показатељи, процјене и
документи, као што су између осталих:
 Ребаланс Буџета Града Бања Лука за 2020. годину,
 Градске и скупштинске одлуке везане за ублажавање
посљедица усљед епидемије „COVID-19“,
 ЕБРД-ова пројекције ефеката пандемије на јавне
приходе у буџету Града Бања Лука.
2. I ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА –
415200 0810 ТЕКУЋИ ГРАНТ - ПРОГРАМСКЕ
АКТИВНОСТИ СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
Због утицаја пандемије COVID-19 и смањења прилива
средстава, као и наведних процјена пуњења Буџета Града
Бања Лука за 2020. годину, ревидирају се одобрени износи
Програмом развоја спорта Града Бања Лука са
приоритетним областима финансирања за 2020. годину
(„Службени гласник Града Бања Лука“, број; 42/19), за сва
три програма финансирања, а који се односе на:
1)
2)
3)

основни програм,
посебни програм и
допунски програм.

2.1. Ревидирани Основни програм
На основу Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2020.
годину спортским организацијама којима се суфинанасирају
програмске активности по Основном програму умањују се
за 7% одобрена средства дефинисана Програмом развоја
спорта Града Бања Лука са приоритетним областима
финансирања за 2020. годину („Службени гласник Града
Бања Лука“, број; 42/19).

Табела 1. - Одређивање ревидираног буџетског износа по категорији спорта
РЕВИДИРАНИ БУЏЕТСКИ
КАТЕГОРИЈА
БУЏЕТСКИ ИЗНОС ЗА
ИЗНОС ЗА КАТЕГОРИЈУ
СПОРТА
КАТЕГОРИЈУ (БИ 2020)
СПОРТА (-7%)
1. КАТЕГОРИЈА

806,780

750.306

2. КАТЕГОРИЈА

159,193

148.050

3. КАТЕГОРИЈА

14,027

13.045

980.000

911.400

2.1.1. Расподјела средстава по Ревидираном програму за спортове 1. категорије по спортовима унутар категорије
- буџетски износ износи 750.306 КМ
Унутар спортова 1. категорије који се односи на спортове (фудбал, кошарка, пливање, одбојка, рукомет, атлетика),
буџетски износи су умањени за по 7% унутар сваке спортске гране.
Табела 2. - Буџетски износ за спортове 1. категорије
БУЏЕТСКИ
РЕВИДИРАНИ
СПОРТ
ИЗНОС ЗА
БУЏЕТСКИ ИЗНОС ЗА
СПОРТОВЕ 2020.г
СПОРТОВЕ 2020.г (-7%)
ФУДБАЛ

337,066

313.471
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КОШАРКА

141,045

131.172

РУКОМЕТ

110,464+74.409вд

102.731+69.200 вд

ОДБОЈКА

129,108

120.070

АТЛЕТИКА

43,260

40.232

ПЛИВАЊЕ

45,838

42.629

806,780 + 74.409

750.306 + 69.200 вд

2.1.2. Расподјела ревидираног буџетског износа за фудбал по клубовима
Ревидирани буџетски износ за фудбал износи
финансирање.

313.471 КМ и дијели се на клубове који испуњавају услове за

Табела 3. – Ревидирани буџетски износ за фудбал
РЕВИДИРАНИ
БУЏЕТСКИ
БУЏЕТСКИ ИЗНОС
ФУДБАЛСКИ КЛУБ
ИЗНОС КЛУБА
КЛУБА
(БИК) 2020
за 2020.г.(-7%)
БОРАЦ (ПФС БЛ)

161.694

150.375

КРУПА

41.183

38.300

ЖЕЉЕЗНИЧАР СТ

43.133

40.114

ЛАУШ

11.199

10.415

КРАЈИНА

10.789

10.034

СЛОГА-НЕКТАР

9.818

9.130

МЛАДОСТ

6.550

6.092

ПОЛЕТ-КРАЈИШНИК

6.674

6.207

РЕКРЕАТИВО

5.998

5.578

ОМЛАДИНАЦ

7.161

6.660

ВРБАС

7.012

6.521

НАПРИЈЕД (Удруж. ветера.)

7.362

6.846

ЖФК БАЊА ЛУКА

15.617

14.523

КМФ СОКРАТЕС (ПФС БЛ)

1.460

1.358

КМФ СТАРЧЕВИЦА

1.417

1.317

337.066

313.471

2.1.3. Ревидирана расподјела буџетског износа за кошарку по клубовима
Ревидирани буџетски износ за кошарку износи 131.172 КМ и дијели се на клубове који испуњавају услове за
финансирање.
Табела 4. – Ревидирани буџетски износ за кошарку
БУЏЕТСКИ ИЗНОС
КЛУБА (БИК) 2020.г

РЕВИДИРАНИ
БУЏЕТСКИ ИЗНОС
КЛУБА 2020.г (-7%)

ОРЛОВИ

62.660

58.274

МЛАДИ КРАЈИШНИК (КСГ БЛ)

38.702

35.993

РУКИ

7.098

6.601

БОРАЦ

23.792

22.127

ФЕНИКС

8.793

8.177

141.045

131.172

КОШАРКАШКИ КЛУБ

2.1.4. Ревидирана расподјела буџетског износа за рукомет по клубовима
Буџетски износ за рукомет износи 102.731 + 69.200 КМ варијабилни дио и дијели се на клубове који испуњавају услове
за финансирање.

04.09.2020.год.
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Табела 5. – Ревидирани буџетски износ за рукомет
БУЏЕТСКИ
ИЗНОС КЛУБА
2020

РЕВИДИРАНИ БУЏЕТСКИ ИЗНОС
КЛУБА 2020.г (-7%)

БОРАЦ

136.416

126.867

ЖРК БОРАЦ

31.076

28.901

МЛАДОСТ

10.605

9.863

6.775

6.300*

184.873

171.931

РУКОМЕТНИ
КЛУБ

*ОМЛАДИНАЦ

*Напомена: Омладински рукометни клуб школа рукомета „Омладинац“ је одлуком комесара такмичења Рукометног
савеза Републике Српске избачен из такмичења. У току су утврђивање чињеница, као и могућност евентуалног понављања
поступка за доношење рјешења о суфинанисирању програмских активности овог клуба.
2.1.5. Ревидирана расподјела буџетског износа за одбојку по клубовима
Ревидирани буџетски износ за одбојку износи 120.070 КМ и дијели се на клубове који испуњавају услове за
финансирање.
Табела 6. – Ревидирани буџетски износ за одбојку
ОДБОЈКАШКИ
КЛУБ

БУЏЕТСКИ
ИЗНОС КЛУБА
(БИК) 2020

РЕВИДИРАНИ БУЏЕТСКИ
ИЗНОС КЛУБА 2020. г. (-7%)

БАЊАЛУКА ВОЛЕЈ

58.115

54.047

БОРАЦ

35.138

32.678

ИНОВА

35.855

33.345

129.108

120.070

2.1.6. Ревидирана расподјела буџетског износа за атлетику по клубовима
Ревидирани буџетски износ за атлетику износи 40.232 КМ и дијели се на клубове који испуњавају услове за
финансирање.

АТЛЕТСКИ КЛУБ

Табела 7. Ревидирани буџетски износ за атлетику
РЕВИДИРАНИ БУЏЕТСКИ
БУЏЕТСКИ ИЗНОС КЛУБА (БИК)
ИЗНОС КЛУБА 2020.г.
2020
(-7%)

БАЊА ЛУКА

19.723

18.342

БОРАЦ

23.537

21.890

43.260

40.232

2.1.7. Ревидирана расподјела буџетског износа за пливање по клубовима
Ревидирани буџетски износ за пливање износи 42.629 КМ и дијели се на клубове који испуњавају услове за
финансирање.
Табела 8. – Ревидирани буџетски износ за пливање
ПЛИВАЧКИ
КЛУБ

БУЏЕТСКИ ИЗНОС КЛУБА (БИК
2020)

БУЏЕТСКИ ИЗНОС КЛУБА 2020.г.
(-7%)

МЛАДОСТ

8.502

7.906

ОЛИМП

19.175

17.833

22. АПРИЛ

18.161

16.890

45.838

42.629

2.1.8. Ревидирана расподјела буџетског износа за спортове 2. категорије унутар категорије
Ревидирани буџетски износ за спортове 2. категорије износи 143.194 КМ и распоређује се на спортске клубове на
сљедећи начин:
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Табела 9. – Ревидирани буџетски износ за спортове 2. категорије
КЛУБ
СГУ СПАРТАК
ВК БАЊА ЛУКА
ЏК ЗВИЈЕЗДА
ЏК РАДЕ ЛИЧИНА
ЏК БАЊА ЛУКА
ККК ВРБАС
ОСТК СПИН
СТК БАЊА ЛУКА
СТК БОРАЦ
ШШ СКАКАЧ
ТК ЕЛИТ
ТК БОРАЦ
ТК МЛАДОСТ
БицК БСК
БицК САМИТ
БК СВЕТИ ГЕОРГИЈЕ 2015
БК СЛАВИЈА
КАРАТЕ КЛУБОВИ*

БИК 2020

РЕВИДИРАНИ БИК 2020.г.
(-7%)

7.970
15.573
10.664
6.934
10.040
15.866
3.436
7.286
3.833
5.264
3.870
4.922
6.883
6.073
6.827
2.699
5.911
35.143
159.193

7.412
14.483
9.918
6.449
9.337
14.755
3.195
6.776
3.564
4.895
3.599
4.577
6.402
5.648
6.349
2.510
5.497
32.683
148.050

Табела 10. – Ревидирани буџетски износ за карате
РЕВИДИРАНИ БИК
КАРАТЕ КЛУБ
БИК 2020
2020. г.
(-7%)
11.475
10.672
ЕНЕРГИЈА
11.048
10.275
СИНЂЕЛИЋ
2.280
2.121
ШОТОКАН
2.455
2.283
БАЊА ЛУКА
3.777
3.512
ЦАСТРА
4.108
3.821
БУШИДО
35.143
32.683
2.1.9. Ревидирана расподјела буџетског износа за спортове 3. категорије унутар категорије
Ревидирани буџетски износ за спортове 3. категорије износи 13.045 КМ и распоређује се на спортске организације –
клубове на сљедећи начин:
Табела 11. – Ревидирани буџетски износ за спортове 3. категорије
РЕВИДИРАНИ БИК
КЛУБ
БИК 2020
2020. г.
(-7%)
ЏЏК МИНОТАУР
2.403
2.235
КК БОРАЦ
5.952
5.535
КК РЕВИТА
5.672
5.275
14.024
13.045
2.2.

Ревидирани посебни програм

На основу Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2020.
годину спортским организацијама којима се суфинанасирају
пројекти по Посебном програму умањују се средства
дефинисана Програмом развоја спорта Града Бања Лука са
приоритетним областима финансирања за 2020. годину
(„Службени гласник Града Бања Лука“, број; 42/19) на
основу изјашњења о реализацији одобрених пројеката,

њихових финансијских планова и могућности реализације
пројекта због утицаја пандемије COVID-19.
2.2.1. Ревидирана средства за пројекте по Посебном
програму.
Ревидирана средства за суфинансирање пројеката по
Посебном програму износе 65.568 КМ и распоређују се на
спортске организације и установе на сљедећи начин:
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Ред.
бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
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Табела 12. – Ревидирани буџетски износ за Посебни програм суфинанисрања у 2020. години
НАЗИВ
ПРИЈЕДЛОГ
НАЗИВ ПРОГРАМА /
ПЛАНИРАНО
ПОДНОСИОЦА
РЕВИДИРАНОГ
ПРОЈЕКТА
ПО ПРОГРАМУ
ПРИЈАВЕ
ИЗНОСА
Стрељачки клуб
Школа стрељаштва
3.123
2.919
„Козара“
Школа рукомета „БЛ“
Школска лига у рукомету
3.150
2.600
нису се изјаснили Кошаркашки савез
Лига основних школа за 7. и
1.074
прошао временски
Града Бања Лука
ниже разреде
оквир за реализацију
Ваздуплоховни клуб
Велика падобранска звијезда
2.814
2.533
„Skajdive“
2020
Ватерполо клуб
Х2О Поло
2.910
2.619
„Борац“
Ронилачки клуб
Програмске активности
1.710
1.539
„Делфин“
Џудо клуб „Реи“

Џудо мотивација

2.199

1.500

Програмске активности

3.922

3.530

Бриџ у средњим школама
Тестирање моторичких
способности дјеце 11-15г

1.305

одустали

4.708

4.000

Синхро школа Бања Лука

1.207

1.087

Програмске активности

3.062

2.184

1.024

одустали

4.160
1.094

3.200
700

2.110

одустали

Програмске активности

4.981

4.000

Жена и спорт

4.932

3.750

Школа шаха Гамбит

2.972

2.674

Гема „Плесна 2020“
27. Светосавски турнир
младих
Развојни пројекти НТЦ ТСРС

4.785

4.306

1.261

1.261

2.298

2.000

545

490

2.107

1.500

2.510

1.170

22.

Рафтинг клуб „Дајак
клуб“
Бриџ клуб „Бања Лука“
Факултет физичког
васпитања и спорта
Пливачки клуб
„Врбас“
Нанбудо центар „Бања
Лука“
Рафтинг клуб
„Екстрим“
Пењачки клуб „Соло“
Карате клуб „Заншин“
Спортско-риболовно
друштво „Бања Лука“
Омладински
фудбалски клуб
„Спартак 2013
УГ Клуб ритмичке
гимнастике „Allegro“
Центар за унапређење
и развој шаха „Гамбит“
Плесни клуб „Гема“
Школа шаха „Мала
рокада“
Тениски савез РС

23.

