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ПРИМЈЕДБЕ И ПРИЈЕДЛОЗИ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НА 

НАЦРТ РЕБАЛАНСА БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2022. ГОДИНУ 

 

УВОД   

 

 Градоначелник града Бања Лука је Одлуком број: 11-Г-4727/22 од 06.10.2022. године, 

утврдио Нацрт Ребаланса буџета Града за 2022. годину, а Скупштина Града Бања Лука је 

Закључком бр. 22-013-456/22 (од 08.12.2022. године) прихватила Нацрт Ребаланса буџета Града за 

2022. годину и упутила га у јавну расправу. Овим закључком било је предвиђено да јавна расправа 

траје 5 дана, почевши од дана доношења овог закључка, према Програму провођења јавне 

расправе. 

Јавна расправа проведена је у периоду од 08.12. до 13.12.2022. године, са циљем 

обезбјеђивања учешћа јавности у процесу доношења Ребаланса буџета Града и учешћа субјеката 

у предлагању примједби, приједлога и сугестија које су послужиле за коначно утврђивање 

Приједлога Ребаланса буџета Града Бања Лука за 2022. годину. 

Јавна расправа проведена је кроз сљедеће облике: приједлози су достављани писаним 

путем, на протокол Градске управе Града; организована је јавна расправа у Банском двору, дана 

13.12.2022. године, на којој су учешће узели заинтересовани и исказали своје примједбе на Нацрт 

Ребаланса буџета за 2022. годину; на интернет сајту Града Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba) 

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

послати питања, приједлоге и сугестије на Нацрт Ребаланса буџета; организована је и 

дистрибуција нацрта свим савјетима МЗ. 

Након јавне расправе приступило се обједињавању примједби и  приједлога на 

Нацрт Ребаланса буџета за 2022. годину и исте су приказане даље у овом извјештају. 

 

I ПИТАЊА СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ ОДРЖАНЕ У БАНСКОМ ДВОРУ, ДАНА 13.12.2022. 

ГОДИНЕ, С ПОЧЕТКОМ У 17:00 ЧАСОВА 
 

Драган Цигановић, предсједник Савјета МЗ „Мотике" 

ПИТАЊЕ: Поставио питање када ће бити превоз за путнике из ове МЗ на сваких пола сата? Није 

урађено ништа по питању саобраћајне инфраструктуре на подручју ове МЗ и када ће се почети 

нешто радити? 

 

ОДГОВОР: Због посљедица изазваних пандемијом вируса корона, као и због сталног пораста 

цијене нафтних деривата, на већини линија у градском и приградском превозу путника, дошло је 

до смањења броја полазака, с тим да се водило рачуна да се у вршном периоду, када путници 

одлазе и враћају се са посла, не долази до смањења броја полазака. На путном правцу Бања Лука 

– Мотике у току је извођење радова, па је из тог разлога дошло до корекције и трасе и реда вожње 

на линији 13П, па самим тим и за Мотике. По регистрованом реду вожње по јавном позиву, на 

линији за Мотике предвиђено је да радним данима у вршним јутарњим и поподневним сатима 

аутобус саобраћа на сваких пола сата (од 07.00h до 09.00h и од 13.00h до 17.00h), а између и до 

23.00h сваких сат времена, суботом сваких сат времена а недељом као и до сада. Стање ће се 

стабилизовати и након завршетка радова на поменутој саобраћајници, успоставиће се регистрован 

ред вожње. 

 

Пудар Владимир, радник Градске управе 

ПИТАЊЕ: Ребалансом буџета је повећање личних примања за запослене у Градској управи БЛ и 

институцијама Града предвиђено 11,8% или 4,89 милиона КМ, да ли то значи да ће се исплатити 
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ретроактивно плате у складу са Посебним колективним уговором од 30.01.2022. г. (Службени 

гласник РС бр 08/22)? 

 

ОДГОВОР: Бруто плате за запослене у ГУБЛ-у повећане су у току 2022. године, у складу са 

измјенама Појединачног колективног уговора за запослене у ГУБЛ-у, које су потписали 

послодацац (Градоначелник) и представник репрезентативног синдиката ГУБЛ-а. У складу са 

претходним, није могуће ретроактивно исплатити плате. У приједлогу ребаланса је предложено 

додатно повећање расхода за плате. 

 

Раде Радоњић, Предсједник Савјета МЗ „Чесма“ 

ПИТАЊЕ: Примједба на нацрте оба документа, у смислу начина на који су написани. Не може се 

снаћи у ставкама, сматра да морају сви који читају ово, бити посебно образовани, иначе је тешко 

растумачити документе. Примједба да се на подручју ове МЗ није пуно тога урадило ништа не 

ради.  

