
ПРИМЈЕДБЕ И ПРИЈЕДЛОЗИ НА НАЦРТ БУЏЕТА 
ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2021. ГОДИНУ

УВОД

Градоначелник града Бања Лука је  Одлуком број: 12-Г-207/21 од 03.02.2021. године, 
утврдио Нацрт Буџета Града за 2021. годину, а Скупштина Града Бања Лука је  Закључком број: 
07-013-89/21 од 16. и 17.02.2021. године прихватила Нацрт Буџета Града за 2021. годину и 
упутила га у јавну расправу. Јавна расправа је  у складу са Програмом провођења јавне расправе 
о Нацрту Буџета за 2021. годину проведена у периоду од 17.02. до 23.02.2021. године, са циљем 
обезбјеђивања учешћа јавности у процесу доношења Буџета Града и учешћу субјеката у 
предлагању примједби, приједлога и сугестија које су послужиле за коначно утврђивање 
Приједлога Буџета Града Бања Лука за 2021. годину.

Због епидемиолошке ситуације изазване пандемијом СОУГО-19, а у складу са одлукама 
надлежних органа о ограничењу окупљања, јавн а расправа је  проведена електронским путем, на 
начин да је  на интернет страници Града Бања Лука (Ч\л\\у.ћапја1ика.г5.ћа), секција „Буџет“ , 
објављен Нацрт буџета и обезбјеђен линк на који су посјетиоци сајта могли да искажу своје 
примједбе и приједлоге електронским путем. Након јавне расправе приступило се обједињавању 
примједби и приједлога, пристуглих путем мејла, као и у писаној форми, на Нацрт буџета за 2021. 
годину и исте су сумиране даље у извјештају.

ПИТАЊА И  КОМЕНТАРИ ДОСТАВЉЕНИ ПУТЕМ М ЕЛА ргШеМеШапШика.гхЉа

ПИТАЊЕ: Како постојећи линк ћЦра://ууу.ћапја!ика.г5.ћа/јаупс паћаукс/ није прегледан, 
приједлог је  да се направи један мали претраживач и филтер да би се све могло пронаћи по 
кључној ријечи.

ОДГОВОР: Уговорни орган објављује на својој тоећ страници информације о преговарачком 
поступку без објављивања обавјештења о набавци који намјерава да спроводи, на начин да 
тендерску документацију учини доступном за све заинтересоване кандидате/понуђаче, у складу 
с чланом 28. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник БиХ“ , број 39/14). Подаци за 
остале поступке јавних набавки су доступни на сајту уу у .е јп .д оу .ћ а под „претрага 
обавјештења“ .

ПИТАЊЕ: Сугестија да се у Нацрт буџета за 2021. г. уврсти суфинансирање мјесечних карата за 
ученике који похађају школу којој територијално не припадају, јер је  мјесечна карта за једног 
ученика нереално висока и износи 30,00 КМ, без обзира на разлог, а разлог је  у овом случају 
објективан.

ОДГОВОР: Нацртом буџета у Програму ЗКП-а за 2021.г. средства на субвенцијама износе
200.000,00 КМ, а мишљења смо да би требао бити већи. С обзиром на ограничења средстава у 
Нацрту буџета, не може се извршити реалокација на ову ставку те повећати предвиђени износ, 
како бисмо могли уврстити наведени приједлог.

ПИТАЊЕ: Приједлог је  да се приликом израде буџета за 2021. годину изнађе могућност и 
обезбиједе средства за модернизацију пута од Радосавске до Јелићка цркве. Изрградњом тог пута 
би се створила могућност да две аутобуске линије, које возе за Радосавску и Славићку, возе
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кружно и самим тим би било више полазака за град за више села. Тако би, од Борковића, аутобус 
за Радосавску продужио за Славићку и остала мјеста, а и исто тако, аутобус за Славићку би 
продужио за Радосавску.

ОДГОВОР: У зависности о буџетских средстава размотриће се захтјев да се предметни радови 
планирају у текућој години. Након усвајања Програма од стране Скупштине Града, све МЗ ће 
бити обавијештене о радовима који ће се изводити на њиховом подручју.

ПИТАЊЕ: Рад „Дома здравља“ Бањалука не смије бити доведен у питање ни због предстојеће 
вакцинације грађана и коначне побиједе над епидемијом СОУГО-19 вируса, али исто тако ни због 
нормалног функционисања, у смислу измирења плата према запосленима који већ годину дана 
ризикујући своје здравље и здравље својих породица безрезервно дају себе. Нормално 
финансирање „Дома здравља“ и нормалан наставак рада би требао бити приоритет приоритета 
не само Нацрта буџета него и града Бањалука у цијелости.

ОДГОВОР: Иако Нацртом буџета за 2021. годину није предвиђено довољно средстава како би се 
спровеле све политике које су веома важне за ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука, Градоначелник је  
након састанка одржаног са менаџментом установе предложио да се у приједлогу Буџета Града 
Бањалука планирају додатна средства у износу од 300.000 КМ. Иста су планирана, у Приједлогу 
буџета за 2021. г., у нешто већем износу и то у износу од 400.000 КМ. Поред претходног, на 
позицији „5161-Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. за потребе 
вакцинације становништва - намјенска средства по Закону о заштити од пожара“ , код Одсјека за 
цивилну заштиту и П ТВЈ, планирано је  додатних 100.000 КМ за потребе набавке неопходних 
медицинских материјала за провођење вакцинације, који ће бити додијељен ЈЗУ „Дому 
здравља“ . Према томе, кроз Приједлог буџета Града за 2021. годину обезбијеђена су додатна 
средства у износу од 500.000 КМ, па су укупно планирана средства, за потребе ЈЗУ  „Дом 
здравља“ у 2021. години, у износу од 818.000 КМ.

ПИТАЊЕ: Приједлог да се у Нацрт буџета издвоје средстав за финасирање научних скупова у 
износу од 8.000 КМ. Ставка је  била у буџету Града и укинута је  прије 4 године. Ради се о 
средствима која би се додјељивала за научне и истраживачке пројекте, једнократно, или се 
финансирао одлазак на међународне научне скупове, јер  су Бањалуци потребни млади људи, 
научни радници који могу допринијети развоју града.

ОДГОВОР: Иницијатива ће се размотрити до израде ребаланса буџета за 2021. годину.

ПИТАЊЕ: Иако свјесни да град Бањалука није надлежан директно за основно и средње 
образовање, већ је  то надлежност Министарства просвјете и културе РС, апелује се и предлаже 
да се из ставке инвестиционо -  текуће одржавање за основне школе, извоје средства за набавку 
музичких инструмената за основне школе на подручју града Бањалука. Свједочимо да научна 
истраживања у РС и окружењу показују огромну инсуфицијенцију или недостатак основних 
музичких знања о народној традицији српског народа код ученика млађег и старијег школског 
узраста. Разлози су многобројни, али један би Градска управа, заједно са Министарством 
просвјете и културе РС, могла ријешити. Напомиње се да град Бањалука никад, а ни 
Министарство образовања и културе, није купило ниједан инструмент за основне школе РС. 
Ниједна основна школа нема квалитетан музички инструмент (мисли се на учитеље који раде у 
разредној настави од 1. до 5. разреда), 081ш  у случају неколико школа гдје учитељи носе свој 
властити инструмент на наставу. Предлаже се да град Бањалука опреми са по једним музичким



инструментом (синтисајзер или хармоника), све централне и подручне школе у граду Бањалука 
из неких пројектних средстава или донацијама, евентуално и кроз буџет. То била историјска 
одлука од настанка РС. Цијена једног квалитетног синтисајзера је  оптимално око 300 - 350 
КМ х29 централних х  26 подручних школа =  55 х  350 =  19.250.00 КМ. Напомињемо да средства 
нису толика значајна ако се узме у обзир број ученика који ће имати корист од овог улагања у 
будућност младих нашег града, народа и нације.

ОДГОВОР: Надлежности Града у погледу основног образовања односе се на суфинансирање 
материјалних трошкова продуженог боравка, затим општинских, републичких и регионалних 
такмичења и превоза ученика на иста, те суфинансирање трошкова инвестиционе изградње, 
опремања и одржавања. План расподјеле новчаних средстава основним школама доноси се на 
основу расположивих средстава у Буџету Града и захтјева у којима су исказани приоритети и 
које Одјељењу за образовање, здравство, омладину и спорт достављају све основне школе са 
подручја града Бања Лука. Уколико школе у својим захтјевима искажу потребу за набављањем 
музичких инструмената, Град ће захтјеве размотрити и реализовати, у складу са расположивим 
средствима и утврђеним приоритетима.

ПИТАЊА: Достављено неколико приједлога, који слиједе даље у тексту:
-за текуће одржавање Дом омладине превише средстава се планира, а лоше се одржава, 
-програмски савјет (Дом омладине) дати младима да управљају или координатору-управник није 
потребан,
-омладинску политику усмјерити ка друштвеним домовима и пројектима цивилних организација 
и малдим коме су и намијењени, а не држати закључане,
-подстицати останак младих на селу - субвенција средњошколцима који путују за мјесечне карте, 
-веће стипендије за одличне ученике са села, јер нису у истој позицији као ученици из града, 
-већа средства за развој инфраструктуре на селу (путеви и сокаци у којима бораве дјеца и млади, 
насипање и асфалтирање путева), улична расвјета,
-већа средства за развој пољопривреде и већа средства или ставка у буџету за подстицај за 
останак младих брачних парова на селу кроз субвенцију ел. енергије домаћинствима у којима 
живе млади брачни парови са дјецом - дјеца су будућност ове земље - Центар за развој села, 
-Водовод Бањалука: субвенција младим брачним паровима који живе на селу или 
пољопривредним домаћинствима у изградњи за прикључак за воду у износу 200 КМ  у циљу 
развоја пољопривреде и останка младих на селу - демографска слика,
-Бански двор: бесплатни концерти за дјецу из руралних подручја,
-децентрализација културе приоритет и јавном конкурсу за невладине организације.