РК „Калуђер“

24.

КК Радивој Кораћ

25.

КК „Баскет 2000“

Школа кошарке и турнир
„Радивој Кораћ
20 година кошарке за дјецу

26.

КК Ушће

„StreetBall“

1.134

1.000

27.

Савез за спорт и
рекреацију

Бањалучки маратон

2.221

2.000

28.

Удружење за спорт и
рекрацију „Л-ФИТ“

Фитнесом до здравља 2020

1.110

нису се изјаснили прошао временски
оквир за реализацију

Интернационални семинар и
Европски куп

2.413

нису се изјаснили прошао временски
оквир за реализацију

1.078

880

2.244

2.000

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

30.

Центар борилачких
спортова самоодбране
и рекреације
„Бањалука“
Карате клуб „Бункаи“

31.

БК „Славија 1961“

29.

Љетна школа
рафтинга“Екстреманија“
Програмске активности
Карате школа
23. Школа спортског
риболова „Бања Лука 2020“

Рукомет за све

Карате опрема за такмичење
Боксерски турнир „БК
Славија 1961“
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32.

ПАК „Summit“

Опрема за водиче

1.077

969

33.

УГ „Козара Ултра
Траил“

1111 Vertikal Race

1.332

1.000

34.

Факултет спортских
наука „Апеирон“

Морфолошко-моторичке
способности дјеце узраста од
7 до 15

3.304

3.000

City Jazz - 20 година са вама

2.679

2.400

Породично викенд пливање

1.757

1.757

Омладинска школа футсала

1.569

1.000
нису се изјаснили прошао временски
оквир за реализацију

35.
36.
37.

Плесни студио „City
Jazz“
Пливачки клуб
„Борац“
КМФ „Полицајац“

38.

Коњички клуб
„Чокорска поља“

Отворено такмичење у
препонском јахању

1.110

39.

ЖКК „Врбас“

Посебан програм за
популацију женског куглања

1.009

одустали

90.000

65.568

2.2.2. Образложења ревидираних
пројекте по Посебном програму.

средства

за

1. Стрељачки клуб „Козара“
Предложена средства у износу од 2.919,00 КМ су
предложена за набавку опреме у трајању од 7. мјесеци и то
од јуна до децембра мјесеца. Наиме водили смо се
чињеницом да ако спортска организација потражује
средства у износу од 5.000,00 КМ, за 12. мјесеци, то би био
износ од 417,00КМ по мјесецу.
2. Школа рукомета „БЛ“
По предложеном Финансијском плану ове спортске
организације предложена су средства у износу од 2.600,00
КМ за набавку опреме и реквизита.
3. Кошаркашки савез Града Бања Лука
Лига основних школа за 7. и ниже разреде требала је
бити одржана у априлу и мају мјесецу, Савез није доставио
писмено изјашњење.
4. Ваздуплоховни клуб „Skajdive“
Реализација пројекта планирана за октобар. Средства се
умањују за 10% у складу са Ребалансом буџета Града Бања
Лука за 2020. годину.
5. Ватерполо клуб „Борац“
Планира организовати такмичења у 4. кварталу.
Средства се умањују за 10% у складу са Ребалансом буџета
Града Бања Лука за 2020. годину.
6. Ронилачки клуб „Делфин“
Пројекат се планира у 3. и 4. кварталу. Средства се
умањују за 10% у складу са Ребалансом буџета Града Бања
Лука за 2020. годину.
7. Џудо клуб „Реи“
Према Финанијском плану спортска организација је
планирала издатке за куповину спортске опреме -кимона,
тренерке, мајице и торбе у износу од 1.500,00 КМ, како су и
предложена средства.
8. Рафтинг клуб „Дајак клуб“
Планирају одлазак на такмичења у 3. и 4. квараталу.
Средства се умањују за 10% у складу са Ребалансом буџета
Града Бања Лука за 2020. годину.
9. Бриџ клуб „ Бања Лука“ -– одустали од пројекта
10. Факултет физичког васпитања и спорта

Према Финанијском плану ова институција је планирала
издатке за накнаду поводом израде софтвера за базу
података у износу од 4.000,00 КМ, како су и предложена
средства.
11. Пливачки клуб „Врбас“
Пројекат се реализује у 3. и 4. карталу. Средства се
умањују за 10% у складу са Ребалансом буџета Града Бања
Лука за 2020. годину.
12. Нанбудо центар „Бања Лука“
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за трошкове закупа простора за
реализацију пројекта за 11 мјесеци, али с обзиром да три
мјесеца није било програмских активности планирана су им
средства за 8. мјесеци у износу од 2.184,00КМ.
13. Рафтинг клуб „Екстрим“ – одустали од пројекта
14. Пењачки клуб „Соло“
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за набавку хватова, као и конопца и
металне опреме за безбједност у износу од 3.200,00КМ
(1.950,00+1.250,00) како су и предложена средства, у износу
од 3.200,00КМ.
15. Карате клуб „Заншин“
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за набавку реквизита у износу од 400,00
КМ и појасева у износу од 300,00 КМ, и средства су
предложена набавку истих. Организација наводи да су
имали прекид рада од марта до јуна, а према финансијском
плану да раде 10. мјесеци, дакле по томе организација
планира да ради 6. мјесеци у 2020. години.
16. Спортско-риболовно друштво „Бања Лука“ –
одустали од пројекта
17. Омладински фудбалски клуб „Спартак 2013“
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за набавку спортске опреме (голови,
мреже, 2 семафора за два терена, лопте, маркери и остали
реквизити) у износу од 4.000,00 КМ, како је и планирно.
18. УГ Клуб ритмичке гимнастике „Allegro“
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за трошкове закупа сале у износу од
4.500,00 КМ за 12. мјесеци. Организација наводи да нису
били у могућности да раде два мјесеца и из тог разлога
предвиђена су им средства у износу од 3.750,00 КМ.
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19. Центар за унапређење и развој шаха „Гамбит“
Школа шаха Гамбит започета почетком године и
настављена у јуну мјесецу. Средства се умањују за 10% у
складу са Ребалансом буџета Града Бања Лука за 2020.
годину.
20. Плесни клуб „Гема“
Пројекат се реализаује у 3. и 4. кварталу. Средства се
умањују за 10% у складу са Ребалансом буџета Града Бања
Лука за 2020. годину.
21. Школа шаха „Мала рокада“
27. Светосавски турнир младих је одржан прије него
што је наступила пандемија вируса корона.
22. Тениски савез Републике Српске
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за изнајмљивање просторија 160,00КМ,
набавке мајица у износу од 800,00 КМ, лоптица за тренинг –
картон 640,00 КМ,а као и промо мајица 400,00 КМ, како је и
планирано.
23. РК „Калуђер“
Пројекат се реализује у 3. и 4. кварталу. Средства се
умањују за 10% у складу са Ребалансом буџета Града Бања
Лука за 2020. годину.
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планирала издатке за набавку опреме за водиче, за коју су
им пранирана средства у износу од 969,30 КМ, односно за
10% мање од предложеног износа, јер Финансијски план
спортске организације није детаљно разрађен и образложен.
33. УГ „Козара Ултра Траил“
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за маркацију стазе (опреме за стазу)
скидајуће маркације у износу од 1.000,00 КМ, за шта су им
и планирана средства.
34. Факултет спортских наука „Апеирон“
Према Финансијском плану ова институција је планирала
издатке за штампање научне књиге (500 примјерака) у
износу од 3.000,00 КМ, како су им и планирана средства.
35. Плесни студио „City Jazz“
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за закуп сале Дјечијег позоришта
Републике Српске 2x у износу од 2.400,00 КМ, како су им и
планирана средства.
36. Пливачки клуб „Борац“
Пројекат „Породично викенд пливање“ је одржан прије
него што је наступила пандемија вируса корона.

24. КК Радивој Кораћ
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за кориштење дворане за потребе школе
кошарке у износу од 1.500,00 КМ, како им је и планирано.

37. КМФ „Полицајац“
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за изнајмљивање спортске дворане и
опреме у укупном износу од 1.000,00 КМ, како су им и
планирана средства.

25. КК „Баскет 2000“
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за трошкове судија у износу од 1.170,00
КМ, како им је и планирано.

38. Коњички клуб „Чокорска поља“
Отворено такмичење у препонском јахању требало бити
одржано у јуну мјесецу, спортска организација није
доставила изјашњење.

26. КК Ушће
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за трошкове трибина, уређивања терена,
посебне ФИБА подлоге за изнајмљивање у укупном износу
од 1.000,00 КМ, како им је планирано.
27. Савез за спорт и рекреацију
Пројекат планиран у септембру. Према Финансијском
плану спортска организација је планирала издатке за
трошкове ангажовања судија у укупном износу од 2.000,00
КМ, како је планирано.
28. Удружење за спорт и рекрацију „Л-ФИТ“
Пројекат планиран за јун и јули. Није достављено
изјашњење о начину и времену реализације пројекта.
29. Центар борилачких спортова Бања Лука
Интернационални семинар и Европски куп требали су
да се одрже у априлу мјесецу. Спортска организација није
доставила изјашњење.
30. Карате клуб „Бункаи“
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за набавку коплета опреме, па су им
планирана средства за набавку 11 комплета по 80,00 КМ.
31. БК „Славија 1961“
Према Финансијском плану спортска организација је
планирала издатке за трошкове закупа дворане у износу од
2.000,00 КМ, како су им и планирана средства.
32. ПАК „Summit“
Према Финансијском плану спортска организација је

39. ЖКК „Врбас“ – одустали од пројекта
2.2.3. Закључци ревидираних средстава за пројекте
по Посебном програму
1. Сви носиоци пројеката који се суфинансирају по
Ревидираном посебном програму имају обавезу да по
усвајању овог ревидираног програма писмено обавијесте
Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт о
потврди
измјењених
терминима
реализације
или
евентуалног одустајања од реализације пројекта усљед
пандемије COVID-19.
2. Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
издаваће рјешења о суфинансирању пројеката по
Ревидираном посебном програму након достављених
обавјештења.

2.3.

Допунски програм

Спортским организацијама којима је одбрено
суфинанасирање организације спортских такмичења или
манифестације по основу Програма развоја спорта Града
Бања Лука са приоритетним областима финансирања за
2020. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број;
42/19) у зависности да ли су разврстана од посебног
заначаја или од значаја за град Бањалуку, а у складу са
Ребалансом буџета Града Бања Лука за 2020. годину, врши
се ревидирање наведених такмичења или манифестација на
основу изјашњења о промјени термина организације или
могућности организације спортсих такмичења или
манифестација због утицаја пандемије COVID-19.
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2.3.1. Ревидирана расподјела средстава за организацију спортских такмичења или манифестација од посебног
значаја за град Бањалуку
Ревидирана средства за суфинансирање организације спортских такмичења или манифестација од посебног значаја за
град Бањалуку износе 40.650 КМ и распоређују се на спортске организације на сљедећи начин:
Табела 13. - Спортска такмичења или манифестације од посебног значаја за Град Бања Луку
НАЗИВ СПОРТСКОГ
ТАКМИЧЕЊА ИЛИ
МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Распоред
такмичења

БИК 2020

РЕВИДИРАНИ
БИК 2020.г.

„ATP Challenger SRPSKA
OPEN“

15. до.13.9.

14.513

одустали

пролонгирано за
септембар

15.811

15.811

март

9.906

није одржано

јун

6.831

одустали

30. и 31. мај

5.781

одустали

КЛУБ

Тениски клуб "Младост"
Бициклистички клуб
"БСК"
Рукометни клуб "Борац"
Тениски клуб "Бања
Лука"
Пливачки клуб "Олимп"

Бициклистичка трка "Бања
Лука - Београд"
ЕХФ Куп
Фјучерс Бања Лука "Lejdis
Open 2020
„Бања Лука опен 2020“

Спортско рекреативно
удружење "ТРК"

6. Бањалучки полумаратон

пролонгирано за
11.10.

15.625

15.625

Џудо клуб „Бања Лука“

XIII Међународни
меморијални куп „Стеван
Марковић“

3. октобар

4.867

4.867

пролонгирано
17. до 20.9.

4.347

4.347

77.680

40.650

Бициклистички клуб
"Самит"
УКУПНО

„Grand Prix Banjaluka“

2.3.2. Ревидирана расподјела средстава за организацију спортских такмичења или манифестација од значаја за
град Бањалуку
Ревидирана средства за суфинансирање организације спортских такмичења или манифестација од значаја за град
Бањалуку износе 37.786 КМ и распоређују се на спортске организације на сљедећи начин:
Табела 14. - Спортска такмичења или манифестације од значаја за Град Бања Лука
НАЗИВ СПОРТСКОГ
Буџетски
РЕВИДИРАНИ
Распоред
КЛУБ
ТАКМИЧЕЊА ИЛИ
износ
Буџетски износ
такмичења
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
2020
2020.г.
XI међународни пливачки
Академски пливачки клуб
пролонгиран за
митинг „22.април“ Бања
3.772
3.772
„22.април“
3.10.
Лука
Одбојкашки клуб „Инова“

Мајски дани одбојке Бања Лука 2020

Универтзитетски одбојкашки
клуб „Бања Лука волеј“

/

2.180

одустали

„Трофеј Бања Лука 2020“

20. до 22.9.

2.454

2.454

Школа рукомета „Бања Лука“

Међународни турнир у
мини рукоемту "Бањалука
Куп"

пролонгирано
за октобар

2.796

2.796

Ваздухопловни клуб „Скај
дајв“

8. Међународни куп "Пет
звјездица

пролонгирано
за октобар

2.372

2.372

Карате клуб „Енергија“

VIII Grave Energija kup

2.11.

