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ПРИМЈЕДБЕ И ПРИЈЕДЛОЗИ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НА 

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

УВОД   

 

 Градоначелник града Бања Лука је Одлуком број: 12-Г-3331/21 од 08.11.2021. године, утврдио 

Нацрт буџета Града за 2022. годину, а Скупштина Града Бања Лука је Закључком бр. 07-013-554/21 

од 18.11.2021. године прихватила Нацрт Буџета Града за 2022. годину и упутила га у јавну расправу.  

Јавна расправа проведена је у периоду од 19.11. до 18.12.2021. године, са циљем 

обезбјеђивања учешћа јавности у процесу доношења Буџета Града, a кроз предлагање примједби, 

приједлога и сугестија,  које су послужиле за коначно утврђивање Приједлога буџета Града Бања 

Лука за 2022. годину. 

Јавна расправа Нацрт буџета за 2022. годину проведена је кроз сљедеће облике: приједлози и 

примједбе су се могли доставити писаним путем, на протокол Градске управе Града; организована је 

јавна расправа у мјесним заједницама, према распореду који је објављен, накнадно, на сајту Града и 

у средствима јавног информисања, и на којој су учешће узели заинтересовани грађани и 

представници МЗ,  као и удружења; на интернет сајту Града Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba) 

објављен је Нацрт буџета, као и е-mail адреса (линк) на коју су сви заинтересовани могли послати 

питања, приједлоге и сугестије; организована је и дистрибуција нацрта свим савјетима МЗ.  

Након јавне расправе приступило се обједињавању свих достављених примједби и приједлога 

на Нацрт Буџета за 2022. годину, што се приказује  даље у овом извјештају. 

 

Iа ПИТАЊА СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ОДРЖАНЕ У ЗАЛУЖАНИМА, 06.12.2021. ГОДИНЕ 

 

Зоран Ђукић  

ПИТАЊЕ: Предсједник савјета МЗ Залужани, истакао је да у мијесној заједници Залужани није ништа 

урађено и инсистира да се Залужани ставе у буџет за 2022. годину. 

 

ОДГОВОР: Планирана је изградња дијела секундарне водоводне мреже у Залужанима у оквиру пројекта 

Вода 3. 

У претходном периоду, од 2018. године, за изградњу и модренизацију утрошена су среддства, како 

слиједи: Улица Јована Бијелића - 15.100 КМ и тротоар Пут српских бранилаца у дужини око 200м - 250.000 

КМ, затим у 2019. години за изградњу и модернизацију Улица Ненада Костића - 30.000 КМ и тротоар Пут 

српских бранилаца у дужини око 1100м - 666.600,00 КМ; инвестиционо одржавање у 2019. години: Улица 

Благоја Паровића - 123.000 КМ; изградња и модернизација у 2020. години: Улица Благоја Паровића - 

21.600 КМ и Улица Ненада Костића бр. 306-320 - 16.000 КМ, инвестиционо одржавање Улица Ненада 

Костића - 60.000КМ (укупно 1.182.300КМ). 

 

Ново Симић 

ПИТАЊЕ: Испред грађана Улице Благоје Паровића, огранак према стадиону, поставио питање цијене 

грађевинске дозволе за 5 градску зону у којој се налази и ова улица. Тражи да се уради комплетна 

инфраструктрура за ову улицу, јер су сви грађани платили грађевинске дозволе и то је обавеза града, а не 

да то раде становници улице. Скренута пажња да нема бројчаних ознак на кућама.  

 

ОДГОВОР: Град Бања Лука гради јавну инфраструктуру на уснову програма уређења грађевинског 

земљишта, који усваја Скупштина Града. Путем МЗ може се предложити да се предметна улица као 

приоритет уврсти у овај програм. 
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Важећи регулациони план захтјева рјешавање прво имовинско правних односа, те би се по рјешавању 

могло планирати изградња саобраћајнице са пратећом инфраструктуром. Први корак је израда 

урбанистичко техничке документације за потребно земљиште за експропријацију, те израда пројекта за 

извођење. Размотриће се овај захтјев приликом израде програма уређења за 2022. годину, у складу са 

расположивим средствима из буџета . 

 

Тодор Митровић 

ПИТАЊЕ: Испред грађана улица Подгоричка од броја 23-57, инсистира на асфалтирању у улици у дужини 

од 200  и више метара. Навео да је у љетним мјесецима немогуће проћи аутом кроз улицу, јер се диже 

огромна прашина, те због тога приватне фирме (из улице) губе купце и немогу да оставре приходе. 

Грађани уредно измирују своје порске обавезе. 

 

ОДГОВОР: Запослени у Одјељењу за саобраћај и путеве обишли су терен. Размотриће се овај захтјев 

приликом израде програма заједничке комуналне потрошње за 2022. годину, а у складу са расположивим 

средствима из буџета. 

 

Боро Пушић 

ПИТАЊЕ: Становник Улице Ненада Костића, истиче проблем канализације и канала гдје се излијевају 

фекалије и плаве цесту. Такође, напомиње изградњу тротоара (Ул. Пут српских бранилаца) и одводних 

цијеви, а трази и побољшање превоза. Тражио да се преиспитају постојеће линије јавног превоза за ову 

улицу.  

 

ОДГОВОР: За Ул. Ненада Костића предвиђена је програмом одјељења, израда урбанистичке и пројектне 

документације (израдња канализације) у дужини од 200м. 

За изградњу тротоара у Улици Пут српских бранилаца је урађена пројектна документација и предложиће 

се, кроз израду програма за 2022. годину, наставак изградње, у складу са расположивим средствима из 

буџета. Приспитивање линија јавног превоза на цијелој територији града ће се обухватити студијом јавног 

превоза која је планирана буџетом. 

 

Радивоје Шушњар 

ПИТАЊЕ: Сматра да је Улица Ненада Костића уска и треба је проширити и урадити канализацију. Мјесна 

заједница Залужани су црна рупа, јер када се улази у Залужане из Бање Луке и Лакташа је тотални мрак и 

лош пут. 

 

ОДГОВОР: За Ул. Ненада Костића предвиђена је програмом ресорног одјељења, набавка урбанистичке и 

пројектне документације (изгардња канаизације) у дужини од 200м. 

Проширење Улице Ненада Костића захтјева рјешавање имовинско правних односа. Програмом Одјељења 

за саобраћај планираће се израда урбанистичко-техничке документације, потом и пројектне 

документације за рјешавање овог питања. 

 

Винка Вученовић 

ПИТАЊЕ: Члан Савјета МЗ Залужани, сматра да постоји пројекат за улицу Пут Српских бранилаца и 

треба је урадити и изградити, као и пружни прелаз у истој улици. Такође, истиче проблем неугодних 

мириса депоније смећа у Рамићима, па предлаже да се укину или смање комуналне накнаде-таксе за 

грађане у близини исте. Тражи изградњу игралишта за дјецу на потезу прије пословне зоне Рамићи.   
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ОДГОВОР: За смањење комуналних накнада на основу близине градске депоније потребно је упутити 

писмени захтјев Одјељењу за комуналне послове-Одсјеку за послове комуналне накнаде, правне и стручне 

послове, које ће утврдити да ли постоји правни основ за такво поступање. 

За Улицу Пут српских бранилаца – тротоар, урађена је пројектна документација и даће се приједлог, у 

складу са буџетским средствима, приликом израде програма за 2022. годину. 

Пружни прелаз у Залужанима је у надлежности предузећа ,,Жељезница РС,, а. д. Добој и они ће, у 

наредном периоду, предузети активности на овој локацији. 

 

Iб ПИТАЊА СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ОДРЖАНЕ У ОШ „СВЕТИ САВА“, ЛАУШ, 10.12.2021. 

ГОДИНЕ 

 

Драго Дивљак 

ПИТАЊЕ: Постоји проблем са водом у Ул. Јована Рашковића, треба изградити још око 200м мреже. 

Иста улица – проблем што је улица уска, те се аута не могу мимоићи, а угрожени су и пјешаци. 

Примједба на то што се издвајају средства за одлазак у бање и на море, за борачку популацију, али 

сваке године иду исти људи. Код цркве у Шљивном треба асфалтирати око 1,5 км пута. Колико су 

планирана средства за вјерске заједнице у наредној години? Приједлог да она буду у значајном 

износу. 

 

ОДГОВОР: Средства за одлазак у бању и на море, додјељују се борачким удружењима кроз 

суфинансирање пројеката. Кориснике бањске рехабилитације и лица која иду на море одређују те борачке 

организације.  

У Приједлогу буџета Града за 2022. годину, у оквиру ставке Текући и капитални грант - цркве, вјерске 

заједнице, њихове установе и организације је предвиђено 350.000,00 КМ.  

Рјешење проблема са водом условљено је изградњом пумпне станице, цјевовода и  водоторња више зоне 

за које постоје локацијски услови, за шта треба обезбиједити додатна средства. 

Проширење Улице Јована Рашковића је могуће након рјешавања имовинско правних односа. У 

Нацрту буџета за 2022. годину нису планирана средства, проблем ће се настојати ријешити у 

наредном периоду. 

 

Данијела Јовић Дамјановић 

ПИТАЊЕ: Улица Франца Шуберта – да ли се ради на рјешавању питања водоснабдијевања (дијела) 

ове улице. 

 

ОДГОВОР: Постоји техничко рјешење водовода којим су дефинисани сви битни елементи за израду 

појединачних кракова секундарне водоводне мреже. Пројектна документација која служи за 

прибављање грађевинске дозволе није израђена. 

 

Милева Марулић 

ПИТАЊЕ: Тражи да се ријеши њено стамбено питање, на које чека 30 година. Ради се о жени бившег 

официра, избјегли су из Словеније, на почетку рата. Сада је у стању социјалне потребе. 

 

ОДГОВОР: Питање прослијеђено ресорним одјељењима, који ће доставити директни одговор.  

 

Јелка Петрушић 

ПИТАЊЕ: Постављено питање рјешавања канализације у МЗ Побрђе, гдје становници користе 

септичке јаме. Ради се о Улици Симе Милића Јоргић (бр. 50-58). Наводно је била урађена пројектна 

документација, али сада је нема, није доступна. Велика молба да се питање ријеши у наредној години. 
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ОДГОВОР: За Улицу Симе Милића Јоргић (бр. 50-58) је израђена главни пројекат за изградњу  

фекалне канализације. Једним дијелом траса фекалне канализације пролази кроз приватне парцеле, 

односно, нису ријешени имовинско-правни односи. 

 

Милован Марић 

ПИТАЊЕ: Ул. Српских рудара нема одводних канала поред саобраћајнице, те становништво не може 

нормално исту користити када падну ниске температуре и цеста поледи. Молба да се рјеши овај 

проблем у што скоријем времену. 

 

ОДГОВОР: За ову улицу је потребна изградња оборинске канализације, а одводних канала нема због 

неријешених имовинских односа. У Нацрту буџета за 2022. годину средства нису планирана, али ће 

се кроз 2022. годину покушати обезбиједити средства за рјешавање овог питања. 

 

Дарио Видовић 

ПИТАЊЕ: Рјешавање питања водоснабдијевања у засеоцима Матићи, Видовићи, Удовчићи, Гајићи 

и сл. Становници имају информацију да би се ово питање требало рјешити у оквиру пројекта Вода 2.  

Процјена је да треба 1300м водоводних цијеви. Становништво користи кишницу. Засеоци нису на 

високом положају, већ у равници. Предлаже и да становници ископају канале, а да остало обезбиједи 

град. 

 

ОДГОВОР: Није предвиђено у Води 1,2,3. Није ни у ребалансу, иако је један од захтјева који је 

разматран за ребаланс. Требало би урадити више од 1,3 километра, јер постоје и други засеоци на 

том потезу, који би се рјешавали кроз тај пројекат, а то је изградња дистрибутивног  цјевовода (за 

поменута насеља) и уједно доводног цјевовода за интегрисање постојећег локалног система 

Дамјановићи. Пројекат је планиран да се уради у наредном периоду, а реализација је могућа, 

евентуално, у ребалансу за 2022. годину. 

 

Горан Дивљак 

ПИТАЊЕ: Ул. Јована Рашковића. Проблем са водом, нема водоводне мреже (бр. од 25 -). 