ОДГОВОРИ:
- Град Бања Лука/Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт улаже максимум напора 
да из средстава којима располаже ова потрошачка јединица суфинансира програмске активности 
омладинских организација и организација за младе, те рад и функционисање Дома омладине. 
Међутим, у наредном периоду свакако је  приоритет Градске управе реформа Дома омладине, у 
којем ће сви млади имати мјесто, и који ће у будућности бити максимално самоодржив. 
-Средства за омладину су Нацртом буџета за 2021. годину задржана на нивоу прошлогодишњег, 
од чега се 75.000 КМ односи на суфинансирање програмских и пројектних активности 
омладинских организација и организација за младе, те 6.000 КМ за дознаке појединцима- 
члановима омладинских организација и организација за младе, док се 10.000 КМ  односи на 
расходе за текуће одржавање Дома омладине и 15.000 КМ на опремање Дома омладине, односно 
набавку намјештаја у Дому омладине (ормари, столови, столице...), набавку опреме (клима,



итисони за канцеларије...) и техничко обезбјеђење објекта (видео надзор, противпожарна 
заштита). Наведена средства су усклађена са могућностима буџета у 2021. години, те иако нису 
планирана на нивоу којим би омладинске организације и организације за младе биле задовољне, 
истичемо да се из буџета Града Бањалука, номинално и процентуално у односу на укупни буџет, 
издваја знатно више средстава за ове намјене имајући у виду да, уз директна средства за 
омладинске активности, Град значајна средства (од преко 2 милиона КМ  годишње) улаже у 
омладину кроз друге видове помоћи, као што су: стипендије, једнократне новчане помоћи, 
школска такмичења и награде, трошкови рада студентских организација, спортске, културне и 
научне активности младих и др.
-Као јавн а установа културе од посебног друштвеног интереса за Град Бањалуку, Бански двор - 
Културни центар има задатак и мисију да организује што већи број репрезентативних 
програмских садржаја који ће бити доступан и приступачан што ширем аудиторијуму. Управо из 
тог разлога за готово 90% програмских садржаја у властитој продукцији Банског двора УЛАЗ ЈЕ  
БЕСПЛАТАН. Бански двор већ годинама има успјешну сарадњу са неколицином основних 
школа чији посвећени наставници редовно доводе своје ђаке на концерте, а управо на 
иницијативу Банског двора, у сарадњи са Републичким педагошким заводом Републике Српске, 
након 20 година је обновљено и Републичко такмичење хорова основних школа Републике 
Српске. Сам подносилац примједби на Нацрт буџета, имао је  до сада успјешну сарадњу са 
Банским двором кроз анкетирање дјеце на дидактичким концертима за потребе реализације 
научних радова и у сваком тренутку нас може контактирати у вези са бесплатном организацијом 
концерата за дјецу из руралних подручја. Дакле, ово питање се суштински односи на саме 
школске установе и посвећене наставнике музичке културе који би требали бити иницијатори и 
координатори наведених активности. Као што већ годинама имамо успјешну сарадњу при 
реализацији организованих посјета ђака неколицине градских основних школа, те организованих 
посјета студената Универзитета у Бањалауци, Бански двор ће врло радо реализовати и 
организовати бесплатне концерте за ђаке и дјецу из руралних подручја. Наравно, ово ће бити 
могуће тек када престане да важи актуелна инструкција Министарства просвјете и културе које 
због тренутне пандемије вируса СОУГО-19 до даљњег забрањује организоване одласке ђака ван 
просторија школског објекта.
-Нацртом Буџета Одјељења за саобраћај и путеве износ субвенција је  200.000,00 КМ, а мишљења 
смо да би требао бити већи. С обзиром на ограничења средстава у Нацрту Буџета, тренутно се не 
може извршити реалокација на ову ставку, те повећати предвиђени износ. Исто се односи и на 
субвенције у виду мјесечних карата за ђаке. У наредном периоду, у скалду са могућностима 
буџета, тражиће се рјешење за ове приједлоге.
-У цијелини посматрано, сви остали исказани приједлози (субвенције за ел. енергију за младе и 
младе брачне парове на селу, субвенције за младе брачне парове за прикључак на водовод, 
подстицаји за останак младих на селу кроз субвенције мјесечних карата и сл.) су приједлози који 
захтјевају одређена додатна финансијска средства, координацију више организационих дјелова 
ГУБЛ-а, градских установа и организација, припрему адекватних програма за њихову 
реализацију, те ће исти бити размотрени у наредном периоду.

ПИТАЊЕ: Исказано разочарење предложеним буџетима за средње школе и начином његовог 
планирања. Дата је  анализа појединих ставки у буџету средњих школа. За осигурање 
констатовано да у појединим школама износи и до 10.000 КМ, у готово свим прелази 4.000 КМ. 
Приједлог је  да ово Град централизује и распише тендер за осигурање за сваку школу или да 
испрати сваку тендер за осигурање. То би била огромна уштеда на ставци осигурање. Код 
расхода за стручне услуге - ови расходи износе по пар 1.000 КМ, а који су у стварности плаћање 
трошкова адвоката школа, иако неке имају и по 2 правника, за Финрари, обуке. Ови расходи су



превелики и не би требало да прелазе 1.000 КМ и наравно, треба да се добро контролишу како се 
троше. Затим је  дата примједба на ставку расхода по основу путовања и смјеш таја - треба 
провјерити начин исплате ових расхода (путне налоге, да ли организатори семинара исте 
финансирају или су бесплатни и сл.), што се може тражити од школа да доставе податке о 
исплатама новаца за путовања. У 2021. години сви семинари се одржавају опНпе, због пандемије 
неће их ни бити, тако да је  много реалније да они износе 200 КМ  по школи. Расходи за режијски 
материјал износе преко 5.000 КМ, што је  огромна цифра, знајући да школе троше јако мало 
папира. Примједба и на набавку хигијенских средстава, као и на чињеницу да многе школе 
прокишњавају. Школе имају сопствена превозна средства, које јако мало користе у школске 
сврхе, а више у приватне. Трошкови горива су превелики. Те трошкове треба провјерити. 
Т рошкови мобилних теле фона - питање је  за шта у школи постој и 5-6 претплата или се набављај у 
скупи телефони. Право на службени мобилни телефон треба имати само директор са неком 
основном претплатом. Школе имају фискни телефон и са њим се требају служити.

ОДГОВОР: У наредном периоду биће провјерене инфрормације које су наведене у достављеним 
примједбама на рад и функционисање средњих школа. Напомињемо да сви директори средњих 
школа, у складу са одредбама Закона о фискалној одговорности („Сл. гл. РС“ , број 94/15 и 62/18), 
достављају и потписују Изјаву о фискалној одговорности, којом потврђују, између осталог, да ће 
буџетска средства која су школама дата на располагање, трошити законито, намјенски и 
сврсиходно. Чињеница јесте да су објекти средњих школа у одређеном лошем стању, али у 
складу са одредбама Закона о средњом образовању и васпитању („Сл. гл. РС“ , бр. 41/18, 35/20 и 
92/20), чланом 158. утврђене су обавезе финансирања средњих школа из буџета Републике и 
јединица локалне самоуправе у РС. Наведеним чланом закона утврђено је  да јединице локалних 
самоуправа из свог буџета издваја дио средстава за изградњу, опремања и инвестиционо 
одржавање, што је Град у претходном периоду, у складу са расположивим средствима у буџету, 
и радио. За 2021. годину, у Нацрту буџета Града за реконструкцију и опремање средњих школа, 
предвиђена су средства у износу од 0,45 милиона КМ, од чега највећим дијелом, код Центра 
„Заштити ме“ и Центра за образовање и васпитање и рехабилитацију слушања и говора, планира 
су средства за реализацију пројекта „М еггед СВСНК-Б1Н-СО -  А б ^ “ , који се проводи у сарадњи 
са Градском развојном агенцијом, са намјеном, између осталог, и за „Успостављене нове услуге 
за дијагностику и набавка нове опреме за рад са дјецом и младима са сметњама у развоју“ (укупна 
износ средстава око 0,34 милиона КМ). Исто тако, не треба заборавити да Град у наредној години 
наставља и са посебним програмом за набавку опреме путем јавног позива за средње школе за 
потребе обуке за нова радна занимања, за ш та ће бити издвојена средства у износу од 100.000 
КМ.

ПИТАЊЕ: Приједлог да се набавка бесплатних уџбеника уради тако што би се уџбеници 
набавили за једну генерацију, која би те исте уџбенике након завршене школске године 
просљедили идућој генерцији. На тај начин, подстиче се колегијални однос те се дјеца уче да 
чувају оно што им је  повјерено. За ученике који врате оштећене уџбенике, слиједи казна у форми 
набавке новог уџбеника, новчана казна или нешто томе слично.

ОДГОВОР: Приједлог да се набавка бесплатних уџбеника уради тако што би се уџбеници 
набавили за једну генерацију, која би те исте уџбенике након завршене школске године 
просљедили идућој генерцији, је  приједлог вриједан пажње, али је  за његово провођење потребна 
спремност и укључивање свих представника основних школа на територији Града, уз сарадњи 
ученика и њихових родитеља. Подсјећамо, Нацртом буџета Града Бањалука за 2021. годину 
планирана су средства за набавку уџбеника за ученике основних школа, ученике из породица са



четверо и више дјеце и породица Рома, те за дјецу из хранитељских прородица, и то у укупном 
износу од 705.000 КМ  (од чега се 680.000 КМ односи на набавку уџбеника за  ученике основних 
школа и 25.000 КМ за ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома, те за дјецу 
из хранитељских прородица). Наведена средства нису довољна да се обухвате сви ученици 
основних школа, али ће Град Бања Лука, свакако, у наредном периоду кроз Ребаланс буџета, 
настојати да обезбиједи потребна средства за ове намјене.