4.007

4.007

Женски рукометни клуб
„Борац“

38. Мартовски турнир

7. и 8.3.

1.816

одустали
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ФК Напријед (Удружење
ветерана ФК Напријед)

Међ. пионирски
фудбалски турнир
Меморијал "Душко
Ожеговић"

14. до 16.6.

3.274

одустали

Спортско гимнастичко
удружење „Спартак“

Дани гимнастике у Бањој
Луци

23. до 25.10.

5.173

5.173

Карате клуб „Бушидо“

Bušido Banja Luka Open
2020

пролонгиран

3.136

3.136
(средства уплаћена
у марту)

Џудо клуб „Звијезда“

Дани џудо спорта 2020

пролонгирано
за септембар децембар

3.196

3.196

Спортско удружење
„ПромоСпорт“

Међ. омладински
рукометни турнир "Hand to
hand/Banja Luka 2020"

4. до. 6.9.

3.847

одустали

Омладински фудбалски клуб
„Спартак 2013“

"22.април у БЛ - Бања
Лука куп"

пролонгирано
за октобар

2.408

2.408

УГ Клуб ритмичке
гиманстике "Allegro"

Banja Luka Open 2020

17.10.

3.355

3.355

Пењачки клуб "Extrеme"

Drill and Chill climbing and
highlining festival

11. до 20.9.

1.720

одустали

септембар

1.225

1.225

10. до 12.10.

2.862

2.862

Кошаркашки клуб „Орлови“
Боксерски клуб "Славија"

Међун. Меморијални
турнир "Ацо-ПрлеМиленко"
Меморијални боксерски
турнир "Великани
Славије"

Омладински рукометни клуб
"Омладинац"

Међ. Рукометни турнир
"Оrka Tuornaments"

25. до 28.6.

2.265

одустали

Пливачки клуб "Борац"

IX Међ. Пливачки митинг
"Борац-Бањалука 2020"

19. до 20.10.

2.185

одустали

Омладински кошаркашки
клуб "Феникс"

"Бањалука баскет
фестивал"

април

1.518

одустали

Тениски клуб "Борац"

Инкопром куп

септембар

2.569

отказано

Ватерполо клуб "Борац"

"Борац Куп"

23. до 25.10.

1.030

1.030

Џиу џицу савез Републике
Српске

17. Балканско првенство и
Свјетски куп за младе до
14 година

10. до 13.9.

3.160

отказано

62.320

37.786

УКУПНО
2.3.3. Закључци
ревидираних
средстава
за
организацију спортских такмичења или манифестација
од посебног значаја и од значаја за град Бањалуку.
1. Сви носиоци организације спортских такмичења или
манифестација од посебног значаја и од значаја за град
Бањалуку, који се суфинансирају по Ревидираном
допунском програму, имају обавезу да по усвајању овог
ревидираног програма писмено обавијесте Одјељење за
образовање, здравство, омладину и спорт о потврди
измјењених терминима организације или евентуалног
одустајања од организације спортских такмичења или
манифестација усљед пандемије COVID-19.
2. Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт
издаваће рјешења о суфинансирању организације спортских

такмичења или манифестација од посебнног значаја или од
значаја за град Бањалуку након достављених обавјештења.
2.3.4. Закуп фискултурне дворане ЈУ ОШ ''Георги
С. Раковски''
У складу са тачком 3. Закључка Скупштине граде
Бањалука, број: 07-013-597/07 од 20.09.2007. године
(''Службени гласник Града Бањалука'' број: 17/07) задужује
се Одјељење да у прелазном периоду – док се не изнађе
трајно просторно рјешење за рад КК ''Шотокан'' обезбиједи
средства за финансирање тренинга чланова овог клуба у
просторијама ОШ ''Георги С. Раковски''.
Закуп фискултурне дворане ЈУ Основне школе ''Георги
С. Раковски'' Бањалука за потребе Карате клуба ''Шотокан''
Бањалука ....................................................................5.000 КМ
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2.3.5. Организација стручних семинара, спровођење
континуиране едукације у спорту, и пројекти
популаризације спорта у складу са Програмом развоја
спорта града Бања Лука за период 2018-2022. године
Програмом развоја спорта града Бања Лука за период
2018-2022. године („Службени гласник Града Бања Лука“,
број: 41/17) дефинисани су посебни циљеви:
Пружање стручне и финансијске помоћи спортским
организацијама које буду спроводиле програм
„Континуиране едукације у спорту на територији
Града Бањалука'',
Покретање праксе „Дан отворених врата“ гдје би се
шира јавност упознала са радом једне спортске
организације. Кроз отворени показни тренинг и
дружење са спортистима из те гране спорта
приближио би се тај спорт широј јавности, с
посебним освртом на млађу популацију,
Вршење анализе и евиденцију жена у спорту, ради
повећања броја жена, не само у спортским
активностима, већ и у пословима руковођења у
спортским организацијама, и спорту уопште,
Подизање свијести код женске популације свих
узрасних категорија о значају бављења спортом (са
аспекта здравственог, социолошког, васпитног,
образовног, економског и друштвеног спорта),
Промоција женског спорта с циљем да се што више
дјевојчица укључи у спортске активности.
Организација стручних семинара из области спорта.
Предвиђени износ за реализацију ових програма
.....................................................................................13.000 КМ
2.3.6. Извјештавање
Носиоци програма обавезни су да Одјељењу за
образовање, здравство, омладину и спорт (у даљем тексту:
Одјељење), на његов захтjев, као и у року који је предвиђен
Правилником и рјешењем о суфинансирању програмских
активности, доставе наративне и финансијске извјештаје са
потребном документацијом о остваривању програма или
дјелова програма и коришћењу средстава буџета града
Бањалука на прописаном Обрасцу ФИ - Финансијски
извјештај и Обрасцу НИ - Наративни извјештај.
Потребна документација уз обрасце из става 1. овог
члана се односи на:
1) копију комплетне финансијске документације
(рачуни, фактуре) о утрошеним средствима, која се
овјерава
сопственим
печатом
и
потписом
овлашћеног лица спортске организације.
2) копију извода текућег рачуна банке који се односи
на утрошена финансијска средства.
Документација која се подноси уз периодични или
завршни извјештај мора да упућује на ставку (дио)
извјештаја на који се односи, односно документација која се
односи на утрошак средстава мора да упућује на конкретан
трошак из финансијског плана програма носиоца програма.
Носилац програма који се суфинансира из Основног
програма дужан је, прије уплате средстава за наредни
квартални период у текућој буџетској години, доставити
периодични извјештај о намјенском утрошку средстава у
складу са чланом 51. Правилника за претходни квартални
период у којем су му дозначена средства по основу
одобреног програма и финансијског плана.
Уколико носилац програма који се суфинансира из
Основног програма не достави тражене извјештаје у
задатом року сљедећа уплата одобрених средства (сљедећи
квартални период) неће се уплаћивати све до извршења
обавезе достављања извјештаја у текућој буџетској години.
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У изузетним случајевима рокови за достављање
периодичног извјештаја ради уплате одобрених средстава
сљедећег кварталног периода могу се продужити ако:
1) одобрена средства претходног кварталног периода
нису довољна за реализацију програмских
активности предвиђеним финансијским планом,
2) из објективних разлога због којих одобрена средства
нису утрошена, што се доказује изводом да су
средства на рачуну носиоца програма,
У наведеним случајевима неопходно је обавијестити
Одјељење и добити сагласност за утрошак средстава у
наредном кварталном периоду.
Носиоци програма који се суфинансирају из посебних
или допунских програма за које су одобрена финансијска
средства, дужни су Одјељењу доставити извјештаје о
намјенском утрошку средстава у складу са чланом 51.
Правилника послије завршетка програма или пројекта, у
роковима који су наведени у Рјешењу о суфинансирању.
Уколико се програм реализује током читаве текуће буџетске
године, подношење извјештаја о намјенском утрошку
средстава примјењује се на начин и вријеме у складу са
чланом 52. Правилника.
Носиоци програма у завршном извјештају о реализацији
програмских активности врше и процјену постигнутих
резултата
са
становишта
постављених
циљева
(самоевалуација).
Уз завршни извјештај о реализацији програмских
активности носиоци програма дужни су доставити и овјерен
финансијски извјештај од стране ангажованог овлашћеног
рачуновође.
Одјељење може обуставити даље финансирање
програма ако носилац одобреног програма не достави
извјештај у року предвиђеним рјешењем и овим
правилником.
Носилац програма који не достави извјештаје о намјенском
утрошку средстава у прописаним роковима и на
прописаним обрасцима из члана 51. Правилника неће се
финансирати у наредној буџетској години.
2.3.7. Контрола намјенског утрошка средстава
Носилац програма је дужан водити све потребне
евиденције које омогућавају овлашћеним лицима града
Бањалука спровођење контроле реализовања програма и
намјенског утрошка средстава.
Дужан је да чува евиденцију, односно документацију
која се односи на реализовање одобреног програма три
године од дана када је тај програм завршен, ако законом
није другачије одређено.
У обавези је да овлашћеним лицима града Бањалука
омогући увид у цјелокупну документацију и сва мјеста
везана за реализацију одобреног и финансираног програма,
и у поступку контроле пружи им сва потребна обавјештења,
као и да омогући овлашћеним лицима града Бањалука увид
у податке које воде трећа лица, а у вези су са коришћењем
одобрених средстава и реализацијом програма. Носилац
програма коме су уплаћена јавна средства из буџета града
Бањалука ради реализације програма/пројекта дужан је да
их намјенски користи у складу са финансијским планом.
Реализовани трошкови су прихватљиви ако:
1) већ нису финансирани из других јавних прихода,
2) су
директно
повезани
са
одобреним
програмом/пројектом и финансијским планом,
3) су настали након потписивања одобравања и
издавања рјешења о суфинансирању програма,
4) су регистровани кроз одговарајућу књиговодствену
документацију,
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5) се могу поткријепити оригиналном документацијом
са јасно наведеним датумом и износом и да се слажу
са максималним вриједностима одобрених трошкова
у финансијском плану програма.
Измјене намјене одобрених средстава за реализацију
програма, могу се извршити ако се:
1) не угрожава основни циљ програма,
2) средства компензују у оквиру одређене врсте
трошкова, као и између различитих врста трошкова,
обраћајући пажњу на то да варијација не смије да
прелази 15% од првобитно одобрене суме новца у
оквиру сваке врсте трошкова.
У наведеним случајевима, носилац програма може да
током реализације програма изврши измјену финансијског
плана програма и да о томе обавијести Одјељење. У свим
другим случајевима унапријед мора да се поднесе писани
захтјев Одјељењу за одобрење одступања, уз додатно
образложење, с тим да се такав захтјев може поднијети
прије усвајања Годишњег програма развоја спорта, односно,
овог програма када су у питању програми који се
суфинансирају
из
основног
програма,
а
за
програме/пројекте који се суфинансирају из посебног или
допунског програма у току реализације програма или прије
утврђеног крајњег рока за реализацију програма.
Суфинансирање програма/пројекта може се обуставити
ако носилац програма:
1) на захтјев овлашћеног лица Одјељења, као и у
роковима утврђеним рјешењем о суфинансирању
програма, није доставио извјештај са потребном
комплетном документацијом о остваривању програма
или дијелова програма и коришћењу средстава буџета
града Бањалука,
2) употребљава средства ненамјенски, у потпуности
или дјелимично без добијеног одобрења за
одступање,
3) не поштује динамику реализовања програма или се
не придржава прописаних мјера које су утврђене у
циљу обезбјеђења реализације програма,
4) престане да испуњава услове који су на основу
закона и овог правилника потребни за одобрење
програма/пројекта,
5) спријечи или онемогући спровођење прописаних,
односно одобрених контролних мјера у складу са
овим правилником,
6) не достави потребна документа и информације,
односно не омогући увид у документа и активности
везане за класификацију спортских организација и
одобрење програма/пројекта.
Носилац програма неће одговарати за кашњење или
неизвршавање
обавеза
предвиђених
рјешењем
о
суфинансирању програма, када до неизвршења дође усљед
елементарних непогода, налога републичких органа, и
других околности које су изван реалне контроле и нису
посљедица грешке или немара носиоца програма.
3. II ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА
– 415200 0810 ТЕКУЋИ ГРАНТ – УЧЕШЋЕ
СПОРТСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЈА
НА
МЕЂУНАРОДНИМ ТАКМИЧЕЊИМА
У складу са Програмом развоја спорта града Бања Лука
за период 2018-20222. године („Службени гласник Града
Бања Лука“, број: 42/17) којим су дефинисани стратешки
правци развоја спорта града јесте и остваривање и
вредновање врхунских спортских резултата – стварање
једнаких могућности за све спортске организације за
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остваривање врхунских спортских резултата који подстичу
развој спорта и доприносе угледу града Бања Лука. Због све
већег развоја спорта, спортске организације са територије
града остварују право играња или наступа на званичним
међународним такмичењима што увелико доказује
настојање Градске управе да унаприједи и развоја спорта и
остваривање врхунских спортских резултата.
Под појмом међународна спортска такмичења
подразумјева:
1) олимпијске и параолимпијске игре,
2) свјетско и европско првенство,
3) медитеранске игре,
4) универзијада,
5) свјетски куп и финални турнир свјетске лиге,
6) зимски и љетни олимпијски фестивал младих
Европе,
7) европски и свјетски олимпијски фестивали младих,
8) балканско и друго регионално првенство или
такмичење,
9) финале и финални турнир европског клупског
такмичења и
10) критеријумски и квалификациони међународни
спортски турнир.
У сврху остваривања што бољих резултата на
званичним међународним такмичењима неопходно је
омогућити суфинансирање трошкова одласка спортских
организација и спортиста са територије града Бања Лука на
наведена такмичења .............................................150.000 КМ
4. III ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА
–
415200
0810
КАПИТАЛНИ
ГРАНТ
СПОРТСКИМ
ОРГАНИЗАЦИЈАМА
И
УДРУЖЕЊИМА
Изградњом Националног тениског центра Тениског
савеза Републике Српске обухваћена је реконструкција
постојећих тениских терена које је користио Тениски клуб
„Младост“, а која подразумјева постављање новог тениског
терена од шљаке и пратећи објекат на два нивоа. Доњи дио
предвиђен je за припрему тенисера и њихових тимова
одакле се директно излази на терен и горњи дио који се
користио као ВИП Лаунж.
Национални тениски центар Тениског савеза Републике
Српске представља модеран вишенамјенски објекат који је
израђен по свим стандардима АТП-а и ИТФ-а и испуњава
услове за одржавање најквалитетнијих турнира укључујући
и оне из Мастерс серије.
Главни терен има облик амфитеатра јер на све четири
стране, уз терен, имају бетонске трибине капацитета 1380
сједећих мјеста уз могућност проширења са монтажном
трибином за још 500 мјеста, а у склопу НТЦ-а израђен је
мултифункционални објекар који ће служити бројним
намјенама (конференције, коктели, презентације, предавања
и сл.). У оквиру ове реконструкције урађена је и расвјета за
централни терен по највишим свјетским стандардима,
односно по правилима АТП-а. Национални тениски центар
пружа и потребну логистику за продукционе, технолошке и
телевизијске капацитете по највишим АТП стандардима.
Цијели комплекс је конципиран тако да може послужити за
разичите врсте догађаја, односно као амфитеатар за
позоришне представе, културне догађаје, концерте и
слично.
Намјена и основни циљ Националног тениског центра
је да пружи максималне услове најперспективним
тенисерима
из
Републике
Српске,
односно
да
најперспективнији играчи и играчице користе терене без
накнаде кроз Програм рада Тениског савеза Републике
Српске.
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Подршку изградње Националног тениског центра
Републике Српске дала је и Влада Републике Српске, а Град
Бања Лука треба да издвоји .................................150.000 КМ
5. IV ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА
– 415200 0810 ТЕКУЋИ ГРАНТ – „СПОРТ У
ШКОЛЕ“ И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ
5.1. Реализација Пројекта у 2020. години
Пројекат под називом „Развој спорта кроз школске
спортске секције“ је настао у моменту када је Град Бања
Лука проглашен 6. децембра 2017. године у Бриселу за
Европски град спорта 2018. године, као један од 23 европска
града која су се окитила овим престижним признањем,
намјењеним популаризацији бављења спортом.
Град је учинио низ напора да се пројекат у школској
2018/2019. година прихвати од стране ресорног
министарства, односно да исто да сагласност на овај
пројекат, а онда да се пројекат што више приближи
родитељима и дјеци школског узраста и настави са
реализацијом и у 2019/2020. години.
Подсјећамо да пројекат има за циљ да се спорт учини
доступним што већем броју дјеце, прије свега због редовне
физичке активности која позитивно утиче на здравље те
исте дјеце. Највећи значај се огледа код оне дјеце која нису
физички активна, нити су чланови неке спортске
организације, а под окриљем своје школе имају бесплатну
„дозирану“ физичку активност за њихов узраст и под
надзором професора физичког васпитања и спорта.
План и програм активности пројекта и за 2019/2020.
годину израђен је у складу са Наставним планом и
програмом, на који је Министарство просвјете и културе
Владе Републике Српске дало сагласност број: 07.041/0525467/19 од 8. јула 2019. године.
Ученици у свим бањалучким основним школама од
септембра мјесеца, другу годину за редом имају прилику да
бесплатно учествују у секцијама физичког васпитања у
оквиру овог пројекта.
Разлика у односу на претходну школску 2018/2019.
годину огледа се у томе да је поред професора физичког
васпитања и спорта – лица на стручном оспособљавању,
омогућено да и се пријаве и незапослени и запослени
професори физичког васпитања и спорта.
На основу сагласности Министарства просвјете и
културе закључен је Оквирни споразум о заједничкој
сарадњи на реализацији Пројекта „Развој спорта кроз
школске спортске секције“ између Града Бања Лука и
Стручно спортског удружења „Спортски Мисли Добро“ из
Бањалуке, број: 12-Г-4043/2019 од 24.9.2019. године, и
Уговор о регулисању односа у поступку реализације
активности утврђених пројектом „Развој спорта кроз
школске спортске секције“ за школску 2019/2020. годину,
број: 12-Г-4043/2019 од 24.9.2019. године (у даљем тексту:
Уговор).
Уговором су дефинисане обавезе Града у реализацији
Пројекта у вези обезбјеђивања средстава за мјесечне
накнаде увећане за припадајуће порезе и доприносе на име
професора физичког васпитања и спорта на стручном
оспособљавању,
незапослених
професора
физичког
васпитања и спорта, као и запослених професора физичког
васпитања и спорта и додатних трошкова превоза која се
уплаћују на рачун Стручно спортског удружења „Спортски
Мисли Добро“ из Бањалуке, у мјесечним уплатама на
основу извјешаја ангажованих професора. Пројекат се
несметано реализовао.
Због новонастале ситуације везане за ширење пандемије
COVID – 19, у марту мјесецу 2020. године дошло је до
прекида рада свих основних школа у Републици Српској. У
вези са наведеним уз сву добру вољу и жељу, да се пројекат
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настави и реализује у школској 2019/2020. години, стицајем
навених околности и затварањем свих основних школа, те
препорукама које су на снази у циљу заштите живота
становништва и ширења вируса корона донесен Споразум о
раскиду Уговора о регулисању односа у поступку
реализације активности утврђених пројектом „Развој спорта
кроз школске спортске секције“ за школску 2019/2020.
годину, број 12-Г-1423/20, од 14.4.2020. године (у даљем
тексту: Споразум о раскиду Уговора), између Града Бања
Лука и Стручно спортског удружења „Спортски мисли
добро“.
Наиме, све обавезе проистекле из Уговора о регулисању
односа у поступку реализације активности утврђених
пројектом „Развој спорта кроз школске спортске секције“ за
школску 2019/2020. годину, број 12-Г-4043/19, од 24.9.2019.
године (у даљем тексту: Уговор), измирене су у укупном
износу од 38.089,00 КМ, закључно са 31.3.2020. године,
према свим учесницима у реализацији Пројекта
(професорима физичког васпитања и спорта и координатору
Пројекта). Ступањем на снагу Споразума о раскиду
Уговора, сви проистекли уговори склопљени на основу
Уговора, раскидају се.
Уколико епиедемиолошки услови буду дозвољавали
Град Бања Лука планира у школској 2020/2021. години да
настави са реализацијом пројекта „Развој спорта кроз
школске спортске секције“, јер се исти показао као изузетно
значајан за ученике основношколског узраста у смислу
побољшања моторичких способности ученика и велике
заинтересованости ученика узраста од II од V разреда да
учествују у овом пројекту.
Град Бања Лука ће у сарадњи са Министарство
просвјете и културе прилагођавати реализацију овог
пројекта у складу са упутствима и смјерницама, односно
епидемиолошком ситуацијом на начин како се буде
организовао и наставни процес у школској 2020/2021.
години. Из тог разлога одлучили смо да се и у наредној
школској години наведени пројекат реализује у сарадњи са
Министарством просвјете и културе, Министарством
породице, омладине и спорта, Факултетом физичког
васпитања и спорта Универзитета у Бањој Луци, основним
школама града Бања Лука, професорима физичког
васпитања и спорта и спортским стручним удружењем.
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5.2. Финансијски план расхода Пројекта
школску 2019/2020. годину у 2020. години