 

ОДГОВОР: Рјешење овог проблема условљено је изградњом пумпне станице, цјевовода и  водоторња 

више зоне за које постоје локацијски услови. 

 

Радмила Бањац 

ПИТАЊЕ: Ул. Франца Шуберта. Проблем са водом. Постојеће цијеви  пуцају (секундарна водоводна 

мрежа) у дијелу улице (крак од бројева 76 и даље), а Водовод шаље рачуне. Питање да ли је завршена 

пројектна документација? Пут су становници улице сами урадили, али да изграде водоводну мрежу 

им није дозвољено. Спремни су и да сами финансирају рјешење овог проблема.   

 

ОДГОВОР: Постоји техничко рјешење водовода, којим су дефинисани сви битни елементи за израду 

појединачних кракова секундарне водоводне мреже. Пројектна документација , која служи за 

прибављање грађевинске дозволе, није израђена. 

 

Душан Чајић 

ПИТАЊЕ: Не улаже се довољно у асфалтну мрежу на Лаушу, а из нацрта буџета види се да се улажу 

значајна средства у Мотике, Шарговац, Куљане... За МЗ Борковићи предлаже да се 

изгради/реконструише пут на правцу Милојевићи-Ожеговић гробље-Милојевићи, да то уђе у буџет 
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за наредну годину. Видио је да се на Петрићевцу ставља ЛЕД расвјета, питање да ли ће наведено 

довести до смањења трошкова.  

 

ОДГОВОР: Претходних година доста се улагало у МЗ Лауш (изградња ,,Паралеле,,око 2.500.000 КМ, 

кружни ток у Улици Јована Рашковића, приступна саобраћајница МЗ и сл.). Приједлог за 

асфалтирање пута у МЗ Борковићима ће се уврстити приликом израде програма заједничке 

комуналне потрошње за 2022.годину. Инвестиције у предходне четири године у Мјесној заједници 

Лауш: 

Изградња и модернизација 2017. године: 

-Улица Карађорђева – тротоар - 25.800 KM, 

-Улица Озренска - 17.800  KM. 

Инвестиционо одржавање 2017. године: 

-Улица Српских рудара 28.200 KM, 

-Улица Српских рудара  56.300 KM. 

Изградња и модернизација 2018. године: 

-Изградња тротоара од жутог моста до постојећег тротоара у МЗ Сарачица  (УНДП) - 60.000 KM 

Изградња и модернизација 2019. године: 

-Улица Озренска 35.900  KM, 

-Улица Ђуре Дамјановића 35.900  KM, 

-Кружна раскрсница на укрштању Карађорђеве улице и Улице др. Јована Рашковића-Сирано  (ЈП Путеви 

РС) 650.000 KM, 

-Улица Момчила Поповића –проширење 172.000 KM, 

-Пјешачка стаза  спој Улице Босе Живковић-Санска  17.300 KM. 

Санација клизишта 2019. године: 

-Улица Косовска - 46.000 KM. 

Изградња и модернизација 2020. године: 

-Улица Карађорђева 523 - 6.100 KM, 

-Улица Карађорђева – крај - 4.000 KM, 

-Улица Франца Шуберта 142А-150 - 30.000 KM, 

-Улица Косовска- Плоче - 46.500 KM, 

-Улица Душана и Владе Копање 34 Ц - 23.000 KM, 

-Улица Божидара Аџије - 44.500 KM, 

-Крндије (Улица Карађорђева 528.) -19.700 KM, 

-Улица Санска 8- 20 - 6.000 KM, 

-Улица Божидара Миће Бабића - 22.000 KM, 

-„Паралела“ преко економије до Санске улице - 2.765.300 KM. 

Инвестиционо одржавање 2020. године: 

-Јајачка улица - 44.800 KM. 

              Свеукупно: 4.147.100 КМ. 

Употреба ЛЕД расвјете доводи до смањења трошкова и у плану су активности на ширењу овог захвата и 

на друге мјесне заједнице. 

 

Милан Ђукић 

ПИТАЊЕ: За реконстуркцију пута кроз Буквалек-Доња Кола-Дедића локва-Суботица предвиђено 

200.000 КМ, то није довољно средстава. Примједба на стање школе у Доњим Колима, завршена 

санација крова, а столарија још није рјешена, дјеца не могу ићи у школу. Тражи од града да обезбједи 

средстава за преосталу санацију школе. Амбуланта у Доњим Колима отворена прије пар година, али 

иста не ради – зашто? Да ли треба правити амбуланте и у осталим МЗ, гдје нема довољно становника, 
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односно, пацијената има само за 1 или 2 радна дана? Предлаже да се што прије проведу 

избори/изаберу нови савјети МЗ. 

 

ОДГОВОР: Реконструкција овог локалног пута планирана је буџетом за 2022. годину и планирана је 

израда пројектне документације. Предвиђена је фазна реконструкција пута, те ће се буџетска средства 

према томе и планирати. 

Основна школа „Бранислав Нушић“ се обраћала надлежном одјељењу за санацију подручне школе у 

Доњим Колима. Слажемо се да је школа у лошем стању, те ћемо је у наредном периоду узети у разматрање, 

у складу са расположивим средствима у буџету, с обзиром на то да се ради о већем износу средстава. Град 

сваке године улаже велике напоре како би се санирао одређени број школа. Тако је и ове године 

ребалансом тражено повећање средстава, како би се могли реализовати неопходни и неодложни радови. 

Свакако ће се поново обавити разговор са директором школе, како бисмо и за сљедећу годину размотрили 

приједлоге и договорили могућности финансирања, те одредили приоритете за санацију и реконструкцију. 

Избори за Савјете МЗ провешће се у првом кварталу 2022. године, за шта су обезбјеђена средства у буџету. 

 

Александар Ђукић 

ПИТАЊЕ: Становник Косовске улице. Лоше стање пута, појавило се клизиште, пут је пропао, ово 

треба рјешити прије зиме. Предлаже да се направи банкина на дијелу улице од броја 65. 

 

ОДГОВОР: Проблем у Улици Косовској ће се рјешити кроз редовно одржавање градских 

саобраћајница у 2022. години. 

 

Горан Ћикић 

ПИТАЊЕ: Становник Ул. Божидара Аџије. Лоше водоснабдјевање, водоводне цијеви пуцају, 

закопане су заједно са азбестним цијевима, шахтови удаљени, значајно, од кућа. Постоји 

информација да ће се постављати нове водоводне цијеви у дијелу улице, да ли је то до броја 30?  На 

цести проблем са решеткама изнад канализације, зимска служба приликом чишћења покидала ове 

решетке, па се јављају оштећења на аутомобилима, који пролазе. Указано и на проблем високих 

ивичњака код скретања за амбуланту на Лаушу, те предложено  да се они уколоне, код улаза и излаза 

у амбуланту. 

 

ОДГОВОР: За преостали дио водовода у улици, који није изграђен 2018. године, није предвиђена 

изградња водовода у постојећем програму уређења за 2021. годину, али ће се ово питање узети у 

разматрање, приликом планирања буџета, у наредном периоду. Амбуланти се приступа са улице 

Карађорђеве, односно дионице магистралног пута MII-502. С тим у вези неопходно је обезбједити 

сагласност на јавни пут од стране управљача пута, односно ЈП „Путеви Републике Српске“. По 

добијању сагласности покренуће се процедура у циљу корекције постојећег приступа амбуланти у 

МЗ Лауш. 

 

Маринко Пајић 

ПИТАЊА: Улица Франца Шуберта. Проблем са водом. Некада, када су прављене прве куће у улици, 

водоснбдјевање било добро, али касније, са ширењем насеља на Лаушу, изгубили су добар притисак 

воде. Скренута пажња и на дио пропалог пута/асфалта на путном правцу Шибови -Павловац, јер пут, 

када је рађен, није урађен како је то потребно. 

 

ОДГОВОР: Постоји техничко рјешење водовода којим су дефинисани сви битни елементи за израду 

појединачних кракова секундарне водоводне мреже. Пројектна документација која служи за 

прибављање грађевинске дозволе није израђена. 
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Проблем пута у насељу Шибови ће се рјешити кроз редовно одржавање градских саобраћајница. 

 

 Iв ПИТАЊА СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ОДРЖАНЕ У БАНСКОМ ДВОРУ, 13.12.2021. ГОДИНА 

 

Милорад Јеремић, пољопоривредник 

ПИТАЊЕ: Поставља питање уређења ријеке Врбас и куда ће ићи кракови отпадних вода, зашто се не 

користи соларна енергија. Такође пита за подстицаје за борце и да ли је почела израда социјална карте 

Града Бања Лука. 

 

ОДГОВОР: За уређење корита ријеке Врбас према Главном пројекту уређења којим се смањује опасност 

од поплава у току је одабир извођача за радове на дионици насеље Пријечани. Ове радове финансирају ЈУ 

Воде Српске. Сви колектори канализације су уцртани у планској документацији и може се извршити увид 

у трасе колектора.  

У току је израда социјалне карте за сваког подносиоца захтјева по Јавном позиву за борачке категорије. 

Питање израде социјалне карте за све категорије становништва комплексно је и тражи доношење 

одговарајуће законске регулативе.   

  

ПИТАЊЕ: Постављено питање водоснабдијевања у Пискавици. У љетном периоду воде за пиће није било 

40 дана. Цивилна заштита нема средстава за рад: лопата, чамаца и сл. опреме. Јавни превоз у почетку 

короне био обустављен, а мјесечне карте плаћене! На Лаушу на тротоарима нема пролаза за инвалиде. 

Јавна расвјета од Сарачице до Бистрице, љети свијетли по цијели дан, што представља губљење средстава. 

Коментар - за Центар за социјални рад се тражи обимна докумантација за добијање помоћи.  

 

ОДГОВОР: Пробелми водоснадбијевања у Пискавици узроковани су падом притиска, за које су навођени 

различити разлози, у ранијим жалбама грађана. Овај проблем Водовод је означио као посљедицу 

превелике потрошње. 

Одсјек за послове цивилне заштите има на залихама одређену количин средстава за рад јединица Опште 

намјене, конкретно лопата на залихама има око 500 комада. Напомињемо да смо у току 2019. и 2020. 

године јединицама Опште намјене дали на употребу око 300 лопата, гумених чизама, кишних кабаница, 

радних рукавица, комбинезона и друге опреме. Одсјек за послове ЦЗ и ПТВСЈ поред остале опреме 

располаже и са чамцима за спасавање на води. У наредном периоду планирају се набавке материјално 

техничких средстава за рад како Јединица опште намјене тако и за Јединице специјализоване намјене. 

Проблематика јавног превоза ће се ријешити израдом студије јавног превоза, која је планирана буџетом. 

Сваке године Одјељење за саобраћај и путеве спроводи активности на уградњи инвалидских рампи на 

тротоарима, те ће и даље наставити и у 2022. години, а у складу са буџетским средствима. 

 

Ненад Малчић, Шибови  

ПИТАЊЕ: 10 кућа немају никакав пут. Пита да ли је у плану да се нешто ради по овом питању? 

 

ОДГОВОР: Упознати смо са проблемом и приликом израде програма ЗКП за 2022. годину ћемо 

размотрити овај захтјев у складу са расположивим средствима. 

 

Бошко Миљић, Улица Милана Стевиловића 

ПИТАЊЕ: његова улица рађена учешћем грађана 1979. године. Учешће било финансијски и физичким 

радовима. У улици изграђен објекат гдје је смјештен приватни вртић за око 50-оро дјеце. Родитељи 

користе улицу. Поставио питање у вези дозвола за изградњу објекта с обзиром на велика оштећења, која 

нико не санира, иако су се обраћали захтјевом према Граду. Моли да се средствима из Буџета за 2022. 

годину нешто уради по овом питању.  
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ОДГОВОР: Упознати смо са проблематиком у овој улици планирали смо израду урбанистичко техничке 

и пројектне документације за 2022. годину, па ћемо и планирати и реконструкцију у складу са 

расположивим средствима. 

 

ПИТАЊЕ: Тражено да се прво разјасни колико је средстава предвиђено за борачку популацију за 2022. г. 

и за које намјене. 