ПИТАЊЕ: Приједлог да се приликом планирања буџета Града за 2021. годину планира 
реконструкција Улице Косте Јарића.

ОДГОВОР: Реконструкција Ул. Косте Јарића је  кандидована од стране Мјесне заједнице 
Старчевица као један о приоритета за 2021. годину. У зависности о буџетских средстава, 
размотриће се захтјев да се предметни радови планирају у текућој години. Након усвајања 
Програма од стране скупштине Града, све МЗ ће бити обавијештене о радовима који ће се 
изводити на њиховом подручју.

ПИТАЊЕ: Приједлог да се по хитном поступку ријеше кандидати са листе за бесповратна 
новчана средства (породице погинулих и РВИ).

ОДГОВОР: Износ средстава који је  потребан за извршење коначних листа за рјешавање 
стамбених питања је , према подацима надлежног одјељења, 1.928.190,00 КМ. У наредном 
периоду, настојаће се обезбједити годишња средстава у износу од око 500.000 КМ, на позицији 
416100 1060 Средства за стамбено збрињавање бораца, Одј. за борачко-инвалидску заштиту (за 
2021. годину план је  225.000 КМ; у 2020. години за наведене намјене утрошено је  243.000 КМ, а 
у 2019. години утрошено је  57.498,86 КМ). Уколико се у наредним буџетским годинама оствари 
укупно значајно повећање буџетских средстава, односно, буџетских прихода и примитака, 
сразмјерно том повећању, повећаваће се и средства на предметној ставци.

ПИТАЊЕ: Српског погребног друштва Св. Пантелија предлаже да се у буџет Града за 2021. 
годину планирају средства за поправку ограде, која је  испуцала цијелом дужином, у борачком 
гробљу Св. Пантелија, у Алеји Св. Саве бр. 46, јер  пријети урушавање исте и оштећење 
споменика на гробљу.

ОДГОВОР: Српско погребно друштво Свети Пантелија Бања Лука доставило је  приједлог за 
обезбјеђење средстава за санацију ограде на гробљу Свети Пантелија, код спомен обиљежја 
погинулим борцима Одбрамбено-отаџбинског рата. Законом о споменицима и спомен 
обиљежјима ослободилачких ратова („Службени гласник Републике Српске“ број 28/12), уређен 
је  систем заштите, одржавања и изградње спомен обиљежја. У складу са одредбама Закона, 
сачињена је  Листа спомен обиљежја од великог значаја за Град Бања Луку, а истим Законом је  
предвиђено да Листу споменика и спомен обиљежја који су изграђени на црквеном земљишту 
утврђује надлежна епархија (према нашим сазнањима, оваква листа на подручју наше епархије 
није израђена). Обзиром на наведено, предлажемо да се Српско погребно друштво Свети 
Пантелија обрати удружењима проистеклим из ослободилачких ратова (у првом реду Градској 
организацији породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бања Лука или 
Борачкој организацији Града Бања Лука). Ово из разлога да се уради пројекат санације и пријави 
на јавни конкурс за  суфинансирање пројеката/програма борачких удружења.



ПИТАЊЕ: Приједлог да се у буџету Града за  2021. годину планирају средства за рјешавање 
водоснабдјевања изнад КЦ Паприковац (пар стотина метара).

ОДГОВОР: Средства за рјешевање поменутог водосанбдјевања нису планираноа у буџету за 
2021. годину. Да би домаћинства добила водоводну мрежу, потребно је  да се прошири резервоар 
Паприковац и да се направи водоторањ, са којег би се могла снабдијевати, јер  су домаћинства 
изнад коте постојећег резервоара. Тренутно, ово није обухваћено пројектима „Вода 1, 2, 3“ .

ПИТАЊЕ: Примједба на плате радинка СЦ Борик, која су повећана због академије. Није реално 
да се средства Дому здравља смање за 730.000 КМ, предлаже се да се средства повећају. Прича 
о савременом и најмодернијем парку у овом тренутку није реална. Уредити зелене површине у 
Аквани, које би се користиле за рекреацију и игру дјеце ван сезоне.

ОДГОВОР: Умањење средстава за потрошачку јединицу ЈУ  СЦ „Борик“ би угрозило пословање 
установе, међутим, у наредном периоду треба инсистирати на повећању њихових властитих 
прихода, како би дио средстава који се издваја за њихово пословање из буџета Града био мањи, 
а иста би се могла преусмјерити у финансирање других обавеза Града. Иако Нацртом буџета за
2021. годину није предвиђено довољно средстава како би се спровеле све политике које су веома 
важне за ЈЗУ „Дом здравља“ Бања Лука, Градоначелник је након састанка одржаног са 
менаџментом установе предложио да се у приједлогу Буџета Града Бањалука планирају додатна 
средства у износу од 300.000 КМ. Иста су планирана, у Приједлогу буџета за 2021. г., у нешто 
већем износу и то у износу од 400.000 КМ. Поред претходног, на позицији „5161-Издаци за 
залихе материјала, робе и ситног инвен., амбалаже и сл. за потребе вакцинације становништва - 
намјенска средства по Закону о заштити од пожара“ , код Одсјека за цивилну заштитиу и П ТВЈ, 
планирано је  додатних 100.000 КМ  за потребе набавке неопходних медицинских материјала за 
провођење вакцинације, који ће бити додијељен ЈЗУ „Дому здравља“ . Према томе, кроз 
Приједлог буџета Града за 2021. годину обезбијеђена су додатна средства у износу од 500.000 
КМ, па су укупно планирана средства, за потребе ЈЗУ „Дом здравља“ у 2021. години, у износу од
818.000 КМ.

ПИТАЊЕ: Приједлог да Град субвенционише куповину електричних бицикала. На тај начин се 
брине о заштити животне средине и здравља грађана. На овај начин би се смањиле саобраћајне 
гужве, било више слободних паркинг мјеста, заштитила се животна средина од загађења.

ОДГОВОР: Нацртом буџета Града за 2021. г., средства за субвенције износе 200.000,00 КМ, а 
мишљења смо да би требао бити већи. С обзиром на ограничења средстава у Нацрту буџета, не 
може се извршити реалокација на ову ставку те повећати предвиђени износ, како бисмо могли 
уврстити у приједлог.

ПИТАЊЕ: М олба да се обрати пажња на бесплатне уџбенике за ученике основних школа или ако 
се већ иде ка дигитализацији, да се обезбиједе електронске књиге од 1 до 9-тог разреда. 
Родитељима је  много лакше и јефтиније да сами одштампају потребан садржај, а уценици да 
остану здравији, не носећи торбе тезине цца 10 кг.

ОДГОВОР: Нацртом буџета Града Бањалука за 2021. годину планирана су средства за набавку 
уџбеника за ученике основних школа, ученике из породица са четверо и више дјеце и породица 
Рома, те за дјецу из хранитељских прородица, и то по у укупном износу од 705.000,00 КМ (од 
чега се 680.000 КМ односи на набавку уџбеника за ученике основних школа и 25.000 КМ за



ученике из породица са четворо и више дјеце и породица Рома, те за дјецу из хранитељских 
прородица). Наведена средства нису довољна да се обухвате сви ученици основних школа, али 
ће Град Бања Лука, свакако, у наредном периоду кроз Ребаланс буџета, настојати да обезбиједи 
потребна средства за ове намјене. За сада није разматрана иницијатива да се књиге набаваљају 
електронским путем.

ПИТАЊЕ: Констатација да у Нацрту буџету нису планирана средства за Воду 3, односно, за 
Рацуне-Леденице. Постављено питање кад ће бити наставак пројекта.

ОДГОВОР: Израда пројектне документације за засеоке Рацуне-Леденице је  у току, а реализација 
овог пројекта је  предвиђена у оквиру пројектног циклуса „Вода 3“ , за који се очекује да ће до 
краја текуће године започети имплементација.

ПИТАЊЕ: Приједлог да се у буџету Града за 2021. годину повећају средства за стамбено 
збрињавање бораца, породица погинулих и ратних војних инвалида. Као разлог наведена 
величина коначне листе за прву приоритетну групу породица погинулих бораца за додјелу 
бесповратних новчаних средстава.

ОДГОВОР: Износ средстава који је  потребан за извршење коначних листа за рјешавање 
стамбених питања је , према подацима надлежног одјељења, 1.928.190,00 КМ. У наредном 
периоду, настојаће се обезбједити годишња средстава у износу од око 500.000 КМ, на позицији 
416100 1060 Средства за стамбено збрињавање бораца, Одј. за борачко-инвалидску заштиту (за
2021. годину план је  225.000 КМ; у 2020. години за наведене намјене утрошено је  243.000 КМ, а 
у 2019. години утрошено је  57.498,86 КМ). Уколико се у наредним буџетским годинама оствари 
укупно значајно повећање буџетских средстава, односно, буџетских прихода и примитака, 
сразмјерно том повећању повећаваће се и средства на предметној ставци.

ПИТАЊЕ: Приједлог да се повећа планирани приход од накнаде за извађени материјал из 
водотока (за 6 до 7 пута) и накнаде за ванредни превоз (на износ од 0,5 милиона КМ). Рјешење је  
у појачаној контроли.

ОДГОВОР:
Накнаде за вађење материјала из водотока су прописане Правилником о условима о начину 
одржавања ријечних корита, дислокацији и вађењу материјала из водотока („Сл. гласник РС“ , бр. 
18/20, 45/20 и 15/21), као и Одлуком о стопама посебних водних накнада („Сл. гласник РС“ , бр. 
22/08). Наведеним подзаконским актима водне дозволе за вађење материјала издаје Јавна 
установа „Воде Српске“ , као и висине водних накнада по извађеној количини материјала. На 
подручју Града Бања Лука нема дозвољених локација за експлоатацију материјала из отворених 
водотока, а контролу и надзор над примјеном позаконских аката, иначе, врши инспекција Града 
Бања Лука. Укупне водне накнаде по свим основама се уплаћују у буџет Републике Српске, а 
30% прикуљених средстава се додјељује локалној заједници.
Накнада за ванредне превозе на путевима и улицама Града Бања Лука утврђена је  Одлуком о 
обрачуну накнада за ванредне превозе на подручју Града Бања Лука („Сл. гласник Града Бања 
Лука“ , бр. 6/08). Контролу ванредног превоза односно, да ли је  прибављено рјешење Одјељења 
за саобраћај за ванредни превоз, врши саобраћајна инспекција, што је  прописано Одлуком о 
безбједности саобраћаја на путевима Града Бања Лука (Службени гласник Града Бања Лука 
20/17). У наредном периоду додатно ће се појачати контроле плаћања ванаредног превоза на 
подручју Града.