за

Накнаде са порезима и доприносима за рад професора
физичког васпитања и спорта на стручном оспособљавању,
незапослене професоре физичког васпитања и спорта и
запослене професоре физичког васпитања и спорта који
раде у основним или средњим школама Бањалуке у настави
физичког васпитања за прво полугодиште школске
2019/2020. годину, и то:
- 11 професора на стручном усавршавању х 3 мјесеца
х укупни мјесечни износ (накнада са порезима и
доприносима)........................................................12.767
- 21 незапослена и запослена професора х 3 мјесеца х
укупни мјесечни износ (накнада са порезима и
доприносима) .......................................................23.929
- координатор Пројекта х 12 мјесеци х укупни
мјесечни износ (накнада
са порезима и
доприносима) .........................................................1.393
Укупно .........................................................................38.088
5.3.
Финансијски план расхода Пројекта
школску 2020/2021. годину у 2020. години

за

Накнаде са порезима и доприносима за рад професора
физичког васпитања и спорта на стручном оспособљавању,
незапослене професоре физичког васпитања и спорта и
запослене професоре физичког васпитања и спорта који
раде у основним или средњим школама Бањалуке у настави
физичког васпитања за прво полугодиште школске
2020/2021. годину, и то:
- 10 професора на стручном усавршавању х 4 мјесеца х
укупни мјесечни износ (накнада са порезима и
доприносима) .........................................400,00 16.000
- 22 незапослена и запослена професора х 10 мјесеци х
укупни мјесечни износ (накнада са порезима и
доприносима) .........................................350,00 30.800
- координатор Пројекта х 12 мјесеци х укупни мјесечни
износ (накнада са порезима и доприносима)
.........................................................................410,00 1.640
- средства на име додатних трошкова организације и
реализације Пројекта ...............................................6.000
Укупно .........................................................................54.440
6. V ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА –
487200 0810 ПРОЈЕКАТ „МАЛЕ ОЛИМПИЈСКЕ
ИГРЕ РС“ И ОСТАЛИ ПРОЈЕКТИ
Један од задатака Малих олимпијских игара Републике
Српске јесте и подстицање на континуирано бављење
спортским активностима и стварање позитивног става
ученика према настави физичког васпитања. Да би се
спровео овај задатак, Град Бањалука заједно са
Министарством породице, омладине и спорта, планирано је
да организује Лига такмичење у одбојци, кошарци, малом
фудбалу, рукомету и шаху на општинском/градском нивоу.
Лига такмичење је изврстан начин да се ученицима пружи
могућност да учествују на такмичењима, да развијају

Број 27- Страна: 99

спортски дух и упорност, имајући у виду да Лига
такмичење подразумијева одигравање једне утакмице у
гостима, а друге као домаћин.
До ступања на снагу ванредне ситуације, односно
ванредног стања и обустављања рада свих основних и
средњих школа, као и такмичења ученика у оквиру Малих
олимпијских игара основних и средњих школа Републике
Српске, по Програму и календару такмичења реализована
су и завршена Лига такмчења Града Бања Лука и такмичења
на градском нивоу и то:
Завршницу такмичења (медаље, пехари сендвичи и др.
трошкови у вези са такмичењем) ..............................6.900 КМ
- атлетика .....................................................................1.000
- кошарка .....................................................................1.400
- одбојка .......................................................................1.400
- рукомет.......................................................................1.400
- мали фудбал ...............................................................1.400
- шах ................................................................................300
7. VI ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА
415200
0860
ТЕКУЋИ
ГРАНТОВИ
СПОРТСКИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА ЛИЦА СА
ИНВАЛИДИТЕТОМ
7.1. Основни програм
У основном програму суфинансирања програмских
активности спортских организација лица са инвалидитетом
учествују спортске организације са територије града
Бањалука у спортским гранама члановима Међународног
параолимпијског комитета (IPC - International Paralympic
Committee), ако се налазе у систему такмичења матичног
спортског савеза Републике Српске или БиХ најмање три
године заредом.
Класификација (рангирање) спортских организација
лица са инвалидитетом се не врши.
Суфинансирање програмских активности спортских
организација лица са инвалидитетом из основног програма
односи се на:
1) суфинансирање превозних трошкова, смјештаја и
исхране спортиста за редовна такмичења,
2) суфинансирање трошкова организације такмичења,
котизације као и накнаде за судије, делегате и сл.,
3) суфинансирање коришћења спортских објеката,
4) суфинансирање љекарских прегледа,
5) суфинансирање набавке спортске опреме,
6) суфинансирање административних трошкова до 10%
од укупног износа одобрених средстава.
7.1.1 Буџетски износ за Основни програм
спортских организација лица са инвалидитетом
Буџетски износ за спортове лица са инвалидитетом
износи 75.000,00 КМ.

Табела 15. –Основни програм спортских оранизација лица са инвалидитетом
Клуб
БИК 2020
Кошаркашки клуб инвалида „Врбас“

31.683

Одбојкашки клуб инвалида „Бања Лука“

29.131

Стрељачки клуб инвалида „Бања Лука“

5.471

Инвалидни одбојкашки клуб „Борац“
Шаховски клуб инвалида „Балкан 1926“

6.565
2.150
75.000,00
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кориштени прилоком бодовања, а то су:

7.2. Посебни програм
У Посебном програму суфинансирања програмских
активности и пројеката припадају спортске организације
које имају такмичарске активности, али њихове спортске
гране нису параолимпијске и нису чланови Генералне
асоцијације међународних спортских федерација (Sport
Accord - Union for both Olympic and non-Olympic
International Sports Federations).
Овом програмском моделу припадају спортскорекреативна удружења, као и спортска удружења, која нису
чланови републичких спортских савеза или савеза на нивоу
БиХ, у којима су укључене спортске активности лица са
инвалидитетом, као и лица с посебним потребама.