 

ОДГОВОР: У оквиру планираних средстава за 2022. годину, за грантове за рад борачких организација и 

њихове програме и пројекте планирано је 0,4 милиона КМ, што је на нивоу ребаланса за 2021. годину. За 

лијечење и рехабилитацију те за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и РВИ 

средства су планирана у износу од 0,87 милиона КМ и већа су за 15% у односу на ребаланс 2021. године. 

У наредној години, код овог одјељења, за изградњу Централног градског спомен обиљежја погинулим 

борцима Одмбрамбено отаџбинског рата РС предвиђена су средства у износу од 0,5 милиона КМ (израда 

документације и припремни радови). У цјелини посматрано, за Одјељење за борачко-инвалидску заштиту 

планирана су средства у износу од 1,84 милиона КМ и већа су за 42% у односу на ребаланс 2021. године. 

 

ПИТАЊЕ: Тражено да се стави тачка на то ко је створио ову државу. Борци више не могу да чекају. Јавни 

превоз прескуп, у Бечу дневна карта кошта 4 EUR и превоз се може користити цијели дан. Приједлог да 

се направи комунало предузеће Града – које ће пружати услуге јавног превоза. 

 

ОДГОВОР: Одјељење за саобраћај и путеве спроводи активности око израде Студије јавног превоза којом 

би се дефинисали елементи с циљем унаопређења система јавног превоза. Један од елемената у оквиру 

студије је дефинисање тарифних политика и врста карти. С тим увези у 2022. години дефинисаће се већина 

елемената, које су предмет питања.  

 

Горан Рогић, предсједник Борачке организације 

ПИТАЊЕ: Одговорио присутнима да је већина средстава при Одјељењу за борачко-инвалидску заштиту, 

те да тај укупан износ не иде борачкој организацији. Комисија при Одјељењу дијели средства. Инвалиди 

су обавезни да се подвргну ревизији. Сви који су незадовољни, да поднесу захтјев и да се проблем ријеши 

у легалним оквирима. 

 

Милан Ђукић, предсједник Савјета Доња Кола 

ПИТАЊЕ: поставља питање водоснабдијевања у Хан Колима и пута Српске Топлице- Дедић локва... 

Предлаже да се са путева Мотике, Куљани и Пријечани одузме по 100.000 КМ за асфалтирање и санацију 

свих осталих локалних и некатегорисаних путева, нарочито у Доњим Колима. Амбуланта у Доњим 

Колима нова, још није отворена – зашто? За изградњу спомен - обиљежја средства да се не узимају од 

борачких организација, већ са других ставки и од Владе и ресорног министарства. 

 

ОДГОВОР: Питање водоснабдјевања - у Доњим Колима и Буквалеку је предвиђено: 

-изградња резервоара у Доњим Колима, 

-дистрибутивне мреже у Буквалеку око 5 км и 

-дистрибутивна мрежа према Соколовцу 2 км,  

све кроз пројекат „Вода 3“. Дедића локва је рађена 2017. године, са Црног Врела. 

Урадиће се, прво, пројектна документација за реконструкцију овог локалног пута. Раздвојити у више фаза 

и према потреби  ће се тражити повећање средстава, ако буду расположива у 2022.години. 

Средства за изградњу спомен обиљежја су планирана посебном ставком у Приједлогу буџета за 2022. 

годину и не иду на терет смањења средстава борачких организација. 
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ПИТАЊЕ: Коментар на средства која се одобравају удружењима грађана - борачким организацијама. У 

одређеном проценту средства се распоређују борачким и сличним удружењима - најмање средстава се 

дијели на оне којима је потребна, борцима! Предлаже да се средства за удружења још више смање у 

буџету. Средства је потребно дати крајњим корисницима (за социјалне случајве, лијечења...). За стамбено 

збрињавање планирано је недовољно средстава. 

 

ОДГОВОР: Приједлогу који се односи на смањење средстава борачких организација, размотриће се у 

наредном периоду, у договору са удружењима, представницима борачке популације и других 

заинтересованих страна. За дознаке појединцима - лијечење и рехабилитацију, те за стамбено збрињавање 

бораца, породица погинулих бораца и РВИ средства су планирана у износу од 0,87 милиона КМ и већа су 

за 15% у односу на ребаланс 2021. године. 

 

Радуловић Горан, РВИ, ампутирац, члан МЗ Кола 

ПИТАЊЕ: Ништа није улагано у Кола уназад 15 година. Савјети у МЗ нису плаћени за свој рад. Сви 

активисти су волонтери. Тражи већа средства и боље одржавање за макадамских некатегорисаних путева, 

те у овој МЗ постоји значајан број путева који нису асфалтирани. Слаже се и подржава са изградњом 

централног спомен-обиљежја, али тражи да се средства не смањују!  

 

ОДГОВОР: Ове године су се повећале активности на одржавању макадамских путева на подрчју МЗ Кола, 

а за асфалтирање ће се, приликом израде програма ЗКП, дефинисати путне правце које МЗ доставе као 

приједлоге надлежном одјељењу . 

Документација која је неопходна за додјелу једнократне помоћи за кориснике борачко инвалидске 

заштите, регулисана је Правилником о додјели једнократне новчане помоћи из Буџета Града Бања Лука 

корисницима права из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата („Службени 

гласник Града Бања Лука“ бр.6/13, 16/13 и 8/14). 

Одлуком Скупштине Града о одређивању новчане накнаде предсједницима, замјеницима предсједника и 

члановима савјета мјесних заједница број: 07-013-53/08 (Сл. гласник Града Бања Лука, број 5/08), 

предсједнк, замјеник и чланови Савјета мјесних заједница, имали су право на новчану накнаду – у 

мјесечном паушалном износу, која им припада по основу обављања дужности (односно послова), у складу 

са Одлуком о образовању, организацији и начину финансирања мјесних заједница на подручју Грда Бања 

Лука, у  износима како слиједи: предсједник Савјета мјесне заједнице 110 КМ, замјеник прдсједника 

Савјета мјесне заједнице 80 КМ, члан Савјета мјесне заједнице 70 КМ. Ове  накнаде су им исплаћиване 

све до доношења Одлуке о усвајању буџета за 2013. годину (Сл. гласник, број 33/12), којим нису 

предвиђена средтва за ову намјену, а чланом  22. Одлуке о измјенама и допунама Одлуке о образовању, 

организацији, пословима, и начину финансирања мјесних заједница на подручју града Бања Луке (Сл. 

гласник Града Бања Лука, број 25/14), брисан је члан бр. 65 Одлуке којим је дефинисна наведена накнада.         

 

Жељко Волаш, РВИ 

ПИТАЊЕ: Сматра да је потребно да борци почну поштовати једни друге. Предлаже за борце 

суфинансирање пољопривреде у области пчеларства, што је удружење УДАС већ проводило. Тражи 

изградњу/реконструкцију тротоара за пролаз инвалида. Такође предлаже отварање стрељана и стрељачких 

клубова за инвалиде, изградњу спортских дворана за инвалиде и програме рекреације за борце. Да се 

поједностави прикупљање документације за добијање помоћи за борачку популацију. 

 

ОДГОВОР: Одјељење за саобраћај и путеве сваке године спроводи активности на изради инвалидских 

рампи на тротоарима и тако ће се наставити и у наредној 2022. години а у складу са расположивим 
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средствима. Наставиће се са суфинансирањем пројеката удружења из ове области, а кроз програме развоја 

спорта, размотриће се дати приједлози.   

Документација која је неопходна за додјелу једнократне помоћи за кориснике борачко инвалидске 

заштите, регулисана је Правилником о додјели једнократне новчане помоћи из Буџета Града Бања Лука 

корисницима права из области борачко инвалидске заштите и заштите цивилних жртава рата („Службени 

гласник Града Бања Лука“ бр.6/13, 16/13 и 8/14), те ће се размотрити могућност поједностављења током 

2022. године. 

 

Душко Сузић, борац I категорије 

ПИТАЊЕ: Једно од борачких питања су статус и пензија. Борци треба да именују начелника Одјељења за 

борачко-инвалидску заштиту и министра за ову област. Сматра да средства намијењена борачкој 

популацији не иду крајњим корисницима. 

 

ОДГОВОР: Средства која се додјељују борачкој популацији путем борачких организација, правдају се 

извјештајима борачких организација. 

 

Душан Чајић 

ПИТАЊЕ: Грађанин из Српских Топлица - У С. Топлицама у школи нема средстава за гријање, па се 

настава прекида. Проблем водоснабдијевања присутан у Колима и Доњим Колима. Сматра да су за 

борачку организацију потребна већа овлаштења. Такође поставља питање гдје одлазе средства, с обзиром 

да је породица палих бораца све мање, као и РВИ, а средстава све више. 

 

ОДГОВОР: Основна школа „Бранислав Нушић“ се обраћала овом одјељењу за санацију подручне школе 

у Доњим Колима. Слажемо се да је школа у лошем стању, те ћемо је у наредном периоду узети у 

разматрање, у складу са расположивим средствима у буџету, с обзиром на то да се ради о већем износу 

средстава. Град сваке године улаже велике напоре како би се санирао одређени број школа. Тако је и ове 

године ребалансом тражено повећање средстава, како би се могли реализовати неопходни и неодложни 

радови. Свакако ћемо поново контактирати директоре школа како бисмо и за сљедећу годину размотрили 

приједлоге и договорили могућности финансирања, те одредили приоритете за санацију и реконструкцију. 

Средства за материјалне трошкове рада основних школа (гријање, струја, комуналне услуге и сл.) 

првенствено се, у складу са прописима, обезбјеђују из буџета Републике. 

Питање водоснабдјевања - у Доњим Колима и Буквалеку је предвиђено: 

-изградња резервоара у Доњим Колима, 

-дистрибутивне мреже у Буквалеку око 5 км и 

-дистрибутивна мрежа према Соколовцу 2 км,  

све кроз пројекат „Вода 3“. Дедића локва је рађена 2017. године, са Црног Врела. 

Средства се додјељују борачким удружењима кроз два гранта и то: 

1.Текући грантови за рад борачких организација Града 

2.Текући и капитални грантови за пројекте и програме борачких и других организација.  

 

Бојан Келеман, син палог борца 

ПИТАЊЕ: Запошљавање дјеце палих бораца је обавеза (око 170 још није запослено). Средства намијењена 

за грантове за борачке организације су недовољна – не треба их смањивати, већ повећати. Потребно је 

помоћи крајње кориснике. Борачки додатак се не исплаћује из Буџета Града, већ Буџета РС. 

 

ОДГОВОР: У Приједлогу буџета Града за 2022. годину, средства на позицији 4152-Текући гранотви за 

рад борачких организација Града, увећана су за 75.000 КМ и планирана за 2022. годину у укупном износу 

од 225.000 КМ, док су средства на позицији 4152-Текући и капитални грантови за пројекте и програме 
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борачких и других организација, увећана за 30.000 КМ и планирана за 2022. годину у укупном износу од 

180.000 КМ (обе позиције су на нивоу ребаланса 2021. године). 

 

ПИТАЊЕ: Супруга умрлог борца I категорије - након смрти мужа остала без пензије, па се морала вратити 

у радни однос и чекати старосну пензију. Предлаже да се и ова категорија уврсти у разматрање, односно, 

да се додјели борачки додатак и супругама премениулих бораца. 

 

ОДГОВОР: Право на мјесечни борачки додатак регулисан је Уредбом о борачком додатку, коју доноси 

Влада Републике Српске.  

 

Иво Матошевић, борац I категорије и директорица хуманитарне организације „ПАРТНЕР“ 

ПИТАЊЕ: Доставили допис Граду да им се повећа коефицијент за исплату њихових услуга. Запослени у 

„ПАРТНЕР-у“ имају велику одговорност приликом обиласка најугроженијих лица. У неким породицама, 

они су једини запослени. Тражено појашњење средстава за субвенције приватним вртићима – како ће се 

ова средства дозначавати корисницима у 2022. години. Примједба и на расвјету, која у Дракулићу, гори 

по цијели дан. 

 

ОДГОВОР: Референт за питања јавне расвјете ће у најкраћем року изаћи на терен, утврдити начин 

отклањања проблема сталног горења расвјете. 

Појашњење за питање у вези хуманитарне организације „Партнер“ дато у оквиру тачке „III Питања 

достављена путем поште“, овог извјештаја. 