ПИТАЊЕ: Удружење грађана „Викторија“ , испред Савјетовалишта за превенцију и третман 
болести зависности, констатује да нису планирана средства за превенцију, ресоцијализацију и 
социјалну интеграцију. Непостојање сервиса и услуга значајно ће увећати трошкове санирања 
посљедица, умјесто да се издвајају средства за превенцију. Даје се сугестија да се за 2021. годину 
обезбједе буџетска ставка/средства за лијечење болести зависности. Методологија коришћења 
ових средстава може бити по принципу јавног позива са јасним критеријумима, пожељно је  да 
то буде програмска, а не пројектно оријентисана методологија. Примјер добре праксе је  Град 
Скопље, који на годишњем нивоу издваја средства за програме рада са зависницима кроз свој 
буџет.

ОДГОВОР: Удружење грађана ,,Викторија“ пружа услуге у Савјетовалишту за превенцију и 
третман болести зависности, у пословном простор у власништву Града Бања Лука, у Ул. Срђе 
Злопоглеђе, број 27. Због завршетка десетогодишњег програма Глобал Фонда, Удружење није у 
могућности измиривати све режијске трошкове и ПДВ-а за простор који користе, а надлежно 
Одјељење за образовање, здравство, омалдину и спорт Градске управе пружа подршку у складу 
са Правилником о суфинансирању пројектних/програмских активности удружења грађана из 
области здравства, науке и образовања са подручја града Бањалука („Службени гласник Града 
Бања Лука” , број 10/17). Помоћ за рад удружења износи на годишњем нивоу до 2.000 КМ. Прије 
10 година, Град Бања Лука је  имао у свом буџету ставку за превенцију болести зависности. У 
току 2021. године, настојаће се обезбиједити средства у Буџету Града за 2021. години на ставци 
за превенцију болести зависности, за провођење програмских активности удружења која се баве 
превенцијом болести зависности (наркоманије, алкохолизма, пушења, коцке..), али ће, такође, и 
Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, приликом расписивања Јавног позива за 
НВО на територији града Бања Лука за суфинансирање пројектних/програмских активности 
удружења грађана из Буџета за 2021. годину, као приоритетно из области здравства навести 
превенцију болести зависности.

ПИТАЊЕ: Примједба „Асоцијације бањалучких културно-умјетничких друштава и ансамбала“ 
(АНИП Веселин Маслеша, РКУД Пелагић, КУД Чајавец и КУД Пискавица). Асоцијацију чини 5 
најистакнутијих КУД-ва/ансамала (укључујући и КУД Св. Сава). Достављени су подаци о 
финансирању културно-умјетничког аматеризма. Констатација да су средства у 2020. години 
била значајно већа у односу на предложени нацрт. Три нјавећа КУД-а (Маслеша, Чајавец, 
Пелагић) прије дестеак година имала су по 55.000 КМ редовног буџета. У прошлој години рад је  
био онемогућен 7 до 8 мјесеци, обавезе су се морале измиривати, а приходи од концерата и 
чланарани се нису могли остваривати. Предложена сљедећа концепција буџета за КУД-ове: 
М аслеша 45.000 КМ; Чајавец 45.000 КМ; Пелагић 45.000; Пискавица 25.000 КМ; Св. Сава 25.000 
КМ. У свом обраћању, КУД-ови имају молбу да рад у овом сазиву не буде упамћен и обиљежен 
по гашењу културних субјеката који спадају у једне од највећих, најбројнијих и најстаријих 
амбасадора културе и традиције на овим просторима.

ОДГОВОР: Град Бања Лука-Одјељење за културу, туризам и социјалну политику цијени рад и 
допринос који културно-умјетничких друштава дају на пољу заштите и очувања традиције, 
културе материјалног и нематеријалног насљеђа нашег народа. Узимајући у обзир тренутне 
околности настале пандемијом вируса СОУГО-19, те могућности буџета, средства за режијске 
трошкове/ПДВ и програмске активности истих у 2021. години (наступи, набавка народне ношње, 
откуп ауторског права за извођење кореографије, учествовање на семинарима, набавка музичких 
инструмената и сл.), неће бити умањена у односу на 2020. годину. Постојеће умањење за 2021. 
годину (кроз Нацрт Буџета за 2021. годину) на ставци „Текући грант-културно-умјетнички



аматеризам се заправо односи само на суфинансирање пројекта „Бањалука људског лица“ , које 
због актуелне епидемиолишке ситуације није планирано у 2021. години. Уважавајући све 
претходно, средства су у Приједлогу буџета Града за 2021. годину (у односу на нацрт), за намјене 
редовоног пословања, повећане за 30.000 КМ  и износе 220.000 КМ (повећање за око 2%  у односу 
на прошлогодишњи буџет). Исто тако, културно-умјетничка друштва поред редовних средстава
- на годишњем нивоу имају могућност пријављивања пројеката на Јавни конкурс за 
суфинансирање пројеката културног и умјетничког стваралаштва (који ће ускоро бити објављен) 
и на тај начин могу обезбједити додатна финансијска средства.

ПИТАЊЕ: Приједлог да се направи парк за кућне љубимце у насељу „Сунце“ , уз игралиште.

ОДГОВОР: За 2021. годину, уважавајући тренутне приориете који су дефинисани, средства за 
парк у насељу Сунце, за кућне љубимце, није планиран. Битно за истаћи је  да су, у Приједлогу 
буџета Града за 2021. годину, планирана су средства за изградњу новог градског парка у Ул. 
Олимпијских побједника, у износу од 0,3 милиона КМ.

ПИТАЊЕ: Приједлог да се у Нацрту буџета за 2021. годину планирају средства за асфалтирање 
огранка Улице Српских устаника. Сугестија да се централни споменик палим борцима у 
протеклом отаџбинском рату сагради у најближем окружењу Х рама Христа Спаситеља.

ОДГОВОР: Радови на асфалтирању дијела Ул. Српских устаника су кандидовани од стране 
Мјесне заједнице Старчевица као један о приоритета за 2021. годину. У зависности од буџетских 
средстава размотриће се захтјев да се предметни радови планирају у текућој години. Након 
усвајањ а Програма од стране скупштине Града, све МЗ ће бити обавијештене о радовима који ће 
се изводити на њиховом подручју.
Као један од приоритетних задатака Градске управе означена је  изградња Централног спомен 
обиљежја погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског рата Републике Српске. У том смислу, 
интензивирани су контакти са Министарством рада и борачко-инвалидске заштите. Ово из 
разлога што је  Влада Републике Српске рјешењем од 24.07.2020. године именовала 
Организациони одбор за изградњу Централног спомен обиљежја, предсједник Одбора је  
министар наведеног Министарства, а један од чланова градоначелник Града Бања Луке. Ових 
дана, на иницијативу Градске управе Града Бања Лука, очекује се први састанак ради договора 
о изградњи Централног спомен обиљежја, о обавезама и роковима. Након тога ће у оквиру 
преузетих обавеза, у утврђеним роковима, свака од страна планирати потребна средства за 
реализацију истих. Када буде разматрано питање локације и изгледа идејног рјешења Централног 
спомен обиљежја, надлежним органима биће прослијеђен приједлог о наведеном. Битно за 
истаћи је  да су, у Приједлогу буџета Града за 2021. годину, планирана средства за прибављање 
идејног рјешење за Централно спомен обиљежје погинулим борцима Одбрамбено отаџбинског 
рада Републике Српске, у износу од 75.000 КМ  (код Одјељења за просторно уређење).

ПИТАЊЕ: Приједлог да се у буџету за 2021. г. планирају средства за реализацију пројекта 
„Пријатељи породице“ , који је  унапријеђена верзија пројекта “Поносна картица 2020 - цијена 
минус за 3+“ . У оквиру овог пројекта породице са троје и више дјеце добијају картице које 
омогућава попуст приликом куповине роба и услуга, што представља мјеру подршке наталитету 
и породицама. Подстицај привредном развоју се огледа у томе што за све привредне субјекте 
даваоце попуста обезбјеђује приступ јединственој електронској продајној платформи преко које 
могу бесплатно непосредно пласирати своје производе и услуге, без обзира на локацију 
пословања.



ОДГОВОР: Иницијатива је  позитивна и размотриће се за укључивање у ребаланс буџета за 2021. 
годину.

ПИТАЊЕ: Примједбе и приједлози „Агенције за развој и сарадњу СЕК ЕБК Л “ Бања Лука су:
-на смањења средства Дому омладине за 10.000 КМ у односу на претходну годину, те на ниво 
чистоће и управљања Домом;
-предлаже се да се планира нова ставка из које би се финансирао Програмски садржај Дома 
омладине те се наводи је  у претходном периоду формиран Програмски савјет који би требао да 
подстиче, мотивише и да учествује у креирању што богатијег и разноврснијег садржаја у Дому 
омладине,
-повећати средства за културу, јер  иста нису адекватна за Град који је  претндовао на титулу 
Европске престонице културе-потребна је  пуна контрола управљања грантовима и издјеначавање 
услова конкурисања свих одјељења у Градској управи,
-тражи се повећање накнаде за програме рада са особама са потешкоћама у развоју. Днвецни 
центар Заједно годинама има исту висину накнаде за рад са особама са потешкоћама у развоју 
(140 КМ) те се предлаже повећање за 30%,
-мала су средства за омладину, јер  свега 81.000 КМ иде на програме за младе. П оставља се питање 
контроле трошења и додијеле грантова, јер је  примјећено да средства добијају организације које 
видно не раде и немају никакве активности, док сваке године добијају средства за пројекете 
којима се не промјени ни назив. Приједлог је  да се раздвоје средства за младе и средства за спорт 
те повећају средства намјењена младима, омладинским и организацијама за младе.