(1) Процјена квалитета посебних програма спортских
организација, врши се према критеријумима:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

категорија спорта,
финансијски и оперативни капацитет,
значај програма/пројекта,
методологија,
одрживост програма/пројекта,
финансијски план и рационалност трошкова.

7.2.2. Расподјела средстава по Посебном програму
за спортске организације лица са инвалидитетом

7.2.1. Критеријум
Подсјећања ради наводе се основни критеријуми који су

Средства по Посебном програму за спортске
организације лица са инвалидитетом износе 16.000,00 КМ.

Табела 16. –Посебни програм суфинансирања спортских организација лица са инвалидитетом
НАЗИВ ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ
НАЗИВ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКТА
БИК 2020
Програмске активности током
Клуб специјалних спортова "Бања Лука"
6.258
године
Такмичење у голбалу,
Друштво за спорт и рекреацију слијепих "Вид"
3.741
куглању,говорном пикаду и шаху
Стонотениски клуб за особе са инвалидитетом
Програмске активности
6.001
"Врбас"
УКУПНО
16.000
7.3. Допунски програм
У
допунском
програму
суфинансирања
програма/пројеката спортских организација лица с
инвалидитетом учествују спортске организације лица с
инвалидитетом категорисаних спортова регистроване у
складу са Законом са територије града Бањауке и које су
препознате у систему спорта у складу са прописаним
општим интересом у спорту града Бањалука, а посебно:
1) адаптација, санација или изградња спортских
објеката,
2) организација школских и студентских такмичења,
3) стручно оспособљавање и усавршавање кроз систем
континуиране едукације,
4) специфична опрема и реквизити за спортска
удружења,
5) куп такмичење,
6) организација званичних спортских такмичења и
манифестација од посебног значаја и значаја за град
Бањалуку.
7) Организација званичних спортских такмичења
Републике Српске и такмичења на нивоу БиХ.

8) Учешћа спортских организација са територије града
на званичним међународним такмичењима, као и
спортских припрема.
7.3.1. Критеријуми вредновања су били сљедећи:
1) учесници (број учесника, број земаља, старосна доб),
2) ниво такмичења (регионални, балкански, европски и
свјетски),
3) ефекти значаја за град Бањалуку и
4) потреба финансијских средстава града Бањалука за
реализацију спортске манифестације у односу на
укупан износ средстава за реализацију програма.
7.3.2. Расподјела средстава за спортска такмичења
или манифестације лица с инвалидитетом од посебног
значаја и значаја за град Бања Луку
Средства планирана за спортска такмичења или
манифестације лица с инвалидитетом од посебног значаја и
значаја за град Бања Луку износе 15.000,00 КМ

Табела 17. - Одређивање буџетског износа по категоријама
КАТЕГОРИЈА

БИ 2020

Посебни значај

12,097

Значај

2,903
Укупно

15,000
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7.3.2.1. Средстава за категорију посебан значај износи 12.097,00КМ
Табела 18. - Спортска такмичења или манифестације од посебног значаја спортских организација
лица са инвалидитетом за град Бања Луку
НАЗИВ
СПОРТСКОГ
РАСПОРЕД
КЛУБ
2020
ТАКМИЧЕЊА ИЛИ
ТАКМИЧЕЊА
МАНИФЕСТАЦИЈЕ
8.218
12. до 15.3.
Кошаркашки клуб
средства
„Евро лига 2“
није одржано због
инвалида „Врбас“
исплаћена у
пандемије COVID-19
марту
Међународни турнир у
Одбојкашки клуб
сједећој одбојци
5. до 6.12.
3.879
инвалида „Бања Лука“
„Бањалука Опен 2020“
12.097 КМ
7.3.2.2. Расподјела средстава за категорију значај износи 2.903,00 КМ
Табела 21. - Спортска такмичења или манифестације од значаја за Град Бањалуку
НАЗИВ
РАСПОРЕД
КЛУБ
СПОРТСКОГ ТАКМИЧЕЊА
БИК 2020
ТАКМИЧЕЊА
ИЛИ МАНИФЕСТАЦИЈЕ
Друштво за спорт и
„Викенд спорта у куглању, голбалу
17. до 25.10
1.451,50
рекреацију слијепих „Вид“
и говорном пикаду“
Шаховски савез инвалида
"Балкан 1926"

22. Међ. Турнир шаховских
звијезда Српске и окружења "Наш
дан Балкан"

новембар

1.451,50

2.903 КМ
8. VII
ПРИОРИТЕТНА
ОБЛАСТ
ФИНАНСИРАЊА - 415200 0810 ТЕКУЋИ
ГРАНТ – ПРОЈЕКАТ „СПОРТ ДОСТУПАН
ДЈЕЦИ“
Пројекат ''Спорт доступан дјеци'' планиран је као и
протеклих година да се спроведе путем јавног позива преко
спортских организација које су класификоване унутар
категорисаних
спортова,
односно
у
спортским
организацијама олимпијских спортова, спортова признатих
од стране Међународног олимпијског комитета и спортова
СпортАкорда које су регистроване на територији Града
Бањалука на начин да се из буџета Града Бањалука
суфинансирају
чланарине
изабраних
спортских
организација на основу критеријума који се утврђују
одлуком о расписивању јавног позива.
Имајући у виду новонасталу ситуацију Одјељење за
образовање, здравство, омладину и спорт није било у
могућности да у предвиђеном времену (април мјесец)
објави јавни позив из разлога што је на снази била ванредна
ситуација и из тог разлога у 2020. години није расписан
јавни позив и неће се моћи реализовати овај пројекат, који
је требало да траје 8 (осам) календарских мјесеци.
9. VIII
ПРИОРИТЕТНА
ОБЛАСТ
ФИНАНСИРАЊА
412700
0810
ФИНАНСИРАЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ
СПОРТИСТА У СПОРТСКИМ КЛУБОВИМА
Правилником о здравственом надзору и здравственој
заштити лица која се организовано баве систематским
физичким
вјежбањем
и
спортским
активностима
(„Службени гласник Републике Српске“ број 28/02),
дефинисано је да се организовање здравствене заштите