Субвенционисање боравка малишана у приватним вртићима у Бањалуци би требало да започне у првој 

половини идуће године, а планирано је да Град исплаћује средства директно родитељима за боравак дјеце 

у приватним предшколским установама, и за ове намјене планирано је 1,2 милиона КМ у буџету Града за 

2022. годину. Увођењем ових субвенција требао би се смањити притисак на јавне вртиће у којима се већ 

годинама боре са недостатком мјеста, јер се на листама чекања за упис налази око 2.000 дјеце. Град је 

укључио све партнере: Центар за социјални рад, Центар за предшколско васпитање и образовање, 

представнике приватних вртића и надлежна одјељења, како би се успјешно реализовале све активности 

око додијеле субвенција. Одлука о субвенционисању боравка дјеце у приватним предшколским 

установама је спремна и иста ће се наћи пред одборницима Скупштине Града након усвајања Буџета, док 

се правила за спровођење овог плана још увијек формирају, а један од услова који ће родитељи морати да 

испуне, како би добили ову субвенцију Града, је да приложе одбијеницу, односно, доказ да у Центру за 

предшколско васпитање и образовање нема мјеста за упис дјетета. Исто тако, мораће редовно достављати 

доказе да новац, који добијају од Града, уплаћују приватном вртићу у којем њихово дијете борави. 

 

Романић Светко, Рамићи 

ПИТАЊЕ:  Направио кућу, за легализацију извоио 19.000 КМ и нема канализације, па је морао да уради 

септичку јаму. Сада му копали канал за канализацију поред плаца. Моли да се по том питању нешто уради.  

 

ОДГОВОР: У току је израда техничке документације. 

 

Мирослав Шево, Бронзани Мајдан 

ПИТАЊЕ: Похвала за износе планиране за помоћ привреди. Нада се да ће програм субвенције помоћи 

привреднике на сеоском подручју. Потребно је обратити већу пажњу на омладину и њено запошљавање. 

Постоји велики је број локалних и некатегорисаних путева које треба одржавати. За дворану „Борик“ 

сматра да се издваја превише средстава, јер нису показали никакве резултате (приходе планирали само са 

200.000 КМ?!), док се за „Олимпијски базен“ издваја премало средстава, а пливачи оставрују добре 

резултате (нпр. учешће на олимпијади...). За Центар за развој пољопривреде и села, сматра да треба 
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контролисати утрошак средстава, јер већина их иде за исплату запослених, а мањи дио за пројекте у 

пољопривреди. Моли још једном да се са одређених ставки скине дио средстава и дода на локалне и 

некатегорисане путеве.  

 

ОДГОВОР: Центар за развој пољопривреде и села је доставио одговор у којем констатује да су све 

наведене тврдње неаргументоване, јер Центар  улаже у развој и пројекте, те може да оправда своје 

плате. Од цјелокупног буџета 1/3 иде на плате запосленим радницима Центра, док остале износе 

планиране буџетом Центар рационално и оправдано троши на развијање пољопривредне производње, 

нове пројекте, пољопривредне активности на пољопривредним газдинствима, реализација 

подстицајних средстава пласираним кроз јавне позиве Центра. Властитом производњом на РЕЦ 

„Мањача“ Центар сваке године постиже најбоље резултате постигнуте у анималној и биљној 

производњи, од оснивања ове пословне јединице. Треба посебно напоменути значај формирања 

сектора у оквиру Центра „Истраживање тржишта - откуп и пласман пољопривредних производа“, 

који је својим активностима покренуо низ пројеката из ове области посебно истичући пројекат 

отварања „Крајишке куће“ у Бањој Луци и на отварању „Крајишке куће“ у Требињу, а идуће су у 

плану у Београду и Новом Саду. Кроз видљиве показатеље узимајући у обзир структуру прихода, 

Центар је као институција економски оправдао своје пословање, јер су сви планирани пројекти 

успјешно реализовани, а такође планирани су и нови пројекти који се односе на оснаживање, јачање 

и развој Центра за развој пољопривреде и села. Средства за субвенције утврђују се у буџету Града 

одлуком Скупштине Града, што одређује обим подстицаја и број пољопривредника, који користе 

субвенције. Није у надлежности Центра питања некатегорисаних путева, јер пословање Центра се 

искључиво заснива на развоју и унапређењу села, додјелу подстицаја, развојне пројекте за јачаље и 

оснаживање пољопривредне производње. 

Кроз одржавање макадамских саобраћајница смо већ предузели активности на подручју ове мјесне 

заједнице, а ребалансом буџета за 2021. годину ће се асфалтирати путни правци у овој МЗ. 

ЈУ СЦ ,,Борик" има буџет у износу од 2.554.000,00 КМ. Одобравањем овог буџета Град Бања Лука 

спортским клубовима финансира трошкове за тренинге и утакмице, а СЦ ,,Борик" им на име тога 

обезбјеђује простор и вријеме. Годишња вриједност прузених услуга кроз тренинге, утакмице и друге 

манифестације премашује одобрени буџетски износ. Поред овако прузетих услуга остатак времена 

се користи за комерцијалне садрзаје и по том основу се остварује приход од око 400.000,00 КМ, а не  

200.000,00 КМ како је наведено у упиту. 

 

II ПИТАЊА И КОМЕНТАРИ ДОСТАВЉЕНИ  ПУТЕМ MEJLA primjedbe@banjaluka.rs.bа 

 

Горан Панић, Кордунашка 20 

ПИТАЊЕ: 

1.У текућим расходима (текући и капитални грантови) Одјељења за комуналне послове – 

Инвестиције предлаже да се дио средстава издвоји за пројекте набавке (субвенције) топлотних пумпи 

за индивидуалне јединице становања – куће. Уколико није могуће издвајање додатних средстава, 

предлаже да се дио средстава, у износу од 30.000,00 КМ издвоји у оквиру средстава за Подршку 

пројектима за јачање енергетске ефикасности (фасада, мјерење топлотне енергије и др.) уз учешће 

ЗЕВ-а. Образложење: пројекти енергетске ефикасности проводе се, прије свега, што само име говори, 

са циљем смањења потрошње енергије који би допринио смањењу загађења. Још ефикаснија мјера за 

смањење загађења јесте прелазак индивидуалних кућних ложишта, који су међу најзначајнијим 

загађивачима ваздуха у зимском периоду, на еколошки прихватљивије начине загријавања (нпр. 

прелазак са угља или дрва на топлотне пумпе). Овај вид подршке би био комплементаран пројектима 

енергетске ефикасности (фасада). Такође, на овај начин би у пројекат могле бити укључене 

индивидуалне јединице становања (куће) и то у дијеловима града гдје су доминанте куће а у којима 

mailto:primjedbe@banjaluka.rs.bа
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је загађење најизраженије – најнижи котлински дијелови града: Лазарево, Дервиши и околна насеља. 

Издвајање одређених средстава за ове намјене би био тест који би показао заинтересованост грађана 

за овај вид подршке, и уколико се покаже као успјешан, представљао би смјернице за будуће 

активности на смањењу загађења ваздуха.  

 2. У текућим расходима Одјељења за комуналне послове - Заједничка комунална потрошња 

предлаже да се издвоји ставка за залијевање вегетације (приоритетно стабала) током сушног периода 

године. Образложење: Иако су средства за ове намјене, претпоставља, планирана кроз друге ставке 

текућих расхода, мишљења је да је ово потребно издвојити у посебну ставку. Климатски подаци 

показују да су све чешћи екстремни временски периоди, па тако и појаве изразито  дугих сушних 

периода када је за опстанак стабала неопходна вода. Систем за наводњавање постоји само у строгом 

центру града, али је потребно да на подручју цијелог града постоји било какав механизам, односно 

начин за залијевање, макар у најкритичнијем периоду. Нажалост, претходних година дошло је до 

сушења бројних младих стабала, а дио разлога сигурно се може приписати сушним условима. 

 

ОДГОВОР: 1. Предлажено је повећање средстава у буџету 2022. године (у односу на нацрт), за 

санацију фасада како би могао завршити претходни јавни позив, јер се не може планирати и 

расписивати нови јавни позив за фасаде, док се не заврши претходни. Кад Град заврши реализацију 

претходног јавног позива, може да распише нови позив за санацију фасада, суфинансирајући стварне 

трошкове са заједницама етажних власника, а у складу са расположивим средствима. О свим 

активностима везаним за јавне позиве заједницама етажних власника стамбених и стамбено - 

пословних зграда, јавност ће бити благовремено обавјештена, путем штампаних средстава 

информисања и званичне интернет странице Града Бања Лука .  

2. У буџету Града за 2022. годину предвиђена су средства за одржавање зеленила.  

 

Татјана Праштало, власник и директор вртића „101 Далматинац“ 

ПИТАЊЕ: Искрено се нада да ће Градоначелник успјети у идеји о субвенцијама приватних вртића. 

Поменути вртић основан је 27.11.2019. годије и радио је у условима епидемија вируса корона, а нико 

није помогао, иако је аплицирано када је фирма Проинтер нудила помоћ фирмама, које су оштећене 

у периоду кад им је био забрањен рад. Изражава љутњу  када су на списку за помоћ били козметички 

салони и мале продавнице из општине Лакташи. Дај се пуна подршка Градоначелнику. 

 

ОДГОВОР: Субвенционисање боравка малишана у приватним вртићима у Бањалуци би требало да 

започне у првој половини идуће године, а планирано је да Град исплаћује средства директно родитељима 

за боравак дјеце у приватним предшколским установама, и за ове намјене планирано је 1,2 милиона КМ у 

буџету Града за 2022. годину. Увођењем ових субвенција требао би се смањити притисак на јавне вртиће 

у којима се већ годинама боре са недостатком мјеста, јер се на листама чекања за упис налази око 2.000 

дјеце. Град је укључио све партнере: Центар за социјални рад, Центар за предшколско васпитање и 

образовање, представнике приватних вртића и надлежна одјељења, како би се успјешно реализовале све 

активности око додијеле субвенција. Одлука о субвенционисању боравка дјеце у приватним 

предшколским установама је спремна и иста ће се наћи пред одборницима Скупштине Града након 

усвајања Буџета, док се правила за спровођење овог плана још увијек формирају, а један од услова који 

ће родитељи морати да испуне, како би добили ову субвенцију Града, је да приложе одбијеницу, односно, 

доказ да у Центру за предшколско васпитање и образовање нема мјеста за упис дјетета. Исто тако, мораће 

редовно достављати доказе да новац, који добијају од Града, уплаћују приватном вртићу у којем њихово 

дијете борави. 

 

Недељка Крижанец, Косте Војиновића 60 

ПИТАЊЕ: Становници насеља уз Бањ брдо мјесецима немају воде. 
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ОДГОВОР: Што се тиче воде у Ул. Косте Војиновића, то је подручје које припада другој висинској 

зони и предвиђено је да се у будућности вода обезбиједи из система Јагаре -Понир-Старчевица-

Дебељаци. Примарни дио система је плaниран да се реализује у оквиру инвестиционог циклуса Вода 

3 у 2022. години. Дакле, предвиђено је да се вода са Понира спушта према Старчевици и насељу 

Поток гдје је кроз прву фазу реализације овог пројекта предвиђено да вода дође до резервоара који 

ће се налазити изнад ових насеља, што значи да у овој фази вода неће стићи до потрошача али се 

ствара претпоставка за даљи развој секундарне мреже и покривање свих потрошача који се налазе 

изван тренутне зоне водоснабдијевања градске водоводне мреже.  