ОДГОВОР:
-Одјељење за образовање, здравство, омладину и спорт улаже максимум напора да из средстава 
којима располаже ова потрошачка јединица суфинансира програмске активности омладинских 
организација и организација за младе, те рад и функционисање Дома омладине. Међутим, у 
наредном периоду свакако је  приоритет Градске управе реформа Дома омладине, у којем ће сви 
млади имати мјесто, и који ће у будућности бити максимално самоодржив.
-Средства за омладину су Нацртом буџета за 2021. годину задржана на нивоу прошлогодишњег, 
од чега се 75.000,00 КМ односи на суфинансирање програмских и пројектних активности 
омладинских организација и организација за младе, те 6.000,00 КМ за дознаке појединцима- 
члановима омладинских организација и организација за младе, док се 10.000,00 КМ односи на 
расходе за текуће одржавање Дома омладине и 15.000,00 КМ  на опремање Дома омладине, 
односно набавку намјештаја у Дому омладине (ормари, столови, столице...), набавку опреме 
(клима, итисони за канцеларије...) и техничко обезбјеђење објекта (видео надзор, противпожарна 
заштита). Наведена средства су усклађена са могућностима буџета у 2021. години, те иако нису 
планирана на нивоу којим би омладинске организације и организације за младе биле задовољне, 
истичемо да се из буџета Града Бањалука номинално и процентуално у односу на укупни буџет 
издваја знатно више средстава за ове намјене имајући у виду да, уз директна средства за 
омладинске активности, Град значајна средства (од преко 2 милиона КМ  годишње) улаже у 
омладину кроз друге видове помоћи, као што су: стипендије, једнократне новчане помоћи, 
школска такмичења и награде, трошкови рада студентских организација, спортске, културне и 
научне активности младих и др.
-Одјељење за културу, туризам и социјалну политику је  сагласно са наведеним мишљењем. Када 
је  у питању област културе О д јељење, у посљедње три године, расписује Јавни позив за 
суфинансирање пројеката културног и умјетничког стваралаштва за текућу годину. На исти 
имају право: 1) удружење у култури, 2) установа која обављ а дјелатност из области културе и



дјелује на подручју града Бањалуке, а чији је  оснивач Влада Републике Српске, 3) правно лице 
које је  основано и регистровано у складу са законом код надлежног органа, чија је  основна 
дјелатност филмска продукција. Истовремено, сваке године објављујемо и јавни позив за 
именовање Комисије за вредновање пројеката културног и умјетничког стваралаш тва за текућу 
годину, која је  састављена од стручњака у области културе и умјетности. Комисија вреднује 
пријављене пројекте и на основу сачињене ранг-листе, по истеку жалбеног рока, суфинансирају 
се пројекти у складу са буџетским оквиром за текућу годину. Овдје је  заступљен и принцип 
транспарентности и објетивности у раду.
Укупно планирана средства за област културе у 2020. години била су у износу од 0,55 милиона 
КМ, код Одјељења за културу, туризам и социјалну заштиту, а у Нацрту буџета су иста била у 
износу од 517.000 КМ. Ова средства увећана су, у Приједлогу буџета Града за 2021. годину, за 
додатних 103.000 КМ или за око 12% у односу на 2020. годину (ребаланс) и укупно су планирана 
у износу од 620.000 КМ. Међутим, битно за истаћи је  да ће у наредном периоду бити стављен 
нагаласак на додатну контролу управљања грантовима, који се додијљују из буџета Града, са 
акцентом на дозначавању средстава и реализације оних програмских садржаја/пројеката (и то не 
само у области културе), који имају највећу корист за друштвену заједницу и најрентабилнији 
су, у смислу њихових издатака и корисности. Не треба заборавити да Град област културе 
подржава, из свог буџета, финансирањем рада и активности ЈУ  „Бански двор-Културни центар“ , 
чији је  буџет за наредну годину пројектован у износу од око 1,5 милиона КМ. Ова установа 
организује репрезентативне програмске садржаје у властитој продукцији и у 2021. години 
намјерава организовати више (музичких, књижевних и  ликовних) програма, те наставити 
организацију фестивалских манифестација. Бански двор је , без сумње, постао препознатљив 
регионални центар културних дешавања.

ПИТАЊЕ: Примједба на планирана средства за културу у Нацрту буџета за 2021.г. Наводи се 
да су средства за културу смањена за 249.500 КМ, од чега је  181.000 КМ  одузета пројектима и 
програмима у култури. Претпоставка је  да се код планирања средстава водило износима из 
ребаланса буџета из 2020. године, али је  од велике важности да се радило о буџету у ванредном 
стању, када је  велики број манифестација и пројеката био отказан. Констатовано да Град и даље 
форсира праксу која директно штете и умјетницима и стручњацима, јер  се води политика 
незамјерања (свима се даје помало, чиме нико нема довољно). Циљ је  да се стручној комисији 
препусти да рангира пројекте и да се суфинансирају само најквалитетнији пројекти. Даље, 
констатује се да се из стретшких докумената који се односе на културу, види да се у Граду 
најмање средстава издваја за културу. Потребно потенцирати улагања у пројекте и програме, т ј . 
продукцију и манифестације са са већим износима кроз конкурсе. Град би се требао водити 
чињеницом да је прошле године извршена категоризација на републичком нивоу и  да је КУД 
М аслеша добио статус републичког значаја. У стопу га прате и КУД Чајавец и КУД Пискавица. 
Приједлог је  да се средства врате на износе који су били предвиђени планом за 2020. године и 
извршењем из 2019. године, те да се смање ребалансом, ако се укаже потреба. Уколико то није 
могуће, онда је  приједлог да се расподјелом средстава смањи грант за КУД-ове и повећају 
грантови за културне манифестације, пројекте у складу са културом и пројекте и програме 
удружења из области културе. Приједлог да се напише Акциони план на основу Стратегије 
културе, те да одреде партнери за реализацију и носиоци активности, рокови, идникатори и сл.

ОДГОВОР: Уз захвалност на детаљној анализи и корисним стручним приједлозима, истичемо да 
су преложена средства за област културе по ставкама Одјељења одраз актуелног стања буџетског 
оквира, као и околности које су настале усљед пандемије вируса корона. Град/надлежно 
одјељење подржава одређене приједлоге, али и тренутно стање нас демантује у оптимистичнијем



приступу у припреми програма и календара манифестација за ову годину. Градска управа уз 
редовне програмске активности подржава и пројектно суфинансирање удружења грађана, 
установа културе и других правних лица. У 2020. години подржани су пројекти културно - 
умјетничког стваралаштва, али због пандемије поједини нису реализовани, а издавали смо и 
сагласности за пролонгирање рока у реализацији појединих пројекта дефинисаних уговорима. 
Низ културно туристичких манифестација из календара су отказане, а у овом тренутку ни један 
организатор не може потврдити да ће бити одржана пријављена манифестација. Такође, 
наглашавамо да се прати реализација усвојених планских докумената те да је  документ 
Стартегија развоја културе града Бања Лука 2018-2028. година путоказ у овој области. Посебно 
кроз јавни конкурс придржавамо се датих стратешких циљева. Такође, поједини пројекти су већ 
покренути, попут новог концепта Дома омладине или питање постојања самосталне 
организационе јединице тврђаве Кастел, о чијем елаборату већ промишља Радна група. 
Планирана средства, за област културе код надлежног одјељења су у износу од 620.000 КМ за
2021. годину. На крају издвојамо један од стратешки циљева из ове области -  јака, аутентична и 
професионална умјетничка сцена у чијој је  реализацији наша установа културе неприкосновена: 
Бански двор се вратио некадашњој пракси организовања репрезентативних програмских 
садржаја у властитој продукцији и у 2021. години намјерава организовати више (музичких, 
књижевних и ликовних) програма, те наставити организацију фестивалских манифестација 
покренутих 2018. године. Планирана буџетска сердства Установе у 2021. години омогућиће да 
ова репрезентативна установа професионално реализује планиране програмске садржаје 
препознатљиве како на домаћој тако и регионалној културној сцени.

ПИТАЊЕ: Предлаже се да се у буџету за 2021. годину планирају средстава за изградњу 
спортских терена, односно, два тениска терена у Универзитетском граду. Важећим 
регулационим планом, предвиђена је , између осталог, изградња два тениска терена. Изградњом 
терена побољшао би се студентски стандард студената, а пројект би био значајан и за ширу 
друштвену заједницу. Достављен је  приједлог пројекта, те се предлаже да се у склопу средстава 
за омладину и спорт дода и грант за овај пројекат -  изградња спортских објекта (два тениска 
терена) у Универзитетском граду.

ОДГОВОР: Узимајући у обзир да је  простор у Универзиетском граду власништво Републике, и 
да је  то републичка институција, која се финансира из буџета Републике Српске, те да Град Бања 
Лука не може инвестиционо улагати у објекте и терене који нису у власништву Града, 
подносилац овог питања треба да се обрати надлежном министарству за послове образовања и 
студентског стандарда, као и надлежног министарства за послове изградње, реконструкције и 
санације спортских објеката и терене, ради тражене инвестиције.