спроводи по јединственој методологији и организацији рада
у
овлашћеној
амбуланти
спортске
медицине,
специјалистичкој амбуланти спортске медицине и Завода за
медицину рада и спорта Републике Српске, на чијем се
подручју организује систематскo физичко вјежбање и
спортска активност.
Завод за медицину рада и спорта Републике Српске, као
једина овлаштена установа за обављање систематских
прегледа спортиста на територији Републике Српске, према
њиховом цјеновнику услуга, систематски преглед спортиста
сениора у који је укључен љекарски преглед специјалисте
медицине
спорта,
антропометријска
мјерења,
лабараторијске анализе, ЕКГ и спирометрија, износи до
32,00 КМ по једном прегледаном спортисти сениору (изнад
18 година старости).
У складу са Средњорочним програмом у оквиру
Здравствене заштите спортиста дефинисано је, као општи
циљ, да се спроведе суфинансирање систематских прегледа
спортиста два пута годишње за спортове који у својим
спортским правилима прописују ову одредбу.
9.1. Финансијски план расхода за 2020. годину
Планирани
расходи
за
реализацију
пројекта
''Здравствена заштита спортиста'' за 1. и 2. систематски
преглед спортиста: 1350 спортиста х 32 КМ = .....43.200 KM
10. IX ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА
- 415200 0810
СРЕДСТВА ЗА РАЗВОЈ
ПЛИВАЧКОГ И ВАТЕРПОЛО СПОРТА
На позицији ''Средства за развој пливачког спорта'' била
су планирана средства за суфинансирање трошкова
реализације пројекта обуке непливача - дјеце школског
узраста (превасходно ученика 2. разреда бањалучких
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основних школа), гдје је носилац пројекта требало бити ЈП
''Аquana'' Бањалука.
Сходно томе да је обустављен рад школа, као и базена,
због новонастале ситуације изазване вируском корона,
пројекат није ни започео, односно неће се моћи реализовати
у 2020. години.
Средстава намјењена развоју пливачког и ватерполо
спорта која се односе на обезбјеђење несметаних услова за
рад, планирана су средства за:
Покривање трошкова термина пливачких и ватерполо
клубова .............................................................40.000,00 КМ
11. X ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА 415200
0810
ТЕКУЋИ
ГРАНТОВИ
ПОЈЕДИНЦИМА У ОБЛАСТИ СПОРТА и
412900 0810 ОСТАЛИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ
РАСХОДИ - ИЗБОР НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА
И СПОРТСКИХ ОРГАНИЗАЦИЈА
11.1. Категоризација спортиста града Бања Лука
У складу са Средњоричним програмом и Правилника о
категоризацији спортиста Града Бањалука (''Службени
гласник Града Бања Лука'', бр. 46/17 и 23/20, у даљем
тексту: Правилник о категоризацији спортиста) испуњене су
одредбе чланова 12, 17. и 19. ЗоС о доношењу програма и
категоризације спортиста. Чланом 6. Правилника о
категоризацији спортиста града Бања Лука прописано је да
се на основу остварених резултата спортисти разврставају у
сљедеће категорије:
заслужни спортиста,
спортиста интернационалног разреда,
спортиста првог разреда и
спортиста другог разреда,
Чланом 9. Правилника о категоризацији спортиста
прописано је да се из буџета Града спортистима
Интернационалног разреда додјељује стипендија у трајању
од двије (2) године, а спортистима Првог разреда у трајању
од једне (1) године, те да износ мјесечне стипендије за
спортисте Интернационалног и Првог разреда прописује
градоначелник посебном одлуком. Одјељење за образовање,
здравство, омладину и спорт, укупно је запримило 37
пријава путем Захтјева за категоризацију (образац КЦ) и све
пријаве су запримљене у предвиђеном року, тј. до
15.07.2019. године.
У склад са Одлуком градоначелника о износу
појединачне накнаде/стипендије за категорисане спортисте
за 2020. годину, број: 12-Г-3550/19 од 19.8.2019. године,
којом је утврдио појединачне накнаде/стипендије за
категоринсане спортисте за 2020. годину, а увези са
Правилником предложен је списак категорисаних спортиста
града Бања Лука за 2020. годину, чији ће се појединачни
износи накнаде - стипендије дозначавати у 2020. години, а
то су:
1) за спортисту првог разреда у сениорској
конкуренцији у износу од по 250 КМ мјесечно, у трајању од
годину дана, (2 спортиста – 6.000 KM)
2) за спортисту интернационалног јуниорског разреда
(перспективни спортиста) у износу од 150,00 КМ мјесечно у
трајању од двије године, (1 спортиста – 1.800 КМ/2020.
година и 1.800 КМ/2021. година)
3) за спортисту првог разреда у јуниорској
конкуренцији у износу од по 150 КМ мјесечно, у трајању од
годину дана (12 спортиста – 21.600 КМ).
Укупна средства за категоризацију спортиста који су
изабрани у 2019. години за 2020. годину износи ће 29.400
КМ, а и планирана су „Програмом развоја спорта града
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Бања Лука са приоритетним областима финансирања за
2020. годину“.
Коначан списак категорисаних спортиста града Бања
Лука за 2020. годину:
а) Спортисти првог разреда - сениори:
1. Никола Бјелајац, пливање;
2. Михајло Чепркало, пливање.
б) Спортисти интернационалног јуниорског разреда
(перспективни спортисти):
1. Ања Лолић, карате.
в) Спортисти првог разреда - јуниори:
1. Јован Росић, атлетика;
2. Милица Праштало, кошарка;
3. Душан Мачкић, кајак-кану;
4. Павле Дујаковић, карате;
5. Марко Ковачић, пливање;
6. Сергеј Вучић, карате;
7. Сара Микача, тенис;
8. Владимир Пандуревић,стони-тенис;
9. Александра Рољић, атлетика;
10. Маша Максимовић, шах;
11. Бојан Максимовић, шах;
12. Бранко Тадић, џудо.
11.2. Помоћ спортистима, спортским сручњацима и
стручацима у спорту за унапређење стручног рада
Чланом 5. Правилника о критерујимама, условима и
начину суфинансирања програма спортских организација и
манифестација од интереса за града Бањалуку („Службени
гласник Града Бања Лука“, бр. 46/17 и 18/20) прописан је
општи интерес у области спорта града Бањалуке, којим је
између осталог обуваћен спортски развој талентованих
спортиста и унапређење квалитета стручног рада са њима,
унапређење стручног рада у систему спорта на територији
града, као и подстицање и стварање услова за унапређење и
развој спорта, односно бављења грађана спортом, посебно
дјеце, омладине, жена и лица са инвалидитетом и и набавке
спортске опреме и реквизита, једнократне новчане
помоћи..........................................................................9.000 КМ
11.3. Избор најбољих спортиста и спортских
организација у оквиру манифестације ''Избор најбољих
спортиста града Бањалука за 2019. годину''
Имајући у виду свеукупну ситуацију и да је
манифестација одржана у фебруару мјесецу, прије него што
је наступила пандемија вируса корона „COVID 19“ средства
су задржана на нивоу планираних, за награде спортским
организацијама.
На основу бодовања Стручног жирија за ''Избор
најбољег спортисте града Бањалука за 2019. годину'' којег
именује Савјет за младе и спорт Скупштине града
Бањалука, а у оквиру манифестације ''Избор најбољих
спортиста града Бањалука за 2019. годину'' издвајају се
средства за награде спортистима појединцима и спортским
организацијама, и то:
1) Најуспјешнији спортиста у мушкој сениорској
категорији ...............................................................1.500
2) Најуспјешнији спортиста у женској сениорској
категорији ...............................................................1.500
3) Најуспјешнији млади спортиста у мушкој категорији
(пионири, кадети, јуниори) ..................................1.000
4) Најуспјешнији млади спортиста у женској
категорији (пионири, кадети, јуниори .................1.000
5) Најуспјешнија спортска организација у мушкој
сениорској категорији ...........................................1.500
6) Најуспјешнија спортска организација у женској
сениорској категорији ...........................................1.500
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7) Најуспјешнији спортски догађај - спортска
манифестација
......................
.................................1.000
8) Најуспјешнији спортиста-појединац у спорту за
инвалидна лица ......................................................1.000
9) Специјална награда за животно дјело .................1.500
10) Специјална награда за допринос у развоју и
афирмацији спорта града Бања Лука ...................1.500
11) Специјално признање за афирмацију и развој
школског спорта града Бањалука ...............................0
Накнаде са припадајућим порезима и допирносима
укупно износе 19.000 КМ
12. ХI ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА
- 511300 0820 ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ
ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ
Градска управа Града Бања Лука пратећи тренд по
угледу на европске градове, приступила је изградњи
''теретана у природи'', чиме је омогућено свим
становницима, без обзира на пол и узраст, да задовоље своје
потребе за физичким вјежбањем на отвореном. Предност
изградње теретана у природи, огледа се у чињеници да су
оне доступне становништву без обзира на временске
прилике, лако се користе због своје једноставности, те је
њихово коришћење бесплатно.
На подручју града Бањалука постављене су шаховске
гарнитуре за шах на отвореном и то на подручју МЗ Центар,
МЗ Обилићево, МЗ Росуље, МЗ Борик, МЗ Старчевица, те
су постављени и бетонски столови за стони тенис у парку
Младена Стојановића, насељу Симе Матавуља и насељу
Ђуре Ђаковића.
У протеклом периоду, на седам локалитета која су
препозната као мјеста велике фреквенције гдје се грађани
баве рекреативним активностима, постављене су справе за
вјежбање на отвореном:
1) теретана на отвореном између мостова Венеција и
Ребровац;
2) теретана на отвореном на Бањ Брду;
3) теретана на отвореном у насељу Симе Матавуља;
4) теретана на отвореном у парку Младена
Стојановића;
5) теретана на отвореном у кругу воденог парка
„Аквана;
6) теретана на отвореном МЗ Лазарево – локалитет:
Булевар Милутина Миланковића,
7) теретана на отвореном МЗ Старчевица – локалитет:
Булевар Десанке Максимовић,
8) теретана на отвореном МЗ Чесма - локалитет:
Стадион Фудбалског клуба „Рекреативо“
9) теретана на отвореном МЗ Обилићево - локалитет:
плажа ког „Зеленог“ моста.
Сходно Упутству о поступању са финансијским
средствима у ванредној ситуацији и ванредном стању због
санација економских штета посљедица пандемије број 12-Г1699/20, од 13.5.2020. године обустављено је покретање
свих јавних набавки планираних за постављање
мултифункционалних справа за вјежбање на отвореном на
три локације у 2020. години, као и изградња три бетонска
стола за стони тенис, набавку шаховске гарнитуре и сл,
извршено је ревидирање постојећег финансијског плана
расхода за 2020. годину.
12.1. Ревидирани финансијски план расхода за
2020. годину
(1) Изградња мултифункционалних справа за вјежбање
на отвореном на три локације
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(3 х 13.700 КМ) ..........................................................41.100
(2) Израда идејних пројеката и УТ услова ................5.000
Укупно: 46.600 КМ
13. ХII ПРИОРИТЕТНА ОБЛАСТ ФИНАНСИРАЊА
- 415200 0860 ГРАНТ ОЛИМПИЈСКОМ БАЗЕНУ
Одлуком о додјели олимпијског базена на коришћење и
одржавање Јавном предузећу ''Aquana'' Водени парк, д.о.о.
Бањалука, бр. 07-013-392/09, коју је Скупштина града
Бањалука донијела на сједници 25. и 26.06.2009. године
(''Службени гласник Града Бањалука'' број: 18/09)
дефинисано је да се потпише уговор о регулисању
међусобних права и обавеза наведеног јавног предузећа и
Града Бањалуке.
Чланом 9. став 3. наведеног уговора, који је потписан 3.
марта 2010. године, дефинисано је да су уговорене стране
сагласне да Град Бањалука преузима обавезу да, на име
трошкова одржавања Градског олимпијског базена
Бањалука, суфинансира разлику између прихода и расхода
текућег пословања ГОБ БЛ путем гранта и то у виду 12
аконтативних мјесечних уплата на рачун Јавног предузећа
''Aquana'' Водени парк, д.о.о. Бањалука.
У складу са Ребаланском буџета Града Бања Лука за
2020. годину на буџетском коду 415200 0860 Грант
олимпијском базену предвиђена средства за ову намјену
су...............................................................................905.000 КМ
14. ФИНАНСИЈСКИ
САЛДО
РЕВИДИРАНОГ
ПРОГРАМА
РАЗВОЈА
СПОРТА
ГРАДА
БАЊАЛУКА
СА
ПРИОРИТЕТНИМ
ОБЛАСТИМА ФИНАНСИРАЊА ЗА 2020.
ГОДИНУ
14.1 I Приоритетна област финансирања – 415200
0810 Текући гранг - програмске активности спортских
организација
1) Основни програм ........................................980.600 КМ
2) Посебни програм .........................................65.568 KM
3) Допунски програм:
1. Спортска такмичења или манифестације од посебног
значаја и значаја за град Бањалуку:
- Спортска такмичења или манифестације од посебног
значаја ...........................................................40.650 КМ
- Спортска такмичења или манифестације од
значаја............................................................37.786 КМ
2. Закуп фискултурне сале ЈУ ОШ ''Георги С.
Раковски'' за потребе КК Шотокан ...............5.000 КМ
3. Лига такмичење основних школа у стоном тенису и
пливању у оквиру Малих олимпијских игара
Републике Српске .............................................0,00 КМ
4. Организација стручних семинара и популаризације
спорта у складу са Програмом развоја спорта града
Бања Лука за период 2018-2022. године ....13.000 КМ
5. Пројекти за реализацију општих и посебних циљева
Средњорочног програма у складу са општим
интересом у области спорта ......................153.396 КМ
Укупно ...........................................................1.296.000 КМ
14.2. II Приоритетна област финансирања – 415200
0810 Текући грант – Учешће спортских организација на
међународним такмичењима
Учешће спортских организација са територије града
Бања
Лука
на
званичним
међународним
такмичењима.....................................................150.000 КМ
14.3. III Приоритетна област финансирања –
415200
0810
Капитални
грант
спортскиим
организацијама и удружењима
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Изградња Националног тениског центра Републике
Српске ...............................................................150.000 КМ
14.4. IV Приоритетна област финансирања – 415200
0810 Текући грант – „Спорт у школе“ и остали пројекти
1) Финансијски план расхода Пројекта за школску
2019/2020 годину у 2020. години ...............38.089 КМ
2) Финансијски план расхода Пројекта за школску
2020/2021. годину у 2020. години ..............54.440 КМ
Укупно ................................................................92.529 КМ
14.5. V Приоритетна област финансирања – 487200
0810 Пројекат „Мале олимпијске игре РС“ и други
пројекти
1) Завршница Лига такмичења града Бања Лука и друга
градска такмичеа МОИ РС (медаље, пехари
сендвичи и др.) ...............................................6.900 КМ
2) Организација републичких финала која се
организују на територији Града Бањалука .........0 КМ
Укупно ..................................................................6.900 КМ
14.6. VI Приоритетна област финансирања - 415200
0860 Текући грантови спортским организацијама лица
са инвалидитетом
1) Основни програм ..........................................75.000 КМ
2) Посебни програм ..........................................16.000 КМ
3) Допунски програм:
1. Спортска такмичења или манифестације од
посебног значаја и значаја за град Бањалуку:
- Спортска такмичења или манифестације од
посебног значаја .....................................12.097 КМ
- Спортска такмичења или манифестације од
значаја .......................................................2.903 КМ
2. Пројекти за реализацију општих и посебних
циљева Средњорочног програма у складу са
општим интересом у области спорта ...24.000 КМ
Укупно ..............................................................130.000 КМ
14.7. VII Приоритетна област финансирања 415200 0810 Текући грант – Пројекат „Спорт доступан
дјеци“
Суфинансирање
чланарина
у
спортским
организацијама.............................................................0 KM
Укупно .........................................................................0 КМ
14.8. VIII Приоритетна област финансирања 412700 0810 Финансирање здравствене заштите
спортиста у спортским клубовима
1) I и II систематски преглед ...........................43.200 КМ
Укупно ................................................................43.200 КМ
14.9. IX Приоритетна област финансирања - 415200
0810 Средства за развој пливачког спорта
1) Планирани расходи за реализацију пројекта ''Развој
пливачког спорта - школа пливања за дјецу'' .....0 KM
2) Покривање трошкова термина пливачких и ватерполо
клубова ..........................................................40.000 КМ
Укупно ................................................................40.000 КМ
14.10. X Приоритетна област финансирања - 415200
0810 Текући грантови појединцима у области спорта и
412900 0810 остали некласификовани расходи - избор
најбољих спортиста и спортских организација
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стипенције
спортистима
Првог
разреда
–
сениори............................................................6.000 KM
- стипендије
спортистима
Првог
разреда
–
јуниори...........................................................21.600 KM
2. Помоћ спортистима, спортским сручњацима и
стручацима у спорту за унапређење стручног
рада...................................................................9.000 КМ
Укупно ................................................................38.400 КМ
-

2) Избор најбољих
спортиста и
спортских
организација у оквиру манифестације „Избор најбољих
спортиста града Бањалука за 2019. годину“
1. Накнаде у оквиру манифестације „Избор најбољих
спортиста града Бањалука за 2019. годину“
........................................................................19.000 KM
Укупно ................................................................19.000 КМ
14.11. ХI Приоритетна област финансирања - 511300
0820 Издаци за набавку постројења и опреме
1) Справе за вјежбање на отвореном ..............41.100 КМ
2) Бетонски столови за стони тенис .........................0 КМ
3) Шаховска гарнитура на отвореном .....................0 КМ
4) Израда идејних пројеката и УТ услова.........5.000 КМ
Укупно..................................................................46.100КМ
14.12. ХII Приоритетна област финансирања 415200 0860 Грант олимпијском базену
1) Грант олимпијском базену предвиђена ..905.000 КМ
Укупно ..............................................................905.000 КМ
Број: 07-013-275/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

334.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19)
и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник
Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина града Бања
Лука је, на 41. сједници, одржаној 2.9. и 3.9.2020. године,
донијела сљедећи
З А К Љ У Ч А К
о усвајању измјена Програма суфинансирања културноумјетничког аматеризма, програма и пројеката у
области културе за 2020. годину
1. Скупштина града Бања Лука усваја Измјене Програма
суфинансирања културно - умјетничког аматеризма,
програма и пројеката у области културе за 2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број: 07-013-276/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

ИЗМЈЕНЕ ПРОГРАМА
СУФИНАНСИРАЊА КУЛТУРНО-УМЈЕТНИЧКОГ
АМАТЕРИЗМА, ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА У
ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ ЗА 2020. ГОДИНУ
I

1) Текући грантови појединцима у области спорта
1. Категоризација спортиста града Бања Лука - спортске
стипендије 29.400 КМ
- стипендије
спортистима
Интернационалног
разреда.............................................................1.800 KM

У Програму суфинансирања културно-умјетничког
аматеризма, програма и пројеката у области културе за
2020. годину („Службени гласник Града Бања Лука“, број
42/19), у Уводном дијелу, број: „258.500,00“ замјењује се

04.09.2020.год.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

бројем: „216.500,00“, а ријечи: „Трансфери јединицама
локалне самоуправе“ и број: „3.000,00“, бришу се.
II
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умјетничког аматеризма за 2020. годину, у тачки 3.
Реализација програма „Бањалука људског лица“, табеларни
дио мијења се и гласи:
У складу са истим, своје програме ће спроводити
сљедећа КУД-а:

У поглављу I – План суфинансирања културно –
Назив друштва

Укупан износ средстава:

АНИП „Веселин Маслеша“

3.000,00

КУД „Чајавец“

3.000,00

РКУД „Пелагић“

3.000,00

КУД „Пискавица“

3.000,00

КУД „Свети Сава“

3.000,00

УКУПНО:

15.000,00

Укупан план суфинансирања културно-умјетничког аматеризма:
Укупан износ средстава за финанс. КУД-а

105.000,00

Укупан износ средстава за финанс. оркестара, хорова, аматер.
позоришта и завич. друштва
Укупан износ средстава за реализацију програма „Бањалука
људског лица“
Резерва

88.500,00
15.000,00
8.000,00

УКУПНО

216.500,00
пројеката у области културе за 2020. годину, табеларни дио
мијења се и гласи:

III
У поглављу II – План суфинансирања програма и

СРЕДСТВА ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ
Градског позоришта “Јазавац“
УКУПНО
1.

Планирано
2020. год.