 

Горан Раца, предсједник ЗЕВ Булевар цара Душана 21 и 23 

ПИТАЊЕ: Иако је буџетска позиција 415200-Подршка пројектима за јачање енергетске ефикасности 

(фасаде, мјерење топлотне енергије и др.) уз учешће ЗЕВ у оквиру Одјељења за комуналне послове - 

Инвестиције повећана са 20.000 КМ на 80.000 КМ, као дугогодишњи предсједник ЗЕВ -а на 

територији МЗ Булевар (заједно са својим комшијама) сматра да је предложени износ недовољан, а 

с обзиром на потребе Заједница етажних власника на територији Града Бањалука за рјешавање 

проблема санације фасада као великих капиталних пројеката, поготово за велике габаритне зграде у 

центру града. У условима слабог стандарда грађана, њихове социјалне карте и поготово потребног 

великог износа од преко 100 хиљада КМ за појединачну санацију испуцалих и водопропустљивих 

старих фасада велике зграде са преко неколико десетина стамбених јединица, приликом учешћа на 

конкурсу нису до сад биле интересантне због своје гломазности и велике потенцијалне цијене учешћа 

Града у тим заједничким пројектима, при чему власници станова у овим зградама постају грађани 

другог реда и на тај начин нису у равноправном положају. До сада је пракса Градске управе Бањалука 

била подржавање санације фасаде мањих зграда до 10 стамбених јединица, те избором неколико њих 

путем конкурса, али при овом поступку велике зграде су биле занемарене због укупне цијене 

коштања која превазилази и укупну буџетску позицију намијењену у ове сврхе.  У оквиру 

предложеног износа у Нацрту Буџета за 2022. годину не може се постићи скоро никакав ефекат, те 

како постоји повећана потреба за овим видом градске помоћи својим грађанима, дефинитивно 

предлажемо повећање износа на овој буџетској позицији за неколико стотина хиљада марака, које би 

се постигле умањењем неке друге буџетске позиције, која производи мање ефекта по грађане у 

односу на ову тражену. Било би заиста добро да се размотре могућности и ефекти овог вида 

инвестирања на територији Града, које би сигурно допринијело већем задовољству грађана овим 

конкретним видом помоћи њихове локалне самоуправне заједнице.  

 

ОДГОВОР: Предлажено је повећање средстава у буџету 2022. године (у односу на  нацрт), за санацију 

фасада како би могао завршити претходни јавни позив, јер се не може планирати и расписивати нови 

јавни позив за фасаде, док не завршимо претходни. Кад Град заврши реализацију претходног јавног 

позива, може да распише нови позив за санацију фасада, суфинансирајући стварне трошкове са 

заједницама етажних власника, а у складу са расположивим средствима. О свим активностима 

везаним за јавне позиве заједницама етажних власника стамбених и стамбено - пословних зграда, 

јавност ће бити благовремено обавјештена, путем штампаних средстава информисања и званичне 

интернет странице Града Бања Лука. 

 

Рајко Врањеш, гупра грађана 

ПИТАЊЕ: Акутни проблеми у вези са канализацијом у МЗ Петрићевац и Паприковац, а који се 

односе на поток Постранац нису планирани у буџету за 2022. годину. Моле да се више средстава 

планира за изградњу канализационе мреже и тиме ријеши виседеценијски проблем између ових двију 

МЗ. 
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ОДГОВОР: У наредном периоду размотриће се овај проблем, и укључити у буџет   и програме. 

 

Брацо Плавшић, Ул. Његошева бр. 8 

ПИТАЊЕ: Приједлог да се уврсти, у Буџет за 2022. годину, изградња (бетонирање) простора за 

контејнер за смеће, који годинама прави проблем и ругло је улице. Проблем је покретао више пута и 

није уродили плодом. Као одборник ДНС-а у Градској скупштини није могао ријешити тај проблем, 

као приоритет Нове Вароши. Више пут постављао одбирничко питање за одређивање простор и нису 

била планирана срества за ово. И у прошлом буџету исто, иако је у више наврата писано, сликано и 

достављано у Кабинет градоначелника и у Савјет МЗ Нова Вароши. Уколико и у овом Буџету не буде 

ријешен проблем, приједлог ће бити плакат за предизборну кампању.  Молио да се писмено одговори, 

позитивно или негативно. 

 

ОДГОВОР: Комисија за постављање посуда за одлагање отпада је изашла на лице мјеста и обрадила 

посебну градску зону и прву градску зону и дала приједлог за уређење сваког контејнерског мјеста 

ван тротоара у наведеном обухвату. Уређењу ће се приступити у складу са средствима кој а су 

одређена буџетом за ову намјену. 

 

marina_mitzlaff@web.de 

ПИТАЊЕ: Примједба на стање Основне школе „Иван Горан Ковачић. Залосно и тужно, да дјеца у 21. 

вијеку иду у такву школу. Некада је то била одлична школа, а и данас је исто - што се тиче дјеце и 

учитеља, али изглед школе - попуцали су прозори и рупе на дворишту! То је жалосно. Нада се да ће 

било ко да реагује. 

 

ОДГОВОР: Поводом примједбе која се, између осталог, односи на лоше стање столарије у ОШ „Иван 

Горан Ковачић“, обавјештавамо вас да је Град Бања Лука у сталном контакту са управом школе и да се 

тражи начин како би се побољшали услови рада. Наиме, школа је ушла у пројекат Амбасаде Чешке 

Републике под називом „Чиста енергија у јавним установама у Бањалуци“, кроз који је планирано да се 

изврши замјена тренутних котлова са котловима на биомасу и пелет. Основни услов за реализацију овог 

вриједног и еколошки одрживог пројекта јесте замјена дотрајале столарије. У складу с тим, кроз Ребаланс 

Буџета за 2021. годину, тражена су средства у износу од 120.000,00 КМ на име замјене столарије, а путем 

Допуне плана расподјеле средстава основним школама за 2021. годину.  

 

Бојан Петковић, Б. Лука, Омладинска ул. 

ПИТАЊЕ: Достављене двије слике, у вези плана за 2022. годину, за ангажирање средстава у унапређењу 

инфраструктуре. Слике се односе на пропали асфалт иза зграде Ул. Омладинска, бр. 67 и 69. Асфалт је 

2003. године потпуно реновиран у цијелом насељу, осим на овом дијелу. Молба да се за ово планирају 

средства у наредној години. 

 

ОДГОВОР: Ова примједба, која се односи на санацију асфалта у Улици Омладинској , уврстиће се 

приликом редовног одржавања градских саобраћајница у 2022.  години. 

 

Чесма, mјештани улице Димитрија Митриновића (Соња Дојчиновић)  

ПИТАЊЕ: Група грађана доставља се захтјев за експропријацију и асфалтирање Улице Димитрија 

Митриновића, у насељу Чесма. Проблем постоји већ 20 година. Имају подршку МЗ Чесма, која је 

кандидовала као приоритет за асфалтирање, али проблем настаје јер је земља у власништву Горана 

Лукића. Он је сагласан да се улица асфалтира и очекује да му се је јави неко из Градске управе Града, ради 

провођења експропријације земље.  



16 
 

Такође, јако битно је напоменути да у овој улици има преко 16 домаћинстава који посједују грађевинску 

дозволу и уредно испуњавају своје обавезе према Граду Бања Лука. Поред тога у улици живи јако пуно 

дјеце, која у 21. вијеку немају асфалт, а све улице према Крчмарицама, које воде кроз шуму у којој нико 

не живи (викенд насеља), су асфалтирана. Моле да се захтјев уважи и ступи у контакт са Гораном Лукићем, 

ради експропријације земље, а послије и асфалтирања исте. Захтјев за експропријацију и асфалтирање је 

у прилогу мејла.  

 

ОДГОВОР: Неопходно је прво рјешити имовинско-правне односе и извршити изузимање земљишта, а 

планираће се израда урбанистичко-техничких услова, у програму уређења у 2022. години као први корак 

за рјешавање овог проблема. Предвиђено је програмом уређења за 2022. годину, кроз програм замјене 

парцела. Асфалтирање је могуће тек након рјешавања имовинско правних односа и планираће се средства 

за модернизацију ове улице. 

 

Група мјештана Улице Здравка Дејановића 

ПИТАЊЕ: Група грађана се обраћа са захтјевом да у следећој буџетској години планирају средства 

за изградњу уличне расвјете на потезу од Бањалучке  пиваре до Улице Здравка Дејановића (до 

аутобуског окретишта линије број 1М). Ради се о врло прометној саобраћајници и непрегледном путу 

који поред возила користе и пјешаци, као и грађани града Бања Луке у рекреативне трке. Такође, 

саобраћајница пролази кроз Траписку шуму, што додатно отежава видљивост, поготово пјешака и 

бициклиста који су угрожени. Ради се о дионици дужине 600-700 метара и сматраju да то нису велика 

средства у односу на допринос на безбједност пјешака.   

 

ОДГОВОР: У складу са расположивим буџетским средствима размотриће се рјешавање овог питања.  

 

III ПИТАЊА ДОСТАВЉЕНА ПУТЕМ ПОШТЕ 

 

Хуманитарна организација „Партнер“, Вања Чолић, дипл. новинарка 

ПИТАЊЕ: Увидом у нацрт буџета Града Бањалука за 2022. годину, са посебним освртом на нацрт 

буџета ЈУ „Центар за социјални рад“ Бањалука, уочили смо слиједеће:  предлаже се укупно повећање 

буџета за 1.218.000,00 КМ. Увећање се, између осталог, односи на дознаке на име социјалне заштите-

дознаке грађанима које се исплаћују из буџета града у износу од 420.000,00 КМ. По буџетским 

линијама, ово увећање се односи на: 

новчану помоћ - 25.000,00 КМ; 

додатак за помоћ и његу другог лица - 225.000,00 КМ, 

оспособљавање за рад дјеце и омладине - 10.000,00 КМ, 

једнократне новчане помоћи - 150.000,00 КМ, 

остале дознаке штићеницима - 10.000,00 КМ. 

Примједба је на умањење на линији 416300 1070 - Остала проширена права у износу од чак 43.000,00 

КМ. Са ове линије се исплаћује реализација проширене услуге персоналне асистенције, коју у Граду 

Бањалуци, за лица са тешким облицима инвалидитета која 24 сата зависе од туђе његе и помоћи, 

поред Хуманитарне организације „Партнер“ пружају и Градска организација слијепих Бањалука и 

Удружење дистрофичара Бањалука. Поред персоналне асистенције Хуманитарна организација 

„Партнер“ од 2013. године и услугу помоћи у кући за стара лица.  Тренутно персоналну асистенцију 

обезбјеђују за 32 корисника, док за 58 корисника преко ове организације остварује право на помоћ у 

кући. На пословима персоналне асистенције и кућне његе имају запослених 33 радника. Сви радници 

су запослени у складу са Законом о раду РС и остварују сва права из радно правних односа (уплата 

пореза и доприноса за здравствено и ПИО, годишњи одмор, боловање, плаћени слободни дани у 

складу са наведеним законом). Поред наведених радника, у просјеку сваког мјесеца имају око 3 особе 
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ангажоване кроз уговор о дјелу, јер морају покрити раднике који су на годишњем одмору или 

боловању, како корисници не би остали без услуге.  Поред персоналне асистенције и помоћи кући, 

свакодневно достављају оброке из јавне кухиње Црвеног крста за 11 корисника , који нису у 

могућности да самостално долазе по оброк. И ову активност такође реализују у сарадњи са ЈУ 

„Центар за социјални рад“ Бањалука. Од марта 2020. године услугу помоћи у кући реализују по 

цијени од 6,60 КМ (кућна-здравствена њега) и 6,80 КМ (за лица са проблемима у менталном 

здрављу). 

Цијена сата за услугу персоналне асистенције од маја мјесеца 2021. износи 6,40 КМ. Цијена сата за 

достављање хране се такође рачуна по цијени за помоћ у кући од 6,60 КМ, један сат дневно без обзира 

на даљину становања корисника. Храну достављају, углавном, корисницима који живе у 

приградским насељима те мјесечно прелазе преко 1200 километара обезбјеђујући ову услугу. 

Средства која се одобравају корисницима којима се доставља храна не могу покрити трошкове 

горива. Амортизацију и одржавање возила ни не рачунају. 