ПИТАЊЕ: Приједлог да се реновирају спортски терени, који се налазе у саставу ЈУ  Студентски 
центар „Никола Тесла“ , Ул. М. Југовића 21, у саставу Павиљона 1 и 2 за смјештај и студената. 
Спортски терени се састоје од два бетонска игралишта са трибинама прилагођеним за играње 
фудбала, кошарке, одбојке... Приједлог је  да се Центру омогуће средства у износу од 50.000 КМ 
за санацију и адаптацију спортских терена и трибина на поменутој адреси.

ОДГОВОР: Узимајући у обзир да су наведени терени у власништву ЈУ  Студентског центра 
„Никола Тесла“ и да је  овај центар републичка установа која се финансира из буџета Републике 
Српске, те да Град Бања Лука не може инвестиционо улагати у објекте и терене који нису у 
власништву Града, подносилац овог питања треба да се обрати надлежном министарству за 
послове образовања и студентског стандарда, као и надлежног министарства за послове



изградње, реконструкције и санације спортских објеката и терене, ради тражене санације 
наведених терена.

ПИТАЊЕ: У циљу оспособљавања младих без родитељског старања који напуштају 
институционални смјештај, Дом реализује програмске активности усмјерене на припрему 
младих за самосталан живот, т ј . стицање компетенција за самостално вођење бриге о себи, свом 
животном простору, односу према другима, радним и другим обавезама и одговорностима. 
Актуелне школске 2020/21. године, 10 младих који похађају завршне разреде средњих школа или 
завршне године факултета, обухваћени су овим програмом. С тим у вези покренута је  
иницијатива за подршку програму продужене бриге о младима који излазе из институционалне 
бриге. Наведена иницијатива у складу је  са планом трансформације Дома који предвиђа и 
реализацију услуге „Становање уз подршку“ . Иницијатива је  настала имајући у виду заједничку 
процјену о постојању потребе младих људи који су одрастали без родитељског старања за 
додатном подршком, како у проналаску запослења и стамбеног збрињавања, тако и у пружању 
неопходне психо-социјалне подршке у критичном периоду започињања свог самосталног 
живота. Приједлог је  да се у буџету Града за 2021. годину издвоји дио средстава којим би се 
обезбиједила једна или двије стамбене јединице на кориштење за реализацију програма подршке 
младима без родитељског старања који започињу самосталан живот. Сматрају да би се на овај 
начин, одвајањем средстава у складу са сугестијама, а могућностима Града, остварио основни 
заједнички циљ -  подршка младим људима без родитељског старања за квалитетан самосталан 
живот по изласку из институционалне бриге.

ОДГОВОР: Иако начелно Град подржава идеју и напоре ЈУ  Дом за дјецу и омладину без 
родитељског старања „Рада Врањешевић“ , да се омогући наставак подршке младима без 
родитељског старања који започињу самосталан живот, питање је  да ли је  овај приједлог 
планирања средстава и куповине стамбених јединица процедурално остварив. У претходном 
периду, Одјељење за локални економски развој и стратешко планирање безуспјешно је  
покушавало да обезбиједи стамбене јединице за реализацију овог програма, али је  констатовано 
да Град нема расположиву стамбену јединицу коју би могао да уступи Дому. Поред претходног, 
тренутно нису планирана средства за ове намјене, имајући у виду тренутну ситуацију и 
приоритете Града у наредном периоду. Међутим, Град, односно, надлежна одјељења Градске 
управе ће, заједно са ЈУ  „Центар за социјални рад“ иницијативу у наредном периоду разматрати 
и настојати пронаћи одговарајуће, прихватљиво, рјешења овог питања.

ПИТАЊЕ: Констатовано, између осталог, да је  социјална заштита као дјелатност од општег 
интереса за РС, уставно право грађана које осигурава сигурност и слободу живљења људи, 
нарочито оних који се нађу у животним ситуацијама које не могу сами превазићи. Да се заједница 
треба више посветити социјалној заштити и умрежити у јачањ у оскудних ресурса за социјалну 
заштиту, показали су постигнути значајни резултати у различитим областима, у периоду 2005- 
2013. године. На том задатку биле су удружене службе Града БЛ на челу са Градоначелником, 
здравствене службе, ЈУ  Центар за социјални рад, МУП, образовни систем, ресорно 
Министарство, али и сви који су у конкретним ситуацијама могли дати допринос. Партнерству 
са НВО у иновирању и пружању услуга у заједници за особе са инвалидитетом, социјалне службе 
и службе Града видјеле су кроз њихову заинтересованост за промјене и побољшање положаја ове 
популације, као и то да су ове услуге неупоредиво јефтиније од институционалних. Том 
приликом отворено је  више Дневних центара, међу којима и ДЦ „Заједно“ који окупља и 
терапијски ради са душевно обољелим особама, данас једини ДЦ овакве врсте у БиХ и шире.



Пратећи развој почетно уведених социјалних услуга у Граду Бањалуци, по чему Град предњачи 
у БиХ, као тренд коме су наклоњене ЕУ земље у заштити права маргинализованих група и веће 
кориштености преосталих капацитета, ретроспектива показује да подршка овим услугама од 
стране заједнице посустаје, нарочито у задњих 7 година. Доказ за то је  да се цијена услуга које 
пружају дневни центри није повећавала од 2014. године. То је  директно везано за финансијска 
средства која Град издваја из буџета за потребе социјалне заштите. Предлаже се: да се средства 
буџета Града за 2021. годину, намјењена социјалној заштити, тачније ЈУ  Центар за социјални 
рад, максимално повећају, с обзиром да је  угорженост становништва увећана посљедицама 
СОУГО -19 инфекције. Такође, предлаже се да се повећају накнаде за услуге дневног збрињавања, 
посебно за душевно обољела лица које сада износе 153,8 КМ  за једног корисника, а које нису 
повећане од 2014. године.

ОДГОВОР: У Г „Заједно“ Бања Лука је  удружење које ради са душевно обољелим лицима, а тај 
рад је  изузетно тежак и пун изазова, те тешких проблема које ова лица носе са собом, као 
материјално и социјално угрожена лица. Такође, У Г „Заједно“ Бања Лука дуги низ година 
руководи дневним центром за душевно обољела лица који је  данас једини овакве врсте у БиХ. С 
обзиром да је  У Г „Заједно“ Бања Лука својим поднеском изнијело примједбе у смислу 
финансијских средстава намијењених социјалној заштити, мишљења смо да је  примједба УГ 
“Заједно“ Бањалука оправдана, наручито у условима тешке пандемије вируса СОУГО-19 која 
траје од марта мјесеца 2020.године, а у којима се број душевно обољелих лица континуирано 
повећава. Повећање средстава која се издвајају за У Г „Заједно“ Бања Лука би, на годишњем 
нивоу, износило 6.420,00 КМ, која ће се настојати обезбједити у буџету у наредном периоду, 
унутрашњим уштедама код Центра за социјални рад.

ПИТАЊЕ: У претходној години потписан је  седмогодишњи уговор са превозницима који се 
односи на вршење јавног градског и приградског превоза, којима је  предвиђено увођење 
субвенције за линије градског и приградског превоза. У прошлој години, због епидемилошке 
ситуације, било је  евидентно да ниједна линија није рентабилна и било је  доводено у питање 
вршење јавног превоза у Граду. Претходна администрација додијелила је  субвенције од око
150.000 КМ на мјесечном нивоу. Тренд лошег пословања наставио се у 2021. години, препознат 

је  и од стране нове администрације, те је  превозницима омогућена одређена редукција полазака 
и смањене трошкова, али и субвенција од 200.000 КМ  за јануар и фебруар, што је  еквивалент 
оних 150.000 КМ из претходне године. Уочено је  да је  позиција субвенција, у Нацрту буџета, 
смањена са 2,96 милиона КМ  на 2,42 милиона КМ, те у разради субвенција даље у табели, није 
било ставке у оквиру које је  предвиђено субвенционисање градско-приградског превоза. Као што 
је  познато, превоз је  комунална дјелатност и предвиђено је  да уколико приход оставрен од 
вршења ових услуга не обезбјеђује самоодрживост неке од комуналних дјелатности, јединице 
локачне самопураве су дужне да субвенцијом подрже такву дјелатност. У том смислу предлаже 
се сљедеће: да се изврши реалокација предвиђених буџетских средстава и увећа ставка 
субвенције са 2,42 милиона КМ на 4,22 милиона КМ и у оквиру те ставке отвори конто 
„Субвецније за градско приградски превоз“ у износу од 1,8 милиона КМ, односно, у висини од
180.000 КМ мјесечно.

ОДГОВОР: Нацртом Буџета Одјељења за саобраћај и путеве износ субвенција планиран је  у 
износу од 200.000,00 КМ, а свакако би требао бити и већи. С обзиром на ограничена средстава у 
Нацрту Буџета, не може се извршити реалокација, у Приједлогу буџета, на ову ставку те повећати 
предвиђени износ.



ПИТАЊЕ: У Нацрту буџета Града за 2021. годину нису планирана средства за завршетак радова 
на изградњи спортске дворане на Лаушу, у дворишту ЈУ  ОШ „С. Сава“ . Приоритетна ставка у 
буџету у 2021. години би требала бити за наставак радова на изградњи дворане, коју становници 
Лауша чекају дуги низ година. Ако се радови не настава, поставља се питање и безбиједности 
ученика, а због до сада изведених радова потпуно је  блокирано школско двориште.

ОДГОВОР: У Приједлогу буџета Града за 2021. годину планирана су средства у износу од
1.455.000 КМ, за  наставак и завршетак радова на изградњи спортске дворане на Лаушу.

ПИТАЊА: Пријдлог да се у што скорије вријеме ријеши питање изградње градске канализације 
и водовода за дио Улице И. Гарашанина, од број 55 до 85.