Носилац активности

НАМЈЕНА СРЕДСТАВА

Финансирање трошкова коришћења сале
СД „Обилићево“ по основу уговора

27.000,00
27.000,00

а тачка 2. Средства за реализацију манифестације "Књижевни сусрети на Козари", брише се.
Oбразложење
Одјељење за културу, туризам и социјалну политику је
припремило Измјене Програма суфинансирања културно–
умјетничког аматеризма, програма и пројеката у области
културе за 2020. годину („Службени гласник Града Бања
Лука“, број 42/19), у складу са дописом Градоначелника,
број: 12-Г-1852/20, од 25. маја 2020. године.
Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације о
обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, прописане су ванредне мјере у циљу превенције
ширења вируса корона „SARS CoV-2“ и „COVID-19“
болести на територији Републике Српске, којима су између
осталог била забрањена сва јавна окупљања у периоду од
17. марта до 11. маја 2020. године и ограничена окупљања у
групама већим од 50 лица на јавном мјесту од 11. маја до
данашањег дана.
С тим у вези, дошло је до значајних измјена и начина
функционисања у свим сферама друштвеног живота, а
самим тим и до отказивања и пролонгирања културних
садржаја, који се првенствено односе на пројекте културноумјетничких друштава намијењених лицима треће животне
доби, чија реализација је планирана у том периоду.
Поштујући наводе из Упутства о поступању са
финансијским средствима у ванредној ситуацији и
ванредном стању због санација економских штета, као

посљедица пандемије, број: 12-Г-1699/20, од 13.05.2020.
године, Одјељење је сачинило Измјене Програма
суфинансирања
културно–умјетничког
аматеризма,
програма и пројеката у области културе за 2020. годину.
Поред поменутог, при изради овог документа узети су у
обзир: Ребаланс Буџета Града Бања Лука за 2020. годину,
градске и скупштинске одлуке везане за ублажавање
посљедица усљед епидемије „COVID-19“.
На основу наведеног, Одлуком о усвајању Ребаланса
Буџета Града Бања Лука за 2020. годину, средства за
суфинансирање културно-умјетничког аматеризма умањена
су за 42.000,00, односно 16,25%.
Буџет 2020. год. / Ребаланс
Текући грант – културно
-умјетнички аматеризам.......258.500,00 КМ / 216.500,00 КМ.
Број: 07-013-276/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

335.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19)
и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник
Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина града Бања
Лука је, на 41. сједници, одржаној 2.9. и 3.9.2020. године,
донијела сљедећи
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2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.

З А К Љ У Ч А К
о усвајању Ревидираног календара културних
манифестација Града Бања Лука за 2020. годину

Број: 07-013-277/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

1. Скупштина града Бања Лука усваја Ревидирани
календар културних манифестација Града Бања Лука за
2020. годину.

РЕВИДИРАНИ КАЛЕНДАР КУЛТУРНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2020. ГОДИНУ

РБ

Назив
манифестације

Организатор

Бања Лукa
СПД
Јединство

Мјесец

Тражена
средства
1

Одобрена
средства
2

Уступање
простора
града
Бања Лука
3

Ребаланс

Укупно Град
Бања Лука
3+4

27.1.

6.000,00

4.000,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

17.07-21.07.

10.000,00

4.500,00

9.400,00

2.500,00

11.900,00

28.08.-30.08.

15.000,00

5.000,00

0,00

3.500,00

3.500,00

01.09-30.09.

6.000,00

3.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

1

"Светосавска
академија 2020"

2

Традиционални
сусрети
бањалучана"
Везени мост 2020"

3

Фестивал
"Бањалучки дани
музике"

4

Европски дани
јеврејске културе

5

"Традиционални
концерт Врапчићи
и пријатељи"

УГ "Дјечији
хор Врапчићи"

04.09-05.09.

4.500,00

2.000,00

3.000,00

1.000,00

4.000,00

6

"Fresh wave
festival"

"Opium с.п.
Страхиња
Граховац

10.09.-12.09.

15.000,00

4.500,00

14.000,00

3.000,00

17.000,00

7

25. Међународни
сајам књига "Бања
Лука 2020"

Глас Српске
а.д.

13.09-22.09.

72.000,00

0,00

0,00

1.500,00

1.500,00

8

5. Међународни
књижевни сусрети
-Бањалука 2020

15.09-17.09.

15.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

03.10.2020.

5.000,00

5.000,00

4.307,70

4.000,00

8.307,70

ЈП Радио
телевизија
Републике
Срспке

Септембар /
on line

80.265,99

6.000,00

0,00

0,00

0,00

ЈУ "Дјечије
позориште
Републике
Српске"

04.10.-09.10.

20.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

RS Consulting
and Trade
d.o.o. Banja
Luka

17.10-18.10.

6.000,00

3.000,00

22.700,00

0,00

22.700,00

9

10

11

12

17. смотра
културног
стваралаштва
националних
мањина
Међународни
Ђурђевдански
фестивал дјечије
пјесме Бањалука
2020
19. Међународни
фестивал
позоришта за дјецу
-Бањалука 2020
Дјечији сајам

Међународни
центар за
изградњу
повјерења
"Везени мост"
Бања Лукa
Удружење
естрадних
извођача,
видео, фото
радника и
сарадника
"Queеn
estrada"
Јеврејски
културни
центар"Арие
Ливне" д.о.о.

Удружење
књижевника
Републике
Српске
Савез
националних
мањина
Републике
Српске

04.09.2020.год.

13

Међународни
хорски фестивал
"Бањалучки хорски
сусрети" 2020

14

Театар фест "Петар
Кочић"

15

Заплет 12

16

"Ноћ музеја"

17

14. Фестивал
дјечијег музичког
стваралаштва Мали
композитор-Бањалука 2020

18

Европска ноћ
театра

19

Књижевна стаза
Дједа МразаОбјављивање прве
књиге на свијету

20

*55. Кочићев збор

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА

СПД
„Јединство“
ЈУ "Народно
позориште
Републике
Српске"
УГ "Градско
позориште
Јазавац"
У Музеј
Републике
Српске и ЈУ
Музеј
савремене
умјетности РС
Удружење
"Арт Пулс"
УГ
"Бањалучко
студентско
позориште"
Фондација
(Задужбина)
Петар Кочић
БањалукаБеоград
Град Бањалука
са партнерима
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22.10.-24.10.

15.000,00

5.000,00

4.000,00

3.500,00

7.500,00

26.10-31.10.

30.000,00

9.000,00

0,00

9.000,00

9.000,00

01.09-31.10.

10.000,00

6.000,00

4.102,57

6.000,00

10.102,57

14.11.

15.000,00

6.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

20.11.

20.000,00

6.000,00

2.000,00

4.000,00

6.000,00

21.11.2020.

5.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

25.12-01.01.

5.000,00

2.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

24.08.-30.08.

0,00

60.000,00

0,00

34.000,00

34.000,00

354.765,99

144.000,00

65.510,27

95.000,00

160.510,27

УКУПНО КМ :

*Укупна средства Одјељења за манифестацију "55. Кочићев збор" износе 44.000,00 KM
Календаром je планирано 34.000,00 КМ, а са друге буџетске ставке Oдјељења 10.000,00 КМ.
Манифестације које су отказане

РБ

Назив
манифестације

1

Новогодишњи
концерт
симфонијског
оркестра
бањалучке
филхармоније

2

Дани Владе
С.Милошевића
2020

3

9. аплауз фест

4

Европски фестивал
трзалачких
инструмената"Вече
уз тамбуру 2020"

Одобрена
средства

Уступање
простора
града Бања
Лука

Ребаланс

Укупно
Град Бања
Лука

Организатор

Мјесец

Тражена
средства

УГ Бањалучка
филхармонија

14.01.

6.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

01.04-30.04.

26.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

23.03.-28.03.

8.600,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

03.04.-04.04.

16.300,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

Академија
умјетности
Универзитета
у Бањој Луци
Удружење
ДИСПозориште
младих
Градски
тамбурашки
оркестар
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5

Дјечије царство

Удружење
КУЛТ АРТ

17.04.-25.04.

5.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

6

Дани архитектуре
Бањалука 2020

Истраживачки
центар за
простор

11.0.5-17.05.

20.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

7

Седмо
пијанистичко
ткмичење
"Бањалучки
бијенале 2020"

ЈУ Музичка
школа "Владо
Милошевић"

14.05.-17.05.

6.000,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

8

*16. Козара етно
2020

КУД
"Пискавица"

02.07-05.07.

20.446,50

0,00

0,00

0,00

0,00

9

Међународни
филмски фестивал
"Ухвати филмБањалука"

Хуманитарна
организација
"Партнер"

14.10.-16.10.

4.500,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

10

Манифстацује
поводом Дана
града

Град Бања
Лука

22.04.

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

11

Сајам за дјецу и
породицу

Медија -плус
гроуп д.о.о

29.08-30.08

5.000,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

135.846,50

48.000,00

0,00

0,00

0,00

УКУПНО КМ :

Образложење
Одјељење за културу, туризам и социјалну политику је
припремило Приједлог ревидираног Календара културних
манифестација града Бања Лука за 2020. годину, у складу са
дописом Градоначелника, број: 12-Г-1852/20, од 25. маја
2020. године.
Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације о
обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, прописане су ванредне мјере у циљу превенције
ширења вируса корона „SARS CoV-2“ и „COVID-19“
болести на територији Републике Српске, којима су између
осталог била забрањена сва јавна окупљања у периоду од
17. марта до 11. маја 2020. године и ограничена окупљања у
групама већим од 50 лица на јавном мјесту од 11. маја до
данашњег дана.
С тим у вези, дошло је до значајних измјена и начина
функционисања у свим сферама друштвеног живота, а
самим тим и до отказивања и пролонгирања бројних
културних манифестација, које су требале да се одрже у том
периоду.
Поштујући наводе из Упутства о поступању са
финансијским средствима у ванредној ситуацији и
ванредном стању због санација економских штета
посљедица пандемије, број: 12-Г-1699/20, од 13.05.2020.
године, Одјељење је ревидирало Календар културних
манифестација града Бања Лука за 2020. годину.
На основу наведеног, Одлуком о усвајању Ребаланса
Буџета Града Бања Лука за 2020. годину, средства за
културне манифестације су умањена за 111.000,00 КМ
односно 42,85 %.

Буџет 2020. год. / Ребаланс
Текући грант – календар
културних манифестација........173.00,00 КМ / 89.000,00 КМ
Трансфер ентитету – календар
културних манифестација.......86.000,00 КМ / 59.000,00 КМ
Број: 07-013-277/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

336.
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19)
и члана 38. Статута Града Бања Лука („Службени гласник
Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19), Скупштина града Бања
Лука је, на 41. сједници, одржаној 2.9. и 3.9.2020. године,
донијела сљедећи
З А К Љ У Ч А К
о усвајању Ревидираног календара туристичких
манифестација Града Бања Лука за 2020. годину
1. Скупштина града Бања Лука усваја Ревидирани
календар туристичких манифестација Града Бања Лука за
2020. годину.
2. Овај закључак ступа на снагу даном доношења и биће
објављен у Службеном гласнику Града Бања Лука.
Број: 07-013-278/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

04.09.2020.год.
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РЕВИДИРАНИ КАЛЕНДАР ТУРИСТИЧКИХ МАНИФЕСТАЦИЈА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2020. ГОДИНУ

РБ

Назив
манифестације

1

Дани вука
Чемерница
2020

2

Међународни
витешки
фестивал
"КАСТРУМ
2020"

3

Сликарство и
музика на
трговима
Бањалуке ART IS A
MELODY OF
LIFE

4

B-HARD Ultra
Race & Brevet

5

Фестивал
домаћих
производа 2020

6

4 CROSS Дајак

7

Четврта
туристичка
регата
Бањалука
Врбас 2020

8

WINE PARK

9

II Међународни
сајам туризма
"Бања Лука
2020"

10

III фестивал
чоколаде

11

* Љето на
Врбасу

12

* Зимско прело
УКУПНО КМ
:

Организатор

Ловачко
удружење
"Змијање"
Бања Лука
Удружење за
очување
старих заната и
вјештина
"Чувари
копља"

Мјесец

Тражена
средства
1

Одобрена
средства
2

Уступање
простора
Града
Бања Лука
3

Ребаланс
4

Укупно
Град
Бања Лука
3+4

29.02.2020.

5.850,00

1.500,00

0,00

1.500,00

1.500,00

28.06.2020.

35.100,00

0,00

3.000,00

0,00

3.000,00

Градски
тамбурашки
оркестар

15.08.2020.
06.09.2020.
19.09.2020.

11.500,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

УГ "Центар за
бољи квалитет
живота"

28.0803.09.2020.

4.480,00

1.000,00

0,00

1.000,00

1.000,00

03.09.2020.

13.500,00

3.500,00

0,00

3.500,00

3.500,00

13.09.2020.

5.900,00

2.000,00

0,00

2.000,00

2.000,00

Рафтинг клуб
"Кањон" Бања
Лука

19.09.2020.

8.000,00

7.000,00

0,00

7.000,00

7.000,00

"NEXT" д.о.о.
Бања Лука

21.11.2020.

10.000,00

1.000,00

500,00

1.000,00

1.500,00

1314.11.2020.