Од маја ове године је дошло до повећања најниже плате у Републици Српској, која тренутно износи 

540,00 КМ нето (бруто 803,57 КМ), а чак четири пута до повећања цијене горива, као и повећања 

свих животних намирница. Поред тога асистенти и његоватељи свакодневно изражавају 

незадовољство због слабо плаћеног, а веома одговорног посла који обављају. Наглашавају да су 

асистенти и његоватељи радили у пуном капацитету и за вријеме ванредног стања током пандемије 

вируса корона, јер корисници не могу сами да обаве ни најосновније свакодневне активности 

(задовољавање хигијенских потреба, облачење, трансфер итд.).  Како се увелико најављује повећање 

најниже плате у Републици Српској, уколико се обезбједи повећање цијене сата за услуге које 

пружамо преко ЈУ „Центар за социјални рад“ Бањалука, страхују да неће моћи да испоштујз раднике 

који пружају наведене услуге и самим тим неће моћи да пружају услуге у оном обиму у којем постоји 

и потреба за истима. Управо због свега наведеног (прије свега због мале плате за пружаоце услуга), 

свакодневно су суочени са проблемом мањка радника. Недовољна заинтересованост нових радника 

и незадовољавајући услови рада доводе до тога да и радници који су тренутно запослени одлазе на 

боље плаћене послове. Мјесечне фактуре за наведене услуге одавно не могу покрити бруто плату 

радника, због чега су принуђени да касне са уплатама доприноса, некада и преко три мјесеца. Како 

би наставили да пружају услуге са досадашњим квалитетом као и унапређењем истог, траже 

повећање цијене сата за персоналну асистенцију на 8,00 КМ, за помоћ у кући на 8,60 КМ, а за особе 

са проблемима у менталном здрављу на 8,80 КМ. 

Приједлог смо урадили на основу фактура за октобар мјесец текуће године.  

 

ОДГОВОР: У Приједлогу буџета Града за 2022. годину, средства на позицији 4163 - Остала проширена 

права, увећана су, у односу на Нацрт буџета Града за 2022. годину, за 100.000 КМ или 22,8% више. Тиме 

су средства на овој буџетској позицији планирана за 2022. годину у укупном износу од 585.000 КМ. 

Посматрано у односу на ребаланс 2021. године, ова средства су повећана за 108.500 КМ или 22%. 

Стуктуру потрошње средстава, за наведене намјене, дефинисаће Центра за социјални рад у 2022. години. 

 

Градски одбор СУБНОР-а Бања Лука 

ПИТАЊЕ: Указују на потребу да се у коначном Буџету Града Бања Лука за 2022.годину повећају 

новчана средства за рад и пројекте борачких организација. Борачке организације се финансирају у 

оквиру Одјељења за борачко инвалидску заштиту ставка “Текући грантови за рад борачких 

организација Града“. Нацртом буџета Града Бања Лука за 2022. годину који је усвојен на Скупштини 

одржаној 18.11.2021. године предвиђено је на буџетској ставци “Текући грант за рад борачких 

организација износ од 150.000,00КМ, а за пројекте и програме борачких организација износи од 

150.000,00КМ што је укупно 300.000,00КМ. Сматрају да је ово недовољан износ за опстанак 

борачких организација, доћи ће до гашења организација јер са оваквом расподјелом средстава у 
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Буџету, борачке организације не могу подмирити своје основне потребе. Напомињу да се ова 

неправда исправи прије достављања Нацрта буџета Скупштини града Бања Лука на усвајање. 

Гледајући 2014. годину која се сматра једном од најтежих због поплава износ средстава за рад 

борачких организација износио је 350.000,00КМ, а за пројекте 300.000,00КМ. Буџет Града 2014. 

године је износио 123.330.000,00КМ. У Нацрту буџета за 2022. годину буџет је увећан и износи 

159.350.000,00КМ, а видљив је и недопустив пад подршке борачким организацијама од интереса за 

Град. СУБНОР је једна од организација која се супроставља идејама заосталог фашизма, з адатак је 

да буду гласноговорници мира и разумјевања. Спровођење програмских и пројектних активности 

има велики значај за град Бања Лука зато што се код нашег народа учвршћије осјећај припадности 

слободарском, храбром и слободољубивом народу, развија свијест о потреби сваког појединца 

несметаном развоју, како економском, стваралачком, културном, умјетничком и сваком другом. 

Предложеним буџетом не могу реализовати своје пројекте, а о плати једног запосленог и режијским 

трошковима не желе ни да говоре. Када су у питању пројекти, имају 19 пројеката који се 

традиционално реализују дужи низ година, те није могуће одустати ни од једног да би се евентуално 

умањиле новчане потребе. Недопустив је однос града Бања Лука према борачким организацијама и 

јасно стављају до знања да уштеде у буџету немогу ићи на уштрб борачких организација, нити се 

могу средства у толиком проценту умањити. Оваквим чињењем сигурно ће се довести до гашења 

многих организација, а самим тим у јавности ће бити створена другачија слика и о односу Г рада 

према категоријама које ми заступамо. Када су погледали цијели буџет , добили су дојам да су сви 

битнији од носиоца традиција тековина народноослободилачких ратова, као и одбрамбено 

отаџбинског рата. СУБНОР Бања Лука дјелује и ван града Бања Луке на међународним 

конференцијама у Београду, Подгорици, Загребу, Љубљани, те како су преставници антифашиста ван 

земље, тако су и преставници културе нашег града, промовишу наше туристичке потенцијале. 

Посебно велику бригу посвећују нашим најстаријим члановима(борцима који су сви преко 92 

године). Због свега наведеног предлажу следећи буџет:  

Текући грант за рад борачких организација Града..................................350.000,00КМ  

Текући грант за пројекте и програме борачких организација.................300.000,00КМ 

Искрено се надају да ће се уважити примједбе и усвојити приједлог да буџет у укупном износу од 

650.000,00КМ за рад пројекте борачких организација буде предложен и усвојен на Скупштини града.  

 

ОДГОВОР: У Приједлогу буџета Града за 2022. годину, средства на позицији 4152-Текући гранотви за 

рад борачких организација Града, увећана су за 75.000 КМ и планирана за 2022. годину у укупном износу 

од 225.000 КМ, док су средства на позицији 4152-Текући и капитални грантови за пројекте и програме 

борачких и других организација, увећана за 30.000 КМ и планирана за 2022. годину у укупном износу од 

180.000 КМ (обје позиције су на нивоу ребаланса 2021. године). 

 

Борачка организација РС-Борачка организација Града Бања Лука 

ПИТАЊЕ: Указују на потребу да се у коначном буџету Града Бања Лука за 2022. годину повећају 

новчана средства за рад борачких организација, које имају статус од интереса за Град Бања Луку. 

Нацртом буџета Града Бања Лука за 2022. годину, који је усвојен на скупштини одржаној 18.11.2021. 

предвиђено је смањење новчаних средстава за рад поменутих организација. Такав начин расподјеле 

средстава из буџета Града не утиче повољно на рад поменутих организација. Гледајући 2014. годину 

која се сматра једном од најтежих због поплава, износ средстава за рад борачких организација 

износио је 350.000,00 КМ за 7 борачких организација од интереса за Град. У Нацрту буџета за 2022. 

годину видљив је недопустив пад подршке борачким организацијама од интереса за Град.  Узимајући 

у обзир да су средства која су додјељивана организацијама, од оснивања, у сталном паду и да су у 

односу на 2014. године умањена за преко 50%, дошло се у ситуацију упитног функционисања уопште. 

Напомиње се да се ради о јединој организацији која је по Закону о правима бораца, члан 27. и 127., 
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директно укључена у Закон, тако да свакодневно имају коресподенцију са Одјељењем за борачко 

инвалидску заштиту и Министарством рада и борачко-инвалидске заштите у рјешавању захтјева 

припадајућих категорија. Ово пишу, не да би се увеличавали, него да само приближе једну од 

активности (која је законска обавеза), а да би то извршавали неопходни су им  извршиоци тих 

послова, а самим тим и лични дохоци за исте, који су овим последњим умањењима доведени у питање 

и њихова лична материјална егзистенција. У складу са горе наведеним приједлог је, да се новчана 

средства за рад Борачке  организације Града Бања Лука врате на ниво из 2014. године, као и средства 

за пројекте/програме који се спроводе за наше категорије. Предлаже се: 

-за рад и функционисање борачких организација од интереса за Град - 350.000.00 КМ 

-за пројекте борачких организација од интереса за Град - 300.000.00 КМ 

Поред овога предлаже се да се у буџету Града тј. Одјељења за борчко-инвалидску заштиту повећа 

ставка за стамбено збрињавање, ППБ и РВИ. 

Искрено се надају да ће се уважити оправдане потребе друштвених организација, борачких 

категорија које су проистекле из одбрамбено-отаџбинског рата и у коначном буџета Града знатно 

повећати финансијска средства за рад ових организација и пројеката/програма које имају статус од 

интереса за Град. 

 

ОДГОВОР: У Приједлогу буџета Града за 2022. годину, средства на позицији 4152-Текући гранотви за 

рад борачких организација Града, увећана су за 75.000 КМ и планирана за 2022. годину у укупном износу 

од 225.000 КМ, док су средства на позицији 4152-Текући и капитални грантови за пројекте и програме 

борачких и других организација, увећана за 30.000 КМ и планирана за 2022. годину у укупном износу од 

180.000 КМ (обје позиције су на нивоу ребаланса 2021. године). 

 

Градска организација ампутираца „УДАС“- Симе Миљуша бр. 2 (приједлог достављен и путем 

мејла) 

ПИТАЊЕ: Повећања новчаних средстава за рад борачких организација које су проистекле из 

одбрамбено-отаџбинског рата, а које имају статус од интереса за Град, за 2022.  годину, Указује се на 

потребу да у коначном буџету Града Бања Лука за 2022. годину повећају новчана средства за рад и 

пројекте борачких организација које имају статус од интереса за Град Бања Луку.  Нацртом буџета 

Града Бања Лука за 2022. годину који је усвојен на скупштини одржаној 18.11.2021. предвиђено је 

смањење новчаних средстава за рад поменутих организација у односу на претходне године. Такав 

начин расподјеле средстава из буџета Града не утиче повољно на рад поменутих организација. 

Гледајући 2014. годину која се сматра једном од најтежих због поплава износ средстава за рад 

борачких организација износио је 350.000,00 КМ, а за пројекте 300.000,00 КМ. Буџет Града за 2014. 

годину годину износио је 123.330.000,00 КМ. У Нацрту буџета за 2022. годину видљив је недопустив 

пад подршке борачким организацијама од интереса за гард.  Градска организција ампутираца УДАС 

Бања Лука је 2010. године проглашена за организацију од интереса за Град Бања Лука. Узимајући у 

обзир да су средства која смо добијали од свог оснивања, за рад и пројектне активности, у сталном 

паду и иста су знатно умањена у односу на 2014. годину. 

У 2021. години организација је добила за рад до сада 17.892.00, КМ, а за пројектне активности добили 

14.000,00 КМ, што није довољно. Наведена средства за рад једва покривају трошков плате једног 

запосленог, нису у могућности да покрију остале трошкове (комуналне, режијске, канцеларијске, 

техничке, теренски рад и друге трошкове). У складу са наведеним, приједлог је да се новчана 

средства за рад и пројекте Градске организације ампутираца УДАС врате на период из 2014. године 

и да прате друге трошкове како би своју мисију према заједници и кориснициима ратним војним 

инвалидима, ампутирцима, жртвама мина, ЦЖР, демобилисаним борцима ампутираним лицима 

послије рата, могли несметано да обављау, имајући у виду чињеницу да су корисници уградили 

дијелове тијела у темеље Републике Српске и да се ради о најосјетљивијој циљаној групи лица са 
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инвалидитетом.  

Висина новчаних средстава за рад и пројекте Органозације директно  утиче на обим и квалитет услуга 

које треба да пружају корисницима, те на акктивностима које би требале довести до бољег стања 

заједнице. Без значајније финансијске подршке нису у могућности да се баве  кључним препознатим 

проблемима у заједници незапосленост лица са инвалидитетом, социјална неукљученост, 

сиромаштво, обим и квалитет социјалне заштите, пружагве правне помоћи, побољшање стратешког 

и правног оквира за разне активност као и развој друштва, услуга здравствене и професионалне 

рехабилитације, изградња капацитета организације цивилног друштва, умрежавање, промоцији 

права потреба и могућности лица са инвалидитетом, едукација менаџмента и тимова и др. 