ОДГОВОР: Средства за рјешавање наведеног проблема у дијелу Ул. И. Гарашанина нису 
планирана буџетом Града за 2021. годину. Познато је  да је  у дијелу улице присутан проблем 
септичких јам а  и излијевања друге природе, тј., неадекватног рјеш авањ а фекалних вода помоћу 
септичких јама. Септичке јам е треба да буду водонепропусне и да се редовно чисте/празне, о 
чему Одјељење за комуналну полицију врши контролу, а Одјељење за инспекцијске послове 
(водна инспекција) контролише да ли су септичке јам е изграђене у складу са локацијским 
условима, односно, важећим правилником. Уколико буџетска средства у наредном периоду буду 
дозвољавала, планираће се рјешавање овог проблема.

ПИТАЊЕ: Планирано је  смањење средстава за поједине грантове из области културе за 30% у 
односу на 2020. г. Позиција Текући грант -  пројекти у складу са стратегијом културе има 
планиран износ који је  за 24.000 КМ мањи у односу на 2020. годину, односно, смањена је  са 
почетних 168.000 КМ из 2020. године, на 60.000 КМ у Нацрту буџета за 2021. г. Потпуно су 
свјесни посљедица на градски буџет због дјеловања пандемије СОУГО-19, али су затечене 
смањењем средстава за културу по ребалансу 2020. године, и сада, у Нацрту бџуета Града за
2021. годину. Подржава се елеиминација и смањење непотребних расхода, али је  примједба са су 
средства за грантове у области културе превише смањени. Управо из ових средстава се 
суфинансирају пројекти удружења грађана на предстојећем „Јавном конкурсу за суфинансирање 
пројеката клутурног и умјетничког стваралаштва за 2021. г., а наведени износ од 60.000 КМ није 
довољан. Приједлог је  да се средства за наведене намјене удвостручи (120.000 КМ), што 
представља занемариво повећање у односу на укупан буџет Града за 2021. годину.

ОДГОВОР: У вези са приједлогом У Г Осмица, Одјељење за културу туризам и социјалну 
политику наводи да је  у јавној расправи указано на неопходност повећања ставке „Текући грант 
пројекти у складу са стратегијом културе“ за чије повећање се залаже наведено удружење. Путем 
Јавног конкурса за суфинансирање пројеката из области културно - умјетничког стваралаштва, 
независна комисија стручних особа у области културе и умјетности вреднује пројектне 
приједлоге и предлаже средства за суфинансирање. Овдје напомињемо да је  за ове пројекте у 
потрошачкој јединици Одјељење за културу, туризам и социјалну политику, намијењена још  
једна ставка и то: „Трансфери ентитету -  пројекти у складу са стртегијом културе“ , тако да ће 
укупан буџет у коначници за одабир пројеката културно умјетничког стваралаштва бити већи у 
односу на нацрт буџета. У Приједлогу буџета, средства за пројекте у складу са стратегијом 
културе повећана су за 30.000 КМ, на буџетској позицији 4152-Текући грант-пројекти у складу 
са стратегијом културе, те укупно износе 90.000 КМ, чиме је  приједлог дјелимично уважен.



ПИТАЊЕ: У Улици Симе М иљуша налази се подстаница Еко топлане. Дио приступног пута 
премо посторјењу није асфалтиран. Љети се ставра огромна прашина, а у кишним данима све је  
под блатом. Сама цеста која води ка зградама у улици је  у јако лошем стању. Прошле године 
упућено је  више молби за асфалтирање преосталог пута. Станари се надају рјешењу овог 
проблема.

ОДГОВОР: Одјљење за саобраћај и путеве ће анализирати могућност асфалтираља наведеног 
пута, са аспекта имовинско-правних односа. Уколико је  наведени приступни пут „Еко топлани“ 
у Ул. Симе Миљушаи приватни посјед, Одјељење нема надлежности да изводи радове на 
земљишту које није у посједу Града.

ПИТАЊЕ: Два удружења и једна хуманитрана организација пружају услуге персоналне 
асистенције за лица са инвалидитетом од 2007. г., а услуга се ради у сарадњи са Градом Б. Лука 
и Центром за социјални рад. Предлагано да се перосонална асистенција финансира 50:50%  из 
буџета Града и Републике, како би се растеретио градски буџет. Ипак, нема разумијевања за ово, 
те ова услуга остаје проширено право. М ишљење је  да персонална асистенција треба да буде на 
првом мјесту или у истој равни са помоћи у кући. Како се ради о веома одговорном послу, тешко 
је  ускладити мала финансијска средства, Закон о раду и обавезе према радницима и потребе 
корисника. Приједлог је  да се изједначи цијена сата персоналне асистенције са помоћи у кући у
2021. години.

ОДГОВОР: Приједлог ће се додатно размотрити у првој половини ове године, од стране 
надлежног одјељења Градске управе, које би требало да предложи начин рјеш авањ а овог питања.

ПИТАЊЕ: Осврт на планирана средства на ставци 4152-Подршка пројектима за јачање 
енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ-а. Недовољна су средства у износу од 180.000 КМ, 
колико је  планирано Нацртом буџета, с обзиром на све захтјеве ЗЕВ-ова за санацијама фасада на 
територији Града. Предложени износ би био довољан да се санира 10-так стамбених јединица 
или само 1 до 2 велике зграде са преко 30 и више станова, чиме се станари у великим зградама 
са преко 40 стамбених једница стављају у нервноправан положај (због потенцијално потребно 
већег учешћа Града те обима и величине зграда, а у условима слабог стандарда грађана и 
потребног износа за санацију). Предлаже се повећање овог износа, те разматрање ефеката овог 
вида инвестирања на територији Града.

ОДГОВОР: Надлежно одјељење ће у што скоријем року размотрити нови начин и модел 
финансирања енергетске ефикасности за ЗЕВ-ове, што би онда требало бити укључено у буџет 
Града.

ПИТАЊА И  КОМЕНТАРИ ДОСТАВЉЕНИ ПИСМЕНИМ ПУТЕМ

Амандмани на приједлог Нацрта буџета Града Бања Лука за 2021. годину-Социјалистичка 
парија Српске
Амандман 1: Приј едлог на Нацрт буџета за 2021. године је  да се Одј ељењу за привреду, на ставци 
4141-Субвенција камате пословним субјектима, планира износ од 300.000КМ  Средства се могу 
обезбједити повећањем буџетских прихода на позицијама: 713113-Порез на лична примања, у 
износу од 100.000 КМ и 717100- Индиректни порези прикупљени преко УИО, у износу од 
200.000КМ . Образложење: С обзиром на негативне ефекте који су узроковани посљедицама 
пандемије СОУГО-19 вируса, више него икад је  потребно издвојити средства којима би се



олакшало пословање пословним субјектима на подручју Града Бања Лука, али исто тако 
потстакло на нове инвестиционе циклусе и запошњавање којим би се покренуо нови привредни 
раст у Граду. Субвенционисањем камата пословним субјектима, значајно би се стимулисала нова 
инвестициона активност и повећање запослености на подручју града Бања Луке, чиме би се и 
повећали приходи у буџету Града као резултатовог пројекта. У текстуалном дијелу Буџета, у 
образложењу се наводи да су у 2020. години била предвиђена средства у износу од 500.000 КМ 
за ову намјену, али да овај пројекат није дао очекиване ефекте. М ишљење је  да то није 
аргументован разлог да се у потпуности укину средства за ту намјену, него да треба промијенити, 
односно прилагодити критеријуме на бази којих пословни субјекти могу аплицирати на ова 
средства, како би се постигли жењени ефекти.
Амандман 2: Приједлог да се планира позиција „Субвенција камате младима и младим брачник 
паровима на стамбене кредите“ , у износу од 300.000 КМ, а средства би се могла обезбједити 
повећањем буџетских прихода на позицији 721223-Приходи од земљишне ренте у износу од 
300.000КМ. Образложење: Један од примарних циљева градске управе и нас одборника у 
Скупштини Града треба да буде, подстицање младих и младих брачних парова да долазе и остају 
у нашем Граду. То ћемо најлакше остварити подстицањем ове категорије да трајно ријеше своје 
стамбено питање у Бањалуци. Тиме стварамо предуслове за останак младих на овим подручјима 
и формирање породица, што треба да буде један од главних приоритета свих нас. Ова мјера ће 
такође подстаћи у одређеној мјери и станоградњу у Бањалуци, која представља снажан генератор 
развоја Града. Приходи од уређења грађевинског земљишта и ренте представња далеко највећих 
извора непореских прихода Града. Грађевинарство иначе и треба да буде једна од стратешких 
грана развоја Града Бања Лука, јер  повлачи за собом један комплетан ланац производних и 
услужних дјелатности. Дакле, средства уложена у овај пројекатће остварити вишеструке ефекте, 
а иста ће се на непосредан и посредан начин, поново вишеструко вратити као приход Граду.

ОДГОВОР: Дописом број 08-01/21 од 15.02.2021. године Социјалистичка партија Српске (СПС) 
обратила се Граду Бањалука/Скупштини Града, предлажући амандмане на приједлог Нацрта 
буџета Града Бањалука за  2021. годину. Одговори на амандмане/приједлоге:
Генерални одговор -  према члану 160. став 3 Пословника о раду Скупштине Града Бања Лука, 
прописано је  да амандмани на приејдлог одлуке о буџету, обавезно, поред позиције на коју се 
врши пренос - повећање средстава, морају садржавати и позицју са које се пренос врши, што у 
овом случају није испоштовано.
Амандма 1: Субвенције за камате за предузетничке кредите одобрене путем Гарантног фонда се 
додјељују са ставке планиране у оквиру потрошачке јединице Градска развојна агенција. 
Посматрајући период од 2015. до 2019. године просјечно годишње извршење у односу на 
планирана средства износи 73,16%  (просјечно годишње планирана средства износе 12.800,00 
КМ, просјечно годишње извршење 8.443,55 КМ). Поред тога, током 2020. године средства за 
субвенционисање износа редовне каматне стопе пословним субјектима планирана су на ставци 
Одјељења за привреду. Укупно су додјељена средства у износу од 17.487,34 КМ. Све указује на 
неоправдано планирање већег износа средстава за ову намјену. Поред претходног, потребно је  
истаћи да је  Министарство финансија у исказаним препорукама на Нацрт буџета Града Бања 
Лука за 2021. годину (допис бр. 06.04/400-199-1/21 од 10.02.2021. г.), дало препоруку да се 
приходи од индиректних пореза планирају у складу са „Информацијом о усклађивању Документа 
оквирног буџета Републике Српске за период 2021 -2023. година са политикама Владе Републике 
Српске“ . Поступајући по пројекцијама из наведене информације, приходи од индиректних 
пореза су, у Приједлогу буџета за 2021. годину, смањени за 200.000 КМ, те нема простора за 
њихово повећање.