 

ОДГОВОР: Буџет Града (као и ребаланс) припремљен је у складу са одредбма Закона о буџетском 

систему РС, као и у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу 

буџета „Службени гласник Републике Српске“, број 111/21). Буџет Града Бање Луке, као и сваког 

другог града и општине у Републици Српској, приказан је у форми која је прописана претходно 

наведеним прописима, те као такав може бити неразумљив грађанима који нису економске струке. 

Због тога се, уз табеларне прегледе код нацрта и приједлога буџета Града (и ребаланса), редовно 

припрема тескт образложења, у коме су дата јасна појашњења за све значајне буџетске ставке. 

Тако, на примјер, дата су додатна образложења шта је била полазна основа за планирање прихода 

и расхода, односно примитака и издатака у одређеним износима, те се врши поређење са 

претходном буџетском годином и извршењем. Напомињемо да се у оквиру сваког консолидованог 

извјешатаја о извршењу буџета, које разматра Скупштина Града, такође даје детаљна анализа 

извршења буџета у посматраној буџетској години. Поред тога, Одјељење за финансије је, до 2020. 

године, припремало брошуру „Буџет за грађане“, која је била креирана у сврху једноставног и 

разумљивог информисања и едукације свих грађана о буџету и буџетском процесу. Издавањем ове 

брошуре, жеља је да се грађанима као и свим занитересованима додатно појасни и поједностави 

на који начин се прикупљају и троше средства у буџету.  

Програми уређења грађевинског земљишта и заједничке комуналне потрошње код Одјељења за 

саобраћај и путеве и Одјељења за комуналне послове детаљно планирају извршење буџета, 

односно, планиране радове по мјесним заједницама, а на основу усвојеног буџета. У складу са 

планираним средствима, настоји се вршити равномјерно улагање у инфрастуктуру по свим МЗ на 

територији Града, а такођем постоји обавеза да се поштују утврђени приоритети. На подручју МЗ 

Чесма извршено је асфалтирање два крака улице I Крајишког пролетерског батаљона у укупној 

дужини од 200 метара. Процјењена вриједност радова 25.000 КМ. За рјешавање имовинско-

правних односа на парцелама потребним за изградњу моста Град Бања Лука је обезбиједио 800.000 

КМ. 

 

Игор Видовић, предсједник Савјета МЗ „Лазарево I“ 

ПИТАЊЕ: Примједбе да у МЗ Лазарево I није било улагања, да су достављани дописи и да се они 

не читају, те не поштују приоритети Савјета МЗ. Приједлог да се асфалтира паркинг простор 

испред амбуланте на подручју ове МЗ и да се код "Крајиналијека" санира локва од 50м. Треба да 

се уведе накнада за рад свих Савјета МЗ, да се Савјети више уважавају. Приједлог да се обнове 

аутобуска стајалишта на подручју ове МЗ.  
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ОДГОВОР: Увидом у службене евиденције утврђено је да се паркинг простор испред амбуланте 

налази на катастарској парцели к.ч. број 224/1, уписана као посјед регионалног медицинског 

центра, што одговара дијелу грунтовне парцеле к.ч. 2/1 – општенародна имовина са правом 

располагања „Тржница“ АД Бања Лука. Обзиром на наведено град Бања Лука није надлежан за 

предметно рјешавање. Везано за локву код "Крајиналијека", потребно је израдити пројектну 

документацију за саобраћајницу са припадајућом инфраструктуром, што ће се извршити у 

наредном периоду. 

Накнада члановима Савјета мјесних заједница не представља законом прописану обавезу Града 

Бања Лука. Имајућу у виду број мјесних заједница на подручју Града, те број чланова Савјета 

мјесних заједница (око 400 чланова Савјета), као и износе доприноса и пореза који се плаћају на 

накнаде, у Буџету Града би за ову намјену требало издвојити значајан износ средстава (око 0,5 

мил. КМ). С обзиром на финансијска средства неопходна за приоритетне пројекте, у складу са 

капиталним плановима и стратешким опредјељењем града, средства за исплату Савјетима МЗ се 

не планирају од 2013. године. У наредном периоду размотриће се могућност, у складу са 

расположивим финансијским средствима, да се планирају средства за накнаде члановима Савјета 

МЗ. 