Организација се бави проблемима људских права са којима се сусрећу наши корисници из разлога 

што због своје инвалидности и приступачности услуга нису у могућности да користе сва права на 

нивоу локалне заједнице. Проблем инвалидности је проблем друштва, заједнице, а не само проблем 

лица са инвалидитетом и зато се мора јачати сарадња, обезбједити организацијама цивилног друштва 

већа финансијска средства, јер само оснажене организације могу бити од користи и заједници и 

корисницима. Како би остварили наше заједничке циљеве, дефинисане статутом, потребама 

корисника, те активностима које би требале довести до бољем положају шире заједнице, искрено се 

надају да ће се уважити оправдане потребе борачких организација које су проистекле из одбрамбено-

отаџбинског рата и у коначном буџету Града знатно повећати финансијска средства за рад и пројекте 

ових организација које имају статус од интереса за Град. Буџет Града Бања Лука наведених 

организација за 2022. годину не би требао да буде мањи од 350.000,00 КМ за рад, и 300.00,00 за 

пројекте, колико је било у 2014. години. 

 

ОДГОВОР: У Приједлогу буџета Града за 2022. годину, средства на позицији 4152-Текући гранотви за 

рад борачких организација Града, увећана су за 75.000 КМ и планирана за 2022. годину у укупном износу 

од 225.000 КМ, док су средства на позицији 4152-Текући и капитални грантови за пројекте и програме 

борачких и других организација, увећана за 30.000 КМ и планирана за 2022. годину у укупном износу од 

180.000 КМ (обје позиције су на нивоу ребаланса 2021. године). 

 

Градска организација породица заробљених и погинулих бораца и несталих цивила Бања Лука  

ПИТАЊЕ:Увидом у нацрт Буџета града Бања Лука за 2022. годину уочено да је предвиђено велико 

смањење гранта за рад борачких организација и гранта за пројекте и програме борачких организација . 

Вјерујују да је овакво смањење предвиђено првенствено из разлога што Градска управа није упозната 

у које сврхе се исти користе. Средства из гранта за рад борачких организација користе се првенствено 

за плате лица која су запослена у организацијама, затим за плаћање режија и канцеларијског 

материјала. Свакодневно долази до поскупљења, како режија, тако и канцеларијског материјала и 

свих других животних намирница. Такође, свакодневно се говори о побољшању животног стандарда 

радника и повећању плата. Плате запослених у организацијама су далеко ниже, а у складу са 

стручном спремом, од плата радника запослених у Градској управи. Са оваквим нацртом Буџета не 

само да не могу предвиђати повећање плата, него само могу планирати отпуштање радника и 

престанак рада. Да ли је познато колико породица живи од ових плата? Појединим породицама ов е 

плате су једини извор прихода. Средства из гранта за пројекте и програме користе се за остваривање 

статутарних циљева и задатака борачких организација. Статутарни циљеви и задаци организација су 

борба да се пронађу сви нестали цивили и војници српске националности (подсјећају да се још увијек 

тражи 51 особа која је рођена на територији Града Бања Лука, а ако се узме у обзир нестала лица  која 

су се доселила у град прије рата, као и лица чије су се породице доселиле у току и након рата , број 

породица чији чланови се још увијек траже је много већи); праћење и остваривање права породица 

несталих и погинулих; борба за побољшање права породица несталих и погинулих; рад да се потпуно 

и трајно очува успомена на све нестале и погинуле, борба за утврђивање одговорности погибије 
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сваког борца; борба за заштиту ликова, гробова, гробница, спомен обиљежја погинулих и несталих, 

као и борба да се на одговарајући начин обиљеже мјеста страдања; указивање на појаве и пропусте 

органа власти, појединаца и организација који својим дјеловањем наносе неправду члановима 

породица несталих и погинулих; истицање органа, организација и појединаца који својим чињењем 

доприносе остварењу права и програмских циљева наше организације.  Због свега наведеног сматрају 

да је недопустиво да се грантови смањују. Приједлог ове организације је да се средства за ове 

грантове врате у висини у којој су били 2014. године, односно да се за грант за рад организација 

предвиде средства у износу од 350.000,00КМ, а за гранг за пројекте и програме борачких 

организација у износу од 300.000,00 КМ. С обзиром на све наведено и чињеницу да је Буџет за 

следећу годину предвиђен у износу од 156.850.000 КМ, а да је у 2014. години износио 123.330.000,00 

КМ, сматрају да је приједлог основан. 

 

ОДГОВОР: У Приједлогу буџета Града за 2022. годину, средства на позицији 4152-Текући гранотви за 

рад борачких организација Града, увећана су за 75.000 КМ и планирана за 2022. годину у укупном износу 

од 225.000 КМ, док су средства на позицији 4152-Текући и капитални грантови за пројекте и програме 

борачких и других организација, увећана за 30.000 КМ и планирана за 2022. годину у укупном износу од 

180.000 КМ (обје позиције су на нивоу ребаланса 2021. године). 

 

Милош Ајдер и грађани Ул. Млађе Ћусића, МЗ Дракулић  

ПИТАЊЕ: Незадовољни грађани мјесна заједница Дракулић и овим путем желе да укажу на проблеме 

који их прате годинама. Мјесна заједница Дракулић је неоправдано најзаосталија на подручју Града 

Бањалука. Грађанима МЗ непознато ко их представља у савјету мјесне заједнице, те их нико нр  

обавјештава нити позива на било какве састанке као грађане. Географски су дупло ближе центру 

Града од мјесних заједница Мотике, Шарговац и Куљани гдје се улажу милиони марака али не и у 

ову МЗ. Немају породичну амбуланту нити било какве друшвене просторије за окупљање градађана 

и томе слично, па су старија и изнемогла лица принуђени да иду у сусједне мјесне заједнице код 

љекара. Канцеларија савјета мјесне заједнице је у приватним кућама и значајном броју људи је 

непознато гдје се налази. Оно по чему је Дракулић познат како ван Бањалуке тако и изван Републике 

Српске је спомен- костурница за 2400 цивилних српских жртава усташког покоља 1942. а који су 

живјели на овом подручју. Смјештена у Улици Млађе Ћусића и у фебруару сваке године се на том 

мјесту окупљају многобројни људи са разних страна ради изражавања поштовања тим невиним 

жртвама убијеним само зато што су Срби и што су живјели на том мјесту. Споменик је направљен у 

прошлом вијеку и нажалост, од тада до данас, слабо је шта друго направљено. Из изложеног у 

наставку, намеће се утисак какав однос и значај се придаје жртвама из покоља у МЗ Дракулић, која 

личи на неко сиротињско српско острво између напријед наведених мјесних заједница. На путу до 

поменутог споменика, кроз отворене канале за одвођење атмосферских падавина уз улицу Млађе 

Ћусића, протиче канализација из кућа дуж улицу, са парецела подијељеним породицама палих и 

несталих бораца задњег рата, у недостатку канализационог система директно на улицу. У периоду 

топлијег времена, непријатан мирис указује свим пролазницима на то, а ризик по здравље људи је 

прича за себе. Изградњом централног канализационог система, овај проблем би био ријешен и услови 

живота и здравља грађана значајно би били унапријеђенији. Истој улици, која води до споменика, 

недостаје и тротоар којим би се пјешаци безбједно могли кретати, пошто се возила крећу великом 

брзином том дионицом до споменика чиме су пјешаци изложени великом ризику. Ризик се додатно 

повећава, у вечерњим сатима, са смањењем видљивости. Тротоар би елиминисао тј. значајно 

поправио безбједност пјешака на тој дионици. Важно је истаћи да се у истој улици налази подручна 

основна школа, такође без канализационе мреже, са сличним напријед наведеним ризицима по 

здравље ученика. Израда канализационог система у већ наведеној улици Млађе Ћусића, макар до 

школе би било системско рјешење тог проблема. Поређења ради, наводи се примјер од прије пар 
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година, кад је уступањем земљишта војног полигона у Дракулићу за индивидуалну стамбену 

изградњу, гдје је одмах по почетку изградње индивидуалних стамбених објеката извршено 

асфалтирање приступних улица, припадајућих тротоара и комплетне канализационе мреже, чиме су 

остали грађани МЗ Дракулића у односу на њих, сведени на грађане другог реда, што је непримјерено.  

Од градске инфраструктуре, на подручју мјесне заједнице налазе се три гробља и депоније земље и 

разног шута. Колико су гробља неопходна инфраструктура, толико је и њихова близина непожељна 

за насељавање људи и пожељност живота и боравка на тим локацијама, а Дракулић гробља има чак 

три. Из наведеног свако може просудити о њиховим урбанистичким ефектима на развој и 

атрактивност МЗ Дракулић, за како лични, тако друштвени живот њених (а и потенцијално нових) 

житеља. Свакако би изградња неке корисније инфраструктуре (бар напријед наведене) донекле 

компензовала све наведене негативне ефекте, недостатке и ризике по здравље мјештана ове мјесне 

заједнице.Чистоћа сваког града се мјери процентом изграђене канализационе мреже.  Приједлог је да 

се уобзире и обухвате наведени захтјеву у план за 2022/2023. г, те да се исправе годинама учињени 

досадашње пропусте.  

 

ОДГОВОР: У Улици Млаће Ћусића нема изграђене јавне канализационе инфраструктуре. Тренутно 

се фекална канализације испушта у отворени поток, који се налази непосредно уз приватне парцел 

дуж трасе пута. Одјељење за комуналне послове може уврстити у приједлог за израду пројектне 

докумнетације предметног подручје. Дужина трасе је цца 950м.  

Изградња тротоара у Улици Млађе Ћусића захтјева израду урбанистичко-техничке и пројектне 

документације, што ће планирати кроз програм уређења  у 2022. години и реализовати у складу са 

расположивим средствима. Потом је потребно рјешити имовинске односе, у складу са расположивим 

средствима. У току је усвајање Урабнистичког плана Града Бања Лука, који би дугорочно и плански 

требао, у скалду са потребама становништва и урбанистичким стандардима, да усмјери урбанистички 

развој свих дијелова Града, укључујући и насеље Дракулић.  

 

Удружење „Заједно“ 

ПИТАЊЕ: Приједлог је да се повећају средства за цијену услуге особа са инвалидитетом. Остати и 

живјети у заједници, код своје куће, са другим људима, људско је право. За особе којима је потребна помоћ 

других лица у свакодневном животу, услуге у заједници су управо оно што ће им помоћи да не буду 

смјештене у институције. Услуге у заједници представљају и напреднији тренд заштите маргинализованих 

група. Обухватају различите активности, мјере и програме у заједници које су намијењене срећнијем 

животу рањивих група лица, кроз препознавање и рјешавање потешкоћа појединаца, ради њиховог бољег 

социјалног функционисања, кориштења преосталих способности, заштите здравља и сл. Удружење 

„Заједно" од 2007. године пружа социјалне услуге у заједници за 35 душевно обољелих лица у Дневном 

центру, као услуге дневног збрињавања. Петнаестогодишње искуство показало је да су резултати ових 

услуга за кориснике вишеструки, а између осталог очитују се у јачању самопоуздања, побољшању 

квалитета односа са другима, стабилизацији психичког здравља и побољшању квалитета живота којим 

живе. Нажалост, ниска цијена социјалних услуга за душевно обољела лица, која износи око 150,00 КМ по 

кориснику мјесечно, угрожава даље пружање ових услуга. Осим тога, цијена ових услуга није повећавана 

од 2014. године. Из постојеће цијене треба покрити: оброк за кориснике, кафу и напитке за кориснике, 

ангажовање 5 високостручних кадрова за радионице корисника (окупационе, музичке, психолошке групне 

и психолошке индивидуалне), набавку материјала за окупационе и друге радионице, комуналне услуге, 

од чега само трошкови гријања на годишњем нивоу износе око 5.000 КМ, ангажовање књиговође, 

повремене интервентне потребе за лијекове и прехрамбене артикле за кориснике и сл. Осим тога из ових 

средстава треба обезбиједити финансирање координатора ДЦ и дипл. соцц. радника, као једног од услова 

за постојање услуга. Проблеми финансирања произилазе и из чињенице да донатори нису заинтересовани 

за подршку душевно обољелим лицима, него више дјеци и младима. Цијене да би цијена услуге за особе 
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са психичким проблемима требала износити најмање 220,00 КМ по кориснику мјесечно, како због 

побољшања квалитета услуга, тако и могућности финансирања кадрова и других потреба ДЦ. Надаље, 

због давања приоритета потребама корисника, удружење има перманентне проблеме са кадровима, од тога 

да их не може обезбиједити због тежине и изазова у раду и да их не може платити. Са друге стране, осим 

што готово не постоје установе за смјештај душевно обољелих лица, цијене смјештаја у институцијама, у 

којима ова лица знају остати и до краја живота, износе од 800,00 до 1.200,00 КМ у зависности од стања у 

којем се особа налази, у чему је очита и друштвена исплативост. У Бањој Луци постоји објективна потреба 

за постојањем Дневних центара за рехабилитацију особа са психичким проблемима, због величине Града 

и све већег броја ових лица који лутају Градом или изоловани сједе у кућама, али и подршке њиховим 

породицама. Данас је Дневни Центар „Заједно" једини модел заштите особа са психичким проблемима у 

Републици Српској и БиХ. 