Амандман 2: Финансирање субвенција камата младима и младим брачним паровима на стамбене 
кредите из прихода оствареног по основу наплате земљишне ренте такође није проводиво. 
Правилником о обрачуну накнаде трошкова уређења градског грађевинског земљишта 
(„Службени гласник РС“ број 34/14) прописано је  да се средства за изградњу великих 
инфраструктурних објеката, као што су колектори, примарна водоводна и канализациона мрежа, 
градске саобраћајнице, паркови, подстанице за гријање, трафостанице и сл. који су у функцији 
потреба већег броја спроведбених докуманата просторног уређења или служа за укупне потребе 
урбанистичког или просторног плана јединице локалне самоуправе, обезбјеђују из наплаћене 
ренте и накнаде за уређење грађевинског земљишта за изградњу објеката у обухвату тих планова 
пропорционално планској површини.

Амандмани на приједлог Нацрта буџета Града Бања Лука за 2021. годину-Удружење 
пензионера Града Бања Лука
Амандман: Приједлог да се у Буџет Града уврсте средства за активности овог удружења у 2021. 
години а то су: посјете-излети (Андрић Град, Врњачка бања, Бања Ковиљача, Рибник и друга 
мјеста), традиционални турнир у шаху, дружење за дан пензинера за 700 пензионера. Потребна 
средства су у износу од 40.000 КМ.

ОДГОВОР: Генерални одговор -  према члану 160. став 3 Пословника о раду Скупштине Града 
Бања Лука, прописано је  да амандмани на приејдлог одлуке о буџету, обавезно, поред позиције 
на коју се врши пренос - повећање средстава, морају садржавати и позицју са које се пренос 
врши, што у овом случају није испоштовано.
Удружење пензионера Града Бања Лука обратило се Скупштини Града, Градоначелнику и 
секретару Скупштине Града дописом бр. 86/2021 од 23.02.2021. године са претходно наведеним 
амандманом/примједбом на Нацрт буџета за 2021. годину. У вези са истим, даје се сљедећи 
одговор: планом суфинансирања пројектних/програмских активности удружења грађана града 
Бањалука за 2020. годину, који је  усвојен почетком 2020. године, овом удружењу су планирана 
средства у износу од 40.000,00 КМ  за наведене намјене, међутим, појавом пандемије, дошло је 
до значајних измјена и начина функционисања у свим сферама друштвеног живота, а самим тим 
и до отказивања, пролонгирања и ограничавања у реализацији активности удружења грађана. 
Такође, буџетска ставка „4152-Текући грант за удружења грађана - пројектне и друге 
активности“ , у оквиру које је  удружењу планирана подршка у 2020. години, износила је
202.000,00 КМ, те је  ребалансом умањена на 100.000,00 КМ. Имајући у виду наведено, те да је  
велики број планираних активности која се организују у групама отказана, удружењу је, 
исплаћено 23.500,00 КМ, у складу са поменутим Планом за 2020. годину. Као што је  познато, 
Нацртом буџета за 2021. годину средства на наведеној ставци планирана су у износу од 90.000,00 
КМ. Иста су увећана за 5.000 КМ  и планирана у укупном износу од 95.000 КМ, што је  за 5% мање 
у односу на претходну годину. Поред активности Удружења пензинера, средства на овој 
позицији су, Планом у 2020. години, распоређена и за суфинансирање пројеката по јавном позиву 
(у складу са Стратегијом развоја Града), као и за суфинансирање пројектних/програмских 
активности удружења грађана на подручју града Бањалуке (од 100,00 до 900,00 КМ). Уважавање 
захтјева Удружења пензионера града Бањалука у цјелокупном траженом износу, захтјевало 
пропорцијално увећање наведене ставке, јер  би у супротном уважавање наведеног захтјева, 
неоправдано умањило средства која се планирају за друге наведене намјене. Свакако да ће дио 
средстава бити предвиђен и за рад овог удружења кроз планска документа која израђује ресорно 
одјељење Градске управе Града.



САВЈЕТ МЗ Булевар 
ПИТАЊА:
1. Да се МЗ врати статус правног лица.
2. Да се врате новчане накнаде за Савјете МЗ.
3. Незадовољни су сарадњом са ГУ, у протекле 4 године нису добили нити један одобрени тендер 
за мале инвестиције у МЗ. У 2019. г. 23 МЗ нису прошле у малим пројектима помоћи МЗ, питају
-  гдје је  новац и зашто нисмо прошли на тендеру?
4. Нема транспарентне сарадње са Цревним крстом и Центром за социјални рад (пројекат Здраво 
старење).
5. Тражи се да се допуни -  продужи Закон о легализацији објеката направљених од 1980. до 1985. 
године јер  су то сати објекти (35 -  40 година). Власници су грађани старије животне доби, који 
финансијски не могу и нису у стању да изврше легализацију у центру БЛ, јер  су они изузети из 
бесплатне легализације, донсоно, плаћања 100 КМ по легализацији, него морају да плаћају 
редовне тарифе као да су направили нову некретнину што их доводи у неравноправан положај.
6 . Већа контрола у регулационим плановима.
7. Годинама потражујемо дјечије игралиште, клупе, канте за отпад, јер  МЗ Булевар није само око 
Булевара Цара Душана.
8 . Рад „Чистоће“ подићи на виши ниво у овом дијелу Града.
9. Насеље Чаире у чијем склопу је  11 великих заграда и 6 малих, имају деценијски проблем, а то 
су азбестни кровови.
10. Осавременити рад МЗ.

ОДГОВОР:
-Комисија која је  вршила оцјену пројеката у 2019. години, прихватила је  пројекат МЗ Булевар 
„Набавка и уградња климе, парковских клупа, канти за отпатке и саксија“ , након чега су, у складу 
са Законом о јавним набавкама БиХ, проведена два поступка јавне набавке на којима није било 
заинтересованих понуђача. Ради наведеног овај пројекат није реализован као ни пројекти других 
мјесних заједница за које није било заинтересованих понуђача. У складу са наведеним, 
финансијска средства за те пројекте нису ни реализована.
-Активности које су биле организоване у оквиру програма „Здраво старење“ обустављене су 
потпуности у марту мјесецу 2020.године, тачније, 10. марта 2020.године, јер  је  тада, глобално, па 
и код нас, наступила пандемија корона вируса. Према првим информацијама и упутствима, како 
Свјетске здравствене организације тако и Републучког ш таба за ванредне ситуације, те Градског 
ш таба за ванредне ситуације, најугроженија категорија становништва су биле, управо, особе 
треће животне доби, којима је  програм и био намјењен. Сви корисници програма су путем 
координатора за мјесне заједнице у којима се програм одвијао, и канала комуникације овог 
програма, били обавијештени о прекиду поменутих активности, а због новонастале 
епидемиолошке ситуације. Исто тако, 01.10.2020. године Јавна установа „Центар за социјални 
рад“ Бања Лука је  поново покренула активности, и то само превентивно-корективну гимнастику, 
а поштујући све прописане епидемиолошке мјере. Вјежбе превентивно-корективне гимнастике 
проводи запосленик Јавне установе „Центар за социјални рад“ Бања Лука, те не постоји 
финансијско издвајање по овом питању. И о овоме су, такође, сви корисници програма били 
обавијештени путем својих координатора.
-Доношење и „допуна“ закона (о легализацији) није у надлежности јединица локалне самоуправе. 
-Предузећа овлаштена за израду просторно планске документације, уговором се обавезују исту 
у свима фазама израде припремити и доставити Наручиоцу, односно Граду Бањалука у 
потпуности у складу са одредбама Закона о уређењу простора и грађењу (''Сл.гл. Републике 
Српске '' број 40/13, 106/15, 3/16 и 84/19), Правилником о општим правилима урбанистичке



регулацијс и парцелације ("Сл.гл. Републике Српске" бр. 115/13 и 52/20), Правилником о начину 
израде, садржају и формирању докумената просторног уређења ("Сл.гласник Републике Српске" 
бр. 69/13), програмским задатком достављеним од стране носиоца припреме Плана (Одјељења за 
просторно уређење), те мјерама и упутама Министарства за просторно уређење, грађсвинарство 
и екологију Рспублике Српске за усаглашавање начина израде дигиталног облика 
Плана.Одјељење за просторно уређење обавезно је  да контролише само усаглашеност 
прсдложених планских рјешења документа са законским одрсдбама, документацијом вишег реда 
( Урбанистички план или Просторни план), документима ширег подручја (контактни плански 
акти) и достављеним програмским задатком.

САВЈЕТМЗ Побрђе 
ПИТАЊА:
1. Да се повећају директна издвајања за пројскте Мјесних заједница.
2. Да се више средства планира/улаже за комуналну инфраструктуру на подручју ове МЗ.
3. Изградња канализације у улицама које немају канализацију у Побрђу.

У Приједлогу буџета Град Бања Лука у 2021. години није предвидио финансијска средства за 
„Пројекте мјесних заједница на уређењу простора“ . У смислу финансирања мањих 
инфраструктурних пројската на нивоу МЗ, разрадиће се нови концепт, у наредном периоду. 
Свакако, Град Бања Лука ће и у току 2021. године остати дио пројекта „Јачање улоге МЗ у БиХ“ , 

у сарадњи са УНДП-ом.

ОДГОВОР:

Дејан Вујић, дипл. ек