10.000,00

3.000,00

22.495,74

0,00

22.495,74

децембар
2020

11.350,00

1.000,00

0,00

0,00

0,00

август 2020

0,00

0,00

0,00

0,00

фебруар
2020

0,00

0,00

0,00

0,00

25.995,74

18.000,00

43.995,74

УГ "Удружење
младих
економиста"
Спортско
удружење
грађана "Дајак
клуб"

"RS Consulting
and Trade"
д.о.о. Бања
Лука
Удружење
радника
угоститељства
и туризма
Туристичка
организација
града Бања
Лука
Мјесна
заједница
Горња
Пискавица

115.680,00

22.000,00

* Љето на Врбасу - средства су обезбијеђена на ставци Туристичке организације града Бања Лука, манифестација уврштена
у Календар туристичких манифестација за 2020. годину
* Зимско прело - средства су обезбијеђена на ставци Туристичке организације града Бања Лука, манифестација уврштена у
Календар туристичких манифестација за 2020. годину
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МАНИФЕСТАЦИЈЕ КОЈЕ СУ ОТКАЗАНЕ

Р
Б

Назив
манифестације

1

Маскенбал за
дјецу "Тета
Висибаба"

2

Живјети
слободно

3

Отварање
Бањалучког љета
- концерт Халида
Бешлића

4

Јун - фест

5

"Крафтинг"

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Отварање љетне
сезоне "Aquana
љето 2020"
3. "Run&More
Weekend"
фестивал спорта,
забаве,
едукације,
музике и РМЦ
полумаратон
Викенд фест,
Викенд плус,
Друга страна
плоче
6. Бањалучка
моторијада мото
клуба Исток
Бања Лука
Mото фест,
Бањалука 2020
Drill & Chill
Climbing and
Highlining
Festival
Бањалучки
октобарфест
Новогодишња
трка деда
мразова
"Бањалука 2020"
13.
Интернационалн
и вински и
гастро фестивал
"VINOSAUR
2020"

Мјесец

Тражена
средства

Одобрена
средства

Уступање
простора
Града
Бања Лука

Ребаланс

Укупно
Град
Бања Лука

05.04.2020.

8.000,00

1.000,00

600,00

0,00

0,00

08.05.2020.

10.000,00

4.000,00

3.000,00

0,00

0,00

19.06.2020.

5.000,00

3.500,00

6.000,00

0,00

0,00

11-14.06.2020.

15.000,00

2.000,00

27.000,00

0,00

0,00

11.07.2020.

2.500,00

1.000,00

800,00

0,00

0,00

11.07.2020.

10.000,00

4.000,00

0,00

0,00

0,00

18.07.2020.

80.000,00

13.000,00

14.100,00

0,00

0,00

24-25.07.2020.
15.08.2020.

40.350,00

4.000,00

25.500,00

0,00

0,00

"Мото клуб
Исток"

31.0701.08.2020.

34.250,00

4.000,00

3.600,00

0,00

0,00

Мото клуб
"Стршљен"

21-22.08.2020.

35.000,00

5.000,00

12.000,00

0,00

0,00

Пењачки клуб
"Extreme" Бања
Лука

04-13.09.2020.

14.490,00

3.000,00

0,00

0,00

0,00

Услуге "Centar
za marketinški
razvoj" Драгана
Станковић с.п.
Бања Лука

24-27.09.2020.

12.000,00

4.000,00

21.000,00

0,00

0,00

30.12.2020.

8.000,00

2.000,00

300,00

0,00

0,00

29-30.10.2020.

8.000,00

5.000,00

0,00

0,00

0,00

Организатор

Удружење за
развој
маркетинга
"ЕВРОПСКИ
ПОРТАЛИ"
Удружење
грађана
"Слобода"
"LUCIDO"
д.о.о. Бања
Лука
Услуге "Centar
za marketinški
razvoj" Драгана
Станковић с.п.
Бања Лука
Удружење
занатских
пивара
"Крафтер"
ЈП "Aquana"
д.о.о. Бања
Лука

"Support
marketing
centar" д.о.о.

"Одговор
контакт" д.о.о.

УГ
"Туристичка
тачка"

"Frutela Group"
д.о.о. Бања
Лука

04.09.2020.год.

15

* Ћевап фест

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК ГРАДА БАЊА ЛУКА
Туристичка
организација
града Бања
Лука

28-30.08.2020.

УКУПНО КМ :

282.590,00
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0,00

0,00

0,00

0,00

55.500,00

113.900,00

0,00

0,00

* Ћевап фест - средства су била обезбијеђена на ставци Туристичке организације града Бања Лука, манифестација уврштена
у Календар туристичких манифестација за 2020. годину
Образложење
Одјељење за културу, туризам и социјалну политику је
припремило Приједлог ревидираног Календара туристичких
манифестација града Бања Лука за 2020. годину, у складу са
дописом Градоначелника, број: 12-Г-1852/20, од 25. маја
2020. године.
Закључцима Републичког штаба за ванредне ситуације о
обавезном спровођењу мјера за реаговање на појаву болести
изазване новим вирусом корона (COVID-19) у Републици
Српској, прописане су ванредне мјере у циљу превенције
ширења вируса корона „SARS CoV-2“ и „COVID-19“
болести на територији Републике Српске, којима су између
осталог била забрањена сва јавна окупљања у периоду од
17. марта до 11. маја 2020. године и ограничена окупљања у
групама већим од 50 лица на јавном мјесту од 11. маја до
данашњег дана.
С тим у вези, дошло је до значајних измјена и начина
функционисања у свим сферама друштвеног живота, а
самим тим и до отказивања и пролонгирања бројних
туристичких манифестација, које су требале да се одрже у
том периоду.
Поштујући наводе из Упутства о поступању са
финансијским средствима у ванредној ситуацији и
ванредном стању због санација економских штета
посљедица пандемије, број: 12-Г-1699/20, од 13.05.2020.
године, Одјељење је ревидирало Календар туристичких
манифестација града Бања Лука за 2020. годину.
На основу наведеног, Одлуком о усвајању Ребаланса
Буџета Града Бања Лука за 2020. годину, средства за
туристичке манифестације су умањена за 42.000,00 КМ
односно 49,30 %.
Буџет 2020. год. / Ребаланс
Текући грант – календар
туристичкихманифестација.....85.180,00 КМ / 43.180,00 КМ.
Број: 07-013-278/20.

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ГРАДА
Зоран Талић, с.р.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
337.
На основу члана 83. Закона о предшколском васпитању
и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр.
79/15 и 63/20), члана 18. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и
44/16), члана 83. Статута Града Бања Лука („Службени
гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19) и члана 16. став
3. Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне
установе „Центар за предшколско васпитање и образовање“
Бања Лука - Пречишћени текст („Службени гласник Града
Бања Лука“, број 16/17), Градоначелник Града Бања Лука,
доноси

Р Ј Е Ш Е Њ Е
о разрјешењу вршиоца дужности директора
ЈУ „Центар за предшколско васпнтање и образовање“
Бања Лука
1. Јелена Куртиновић, проф. српског језнка и
књижевности, разрјешава се дужности вршиоца дужности
директора ЈУ „Центар за предшколско васпитање и
образовање“ Бања Лука, са даном 3.9.2020. због истека
Рјешења број: 12-Г-2530/20 од дана 29.7.2020. године.
2. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу са даном
доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Града
Бања Лука.
Образложење
Градоначелник Града Бања Лука је дана 29.07.2020.
године, Рјешењем број: 12-Г-2530/20 године, именовао
Јелену Куртиновић за вршиоца дужности директора ЈУ
„Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања
Лука, на период од један мјесец, почевши од дана 3.8.2020.
године.
Обзиром да Рјешење о именовању вршиоца дужности
директора ЈУ „Центар за предшколско васпитање и
образовање“ Бања Лука, број: 12-Г-2530/20 од дана
29.07.2020. године,
а којим је Јелена Куртиновић
именована за вршиоца дужности директора ЈУ „Центар за
предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука, на
мјесец дана, почевши од дана 3.8.2020. године, истиче са
даном 3.9.2020. године, а сагласно члану 16. став 3. Одлуке
о организовању и усклађивању пословања Јавне установе
„Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања
Лука – Пречишћени текст („Службени гласник Града Бања
Лука“, број 16/17), као и члану 49. Статута Јавне установе
„Центар за предшколско васпитање и образовање“ Бања
Лука бр. 01-63-2/16 и 01- 131-2/17, којима је прописано да
„Вршиоца дужности директора именује Градоначелник
града Бања Лука, за период који не може бити дужи од шест
мјесеци без спровођења поступка јавне конкуренције.“,
одлучено је као у диспозитиву рјешења.
Упутство о правном средству
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена
жалба, али се може покренути управни спор подношењем
тужбе Окружном суду у Бањалуци, у року од 30 дана од
дана достављања овог рјешења.
Број: 12-Г-2928/20.
Дана, 31.08.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Игор Радојичић, с.р.

338.
На основу члана 83. Закона о предшколском васпитању
и образовању („Службени гласник Републике Српске“, бр.
79/15 и 63/20), члана 18. Закона о систему јавних служби
(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 68/07, 109/12 и
44/16), члана 83. Статута Града Бања Лука ( „Службени
гласник Града Бања Лука“, бр. 14/18 и 9/19) и члана 16. став
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3. Одлуке о организовању и усклађивању пословања Јавне
установе „Центар за предшколско васпитање и образовање“
Бања Лука- Пречишћени текст („Службени гласник Града
Бања Ј1ука“, број 16/17) Градоначелник Града Бања Лука,
доноси
Р Ј Е Ш Е Њ Е
о именовању вршиоца дужности директора
ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“
Бања Лука
1. Андреа Дорић, дипломирани правник, именује се за
вршиоца дужности
директора ЈУ „Центар за предшколско васпитање и
образовање“ Бања Лука, почевши од дана 4.9.2020. године,
на период до три мјесеца.
2. Ово рјешење је коначно и ступа на снагу са даном
доношења, а биће објављено у Службеном гласнику Града
Бања Лука.
Образложење
Градоначелник Града Бања Лука је дана 29.5.2020.
године, Рјешењем број: 12-Г-1886/20 од дана 29.05.2020.
именовао Јелену Куртиновић за вршиоца дужности
директора ЈУ „Центар за предшколско васпитање и
образовање“ Бања Лука, на период од два мјесеца.

04.09.2020.год.

Истеком наведеног рјешења, Рјешењем број: 12-Г2530/20 од дана 29.7.2020.
године, именовао је Јелену Куртиновић за вршиоца
дужности директора ЈУ „Центар за предшколско васпитање
и образовање“ Бања Лука, на период од мјесец дана.
Обзиром да Рјешење број: 12-Г-2530/20 од дана
29.7.2020. године истиче са даном 3.9.2020. године, а
сагласно члану 16. став 3. Одлуке о организовању и
усклађивању пословања Јавне установе „Центар за
предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука –
Пречишћени текст, („Службени гласник Града Бања Лука“,
број 16/17), као и члану 49. Статута Јавне установе „Центар
за предшколско васпитање и образовање“ Бања Лука бр. 0163-2/16 и 01-131-2/17,
којима је прописано да „Вршиоца дужности директора
именује Градоначелник града Бања Лука, за период који не
може бити дужи од шест мјесеци без спровођења поступка
јавне конкуренције“, одлучено је као у диспозитиву
рјешења.
Упутство о правном средству
Ово рјешење је коначно и против истог није дозвољена
жалба, али се може покренути управни спор подношењем
тужбе Окружном суду у Бањалуци, у року од 30 дана од
дана достављања овог рјешења.
Број: 12-Г-2929/20.
Дана, 31.08.2020. год.

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Игор Радојичић, с.р.

С А Д Р Ж А Ј
323. Одлука о усвајању Ребаланса Буџета Града Бања Лука
за 2020. годину..................................................................1
324. Одлука о измјени Одлуке о извршењу Буџета Града
Бања Лука за 2020. годину............................................39
325. Одлука о измјени Одлуке о кредитном задужењу
Града Бања Лука за финансирање капиталних
инвестиција.....................................................................40
326. Одлука о измјени Одлуке о давању сагласности за
издавање гаранције Града Бања Лука за задужење за
зајам „Топлана“ а.д. Бања Лука....................................41
327. Одлука о давању сагласности на Одлуку о кредитном
задужењу Скупштине ЈП „AQUANA“ доо Бања
Лука..................................................................................41
328. Одлука о давању сагласности за издавање гаранције
Града Бања Лука за задужење привредног друштва
„Aquana“ д.о.о. Бања Лука............................................41.
329. Закључак о усвајању измјене и допуне Програма
уређења грађевинског земљишта за 2020. годину
Одјељења за комуналне послове, са Програмом.........41
330. Закључак о усвајању измјене и допуне Програма
заједничке комуналне потрошње за 2020. годину
Одјељења за комуналне послове, са Програмом.........51
331. Закључак о усвајању измјене и допуне Програма
уређења грађевинског земљишта за 2020. годину
Одјељења за саобраћај и путеве, са Програмом..........65

332. Закључак о усвајању измјене и допуне Програма
заједничке комуналне потрошње за 2020. годину
Одјељења за саобраћај и путеве, са Програмом..........75
333. Закључак о усвајању Ревидираног Програма развоја
спорта града Бањалука са приоритетним областима
финансирања за 2020. годину, са Програмом..............87
334. Закључак
о
усвајању
измјена
Програма
суфинансирања културно-умјетничког аматеризма,
програма и пројеката у области културе за 2020.
годину, са Програмом..................................................104
335. Закључак о усвајању Ревидираног календара
културних манифестација Града Бања Лука за 2020.
годину, са Календаром.................................................105
336. Закључак о усвајању Ревидираног календара
туристичких манифестација Града Бања Лука за 2020.
годину, са Календаром.................................................108
ГРАДОНАЧЕЛНИК:
337. Рјешење о разрјешењу вршиоца дужности директора
ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“
Бања Лука......................................................................111
338. Рјешење о именовању вршиоца дужности директора
ЈУ „Центар за предшколско васпитање и образовање“
Бања Лука......................................................................111

1

1

ИЗДАВАЧ: Скупштина града Бања Лука,Трг српских владара бр. 1. – Телефон: 244-444- Излази у складу
са потребама. Одговорни уредник: ИГОР ШУКАЛО. Штампа: Служба за заједничке послове