 

ОДГОВОР: Центар за социјални рад је, како у  Приједлогу буџета за 2022. годину, тако и у примједбама 

на Нацрт буџета за 2022. годину, планирао увећање средстава за претходно поменуто удружење и то уз 

слиједеће образложење: 

УГ „Заједно“ Бања Лука на територији града Бања Лука проводи услугу дневног збрињавања за душевно 

обољела лица, а у складу са Законом о социјалној заштити Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 37/2012, 90/2016, 94/2019 и 42/2020) и Правилником о остваривању права на 

дневно збрињавање („Службени гласник Републике Српске“ број 2/2014). Именовано удружење ову 

услугу из области социјалне заштите пружа од 2007. године и тренутно збрињава 35 корисника. Град Бања 

Лука тренутно издваја 5.350,00 КМ на мјесечном нивоу, односно, 64.200,00 КМ на годишњем нивоу, за 

провођење ове услуге од стране УГ „Заједно“ Бања Лука, односно, 152,85 КМ по кориснику. С обзиром 

да већ дужи временски период није дошло до повећања средстава која се издвајају за услугу дневног 

збрињавања, Јавна установа „Центар за социјални рад“ Бања Лука је за сва удружења грађана која на 

територији града проводе ову услугу у свом приједлогу буџета за 2022. годину предложила повећање 

издвајања за ову услугу, и то, конкретно, за УГ „Заједно“ Бања Лука 535,00 КМ мјесечно, односно, 

повећање од 6.420,00 КМ, на годишњем нивоу, односно, укупно 77.040,00 КМ на годишњем нивоу. С 

обзиром да увећање, како за сва удружења, тако и за УГ „Заједно“ Бања Лука, није уочено на ставци за 

смјештај за установе и хранитељске породице, иста су тражена као додатна средстава. Напомињемо да УГ 

„Заједно“ Бања Лука у својим примједбама, које је упутило Одјељењу за финансије тражи повећање од 

220,00 КМ по кориснику, што на мјесечном нивоу укупно износи 7.700,00 КМ, односно, 92.400,00 КМ, на 

годишњем нивоу. 

 

Дијализни центар Бања Лука 

ПИТАЊЕ: С обзиром на то да се у посљедње вријеме појављује све више здравствених установа, које до 

сад нису поменуте да ће добити новчану накнаду од Града Бања Луке и да здравствене раднике са дијализе 

нико не помиње, обраћају се са молбом да се узме у обзир чињеница да здравствени радници, запослени 

на дијализи у Бања Луци, од почетка пандемије воде борбу против Корона вируса. Вјерују да се зна за 

чињеницу да свакодневно дају надљудске напоре и да у дијализном центру пружају лијечење за све 

пацјенте из Универзитетско-клиничког центра Бања Лука, па и из цијеле Републике Српске у случајевима 

када је то потребно. С обзиром на те чињенице, изражавају наду и жељу да ће се, у знак захвалности и 

подршке, како осталима, тако и овој установи, уручити једнократну новчану помоћ у износу од 500 КМ.  

 

ОДГОВОР: Право на једнократну новчану помоћ, првобитно је било планирано за запослене у здравству 

на територији Града Бања Лука и то: Универзитетски клинички центар Републике Српске, ЈЗУ „Дом 

здравља“ у Бањој Луци, ЗЗФМР „Др Мирослав Зотовић“, ЈЗУ Институт за јавно здравство Регионални 

центар Бања Лука - централа. Ребалансом Буџета право на исплату једнократне новчане помоћи остварују 

запослени у здравству на територији Града Бања Лука и то: Завод за судску медицину, Завод за 
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трансфузијску медицину, Завод за стоматологију и Завод за медицину рада и спорта. Размотриће се и 

могућност додјеле средстава запосленим радницима у Дијализном центру. 

 

Основна школа „Ђура Јакшић“ 

ПИТАЊЕ: Предсједнику Скупштине Града доставила је Основна школа „Ђура Јакшић“ из Бања Лука 

захтјев да се у Буџету Града за 2022. годину уврсти изградња „спомен парка“ код школе у занак сјећања 

на 52 ђака православне вјеросиповјести који су мучки убијени од стране усташа 07.02.1942. године. 

 

ОДГОВОР: Обавјештавамо вас да у Нацрту буџета Града Бања Лука за 2022. годину нису предвиђена 

средства за суфинасирање предметног пројекта. Ресорна одјељења ће размотрити ову иницијативу и 

предложити је за ребаланс 2022. године. 

 

IV ПРИМЈЕДБЕ НА НАЦРТ  БУЏЕТА ГРАДА ЗА 2022. ГОДИНУ– САВЈЕТИ МЈЕСНИХ 

ЗАЈЕДНИЦА 

 

Центар  I 

ПИТАЊЕ: Савјет МЗ Центар I је на сједници одржаној дана 06.12.2021. године разматрао Нацрт 

Буџета Града Бања Лука. Имајући у виду да приједлози Савјета који су раније достављани, као 

најважнији нису уврштени у Буџет, у даљем тексту достављају исте: 

1. Наставак изградње моста у Долцу и уређење (прекривање) ријеке Црквене од градске пијаце до 

ријеке Врбас, чиме би се ширење загађења, посебно у љетним мјесецима и уредио простор од ријеке Врбас 

до градске пијаце. 

2. Уређење парка „Купусиште“ (угао Улице Николе Пашића и Српске улице) са свим садржајима: дјечије 

игралиште, клупе, канте за смеће, садња дрвећа и зеленила, постављање табле за шах за пензионере, 

теретана на отвореном, стол за стони тенис и други садржаји. 

3. У сарадњи са Заједницама етажних власника, ради повећања енергетске ефикасности уредити фасаде 

у улицама Српска бр. 40-42, Николе Пашића бр. 20-24 и Улици Васе Пелагића, обзиром да се у посљедње 

двије године на овом проблему није довољно радило. 

4. Реконструкција канализационе мреже у улици Симе Шолаје од броја 8 до броја 16 у дужини од 60 

метара, због урушавања вода, недовољног профила цијеви и слабог протока, што изазива излијевање 

отпадних вода. 

5. Уређење паркинг простора испред продавнице „Мој маркет“ у Алеји Светог Саве. 

6. Асфалтирање простора дворишта зграда у улици Николе Пашића бр. 20-24 зграде бр.38- 42 и 

обиљежавање паркинг мјеста. 

7. Уређење простора и замјена газних плоча у Алеји Светог Саве од броја 16 до броја 20. 

8. Асфалтирање-санирање површине испред објекта бр.29 у улиици Војводе Радомира Путника. 

9. Побољшање јавне расвјете у улицама Краља Алфонса XIII и Саве Ковачевића. 

10. Постављање јавне расвјете изнад атомског склоништа у улици Николе Пашића од броја 34 до броја 

40, како би се спријечило скупљање омладине у склоништу и кориштење недозвољених средстава. 

11. У оквиру изградње објекта на локацији бившег кина „Козара“ потребно је ријешити паркинг за 

станаре новог објекта , као и за станаре већ постојећих објеката. 

12. На подручју цијеле МЗ Центар I уредити локације за постављање контејнера за смеће изван тротоара. 

13. Изградња тротоара у улици Милана Ракића са једне стране коловоза, 

14. Модернизација дијела саобраћајнице и паркинга у улици Васе Пелагића између броја 44 и 56 код 

дјечијег игралишта према улици Николе Пашића у дужини 150 метара 

 

ОДГОВОР: 

1. Наставак изградња моста у Доцу је планиран ребалансом буџета за 2021.годину. Проблематика око 



25 
 

ријеке Црквене рјешаваће Одјељење за комуналне послове, и није обухваћена овим пројектом. 

5. и 6. Уређење паркинга око зграда нису планирана буџетом у програму Одјељења за саобраћај-ЗКП. 

Санације мањег обима су могуће кроз редовно одржавање као и обиљежавање паркинг мјеста у 2022. 

години, а у складу са расположивим средствима. 

7. Поправка газних плоча је могућа кроз редовно одржавање у 2022. години. 

9. У наведеним улица постојни јавна расвјета. 

10. На поменутој локацији постоји јавна расвјета, тј изнад гараже у улици Николе Пашића од броја 34 до 

40. 

11. Паркинг код кина, „Козаре“ - урађена је пројектна документација и планирано рјешавање имовинско-

правних односа, у складу са расположивим средствима.  

13. Тротоари у Ул. Милана Ракића - урађена је пројектна документација и дио тротоара ће бити изграђен 

кроз уговоре са инвеститорима који се обавезују да изграде јавну инфраструктуру. 

14. Овај захтјев ће се размотрити приликом израде програма Одј. за саобраћај- ЗКП за 2022. годину, према 

расположивим средствима . 

 

Стричићи 

ПИТАЊЕ: Савјет МЗ Стричићи је на својој редовној сједници Савјета 06.12.2021. године донио 

следеће приједлоге и сугестије на Нацрт буџета за 2022 годину :  

-У Нацрту буџета за 2022. годину нема ставке модернизације путева за ову МЗ-у, због тога Савјет МЗ 

предлаже и тражи да се у Нацрту буџета односно у буџету за 2022. године унесе ставка модернизација 

путних праваца у нашој МЗ-и од најмање једног километра. 

-Нема развојних пројаката - пренамјена Робне куће, њено реновирање и привођење намјени неком од 

производних погона. Савјет МЗ истиче да је однос Града и Градске управе према овом нашем објекту 

(девастираној Робној Кући у Стричићима) маћехински и недомаћински, овај објекат је некада био 

окосница развоја ове МЗ и данас би то исто био нашој МЗ, да га је реновирати и привести намјени неком 

од производних погона. Слали су дописе, правили пројектну документацију за реновирање овога објекта, 

предлагали које производне погоне би било добро отворити и да до дана даншњег нису наишли на 

подршку Градских власти. Правили су пројектну документацију и кандидовали у Програму капиталних 

инвестиција Града 2018, такође и у Програму капиталних инвестиција Града 2021-2023. Приједлог Савјета 

је да се у буџету Града за 2022 годину нађе и ставка реновирање руинираног објекта (Робне куће) у 

Стричићима , и привођење намејини неком од производних погона. 

-Такође у Нацрту буџета за 2022 годину нема ставке за финансирање спортско рекративног центра на 

Мањачи ( Лусићком пољу ). 

Савјет МЗ истиче како ове мјесне заједнице није било и у Нацрту ребаланса буџета за 2021 годину па је 

нема ни увоме Нацрту буџета за 2022. годину и пита се хоће ли доћи такво вријеме да се и ова МЗ-е сматра 

као једна од 54 МЗ-е Града. Стога Савјет МЗ-е сматра да је МЗ данас више запоставњена него што је то 

била у вријеме Јосипа Броза Тита (у доба социјализма).  

 

ОДГОВОР: Центар за развој пољопривреде и села доставио je одоговор којим се истиче да пројекат, који 

се односи на финансирање спортско-рекреативног Центра на „Мањачи“ у Лусићком пољу, није у 

надлежности Центра за развој пољопривреде и села. 

У вези приједлог Савјета је да се у буџету Града за 2022. годину планирају средства за реновирање 

руинираног објекта (Робне куће) у Стричићима, и привођење намјени неком од производних погона, 

истиче се да није, у директној надлжности јединица локалне самоуправе, рјешавање питања пренамјене 

објеката и привођење намјени у производни погоне.  Град Бања Лука дозначава средства субвенција као 

помоћ привредним субјектима и малим предузетницима. Ово питање би требало ријешити у сарадњи са 

републичким органима. 

Приједлог да се финансира изградња спортско рекративног центра на Мањачи (Лусићко поље), биће 