Одјељење за комуналне послове буџетом за 2022. годину ималo je обезбјеђена сресдства за 

одржавање све комуналне опреме у износу од 200.000 КМ, која ребалансом нису увећавана. У току 

2022. године спроведена је нова јавна набвака за избор извођача радова за одржавање комуналне 

опреме са којим ће бити потписан уговор и биће издати налози за санацију аутобуских стајалишта 

у складу са приоритетима. 

 

Драган Којић, МЗ "Булевар" 

ПИТАЊЕ: Не треба да се праве дјечија игралишта, на подручју ове МЗ, јер се стара/постојећа 

игралишта заобилазе и не обнављају. Постављено и питање да ли је улица која иде од џамије 

Ферхадије до кружног тока, обновљена по захтјеву МЗ? Ул. Ђуре Јакшића и Ул. Војводе Момчила, 

које припадају овој МЗ, су у катастрофалном стању, па је питање зашто се средстава не обезбиједе 

за њихову обнову, у ребалансу или буџету? Сматра да је јако битно да се сарађује са МЗ, тражи да  

се одговара на дописе, који савјети упућују Граду.  

 

ОДГОВОР: У Ул. Ђуре Јакшића је у току санација дијела тротоара, а реконструкција  улице ће се 

планирати у оквиру расположивих  средстава одређених програмом заједничке комуналне 

потрошње за 2023. годину. За реконструкцију Улице Војводе Момчила постоји израђена пројектна 

документација, а вриједност исте износи 500.000 КМ. Потребно је прво ријешити имовинско-

правне односе за проширење улице.  

Одјељење за комуналне послове буџетом за 2022. годину имало је обезбјеђена сресдства за 

одржавање све комуналне опреме у износу од 200.000,00 КМ, која ребалансом нису увећавана. У 

току 2022. године спроведена је нова јавна набвака за избор извођача радова за одржавање 

комуналне опреме са којим ће бити потписан уговор и биће издати налози за санацију дјечијих 

игралишта у складу са приоритетима. 

 

Весна Зарић, становник МЗ „Центар I“, Дарија Томић, радник Центра за предшколско васпитање 

и образовање, Драган Гњатић, представник Савеза Синдиката образовања, накуе и културе  

ПИТАЊЕ: Постављено више питања и примједби на планирана средства за расходе за бруто плате 

за запослене у Центру за предшколско васпитање и образовање. Да ли је у Ребаланс буџета 

уврштено повећање плата радницима Центра за предшколско васпитање и образовање и да ли је у 

складу са њиховим колективним уговором и 3 штрајкачка услова која су поставили?  Све што је 

обећано радницима Центра, до сада није испуњено до стране Градске управе, осим повећања од 

50 КМ и једнократне новчане помоћи од 100 КМ. Сви радници које финансира локална самоуправа 
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треба да буду једнако третирани, те треба изједначити плате радника Цента за предшколско 

васпитање и образовање са Градском управом. Закон је то јасно и прописао. 

 

ОДГОВОР: Град Бања Лука је предложио Центру за предшколско васпитање и образовање 

повећање плата од 50 КМ и потписивање појединачног колективног уговора што прије и накнадно 

повећање од додатних 50 КМ, у току сљедеће године, у складу са одобреним буџетом Града за 

2023. годину. 

 

Весна Зарић, становник МЗ „Центар I“, 

ПИТАЊЕ: Сматра да умјесто атомског склоништа на подручју ове МЗ треба да буде дјечије 

игралиште. Саднице на подручју ове МЗ се не залијевају. 

 

ОДГОВОР: У претходном периоду су разматране могућности изградње игралишта на траженој 

локацији, али с обзиром да нису ријешени имовинско-правни односи пројекат није реализован. У 

том смислу од пројекта се није одустало. Што се тиче залијевања садница Град се максимално 

труди да одржава постојеће и сади нове дрвореде. 

 

Миленко Јанић, предсједник Савјета МЗ „Центар I“ 

ПИТАЊЕ: Већ 10 година ништа није ријешено од приоритета за ову МЗ. Улице Јеврејска и Српска 

су у лошем стању. Средства за уређење фасада су мала и недовољна. Сматра да се парк 

"Купусиште" треба уредити. Треба да се врати накнада за рад Савјета МЗ. Градска управа треба да 

издваја средства и за рад Удружења пензионера овог града, које броји 31.000 чланова. Колико је 

овај ребаланс реалан и да ли ће бити дата средства за Еко топлану и на који начин и када ће? 

 

ОДГОВОР: У буџету 2022. године су обезбјеђена средства за санацију фасада за 5 ЗЕВ-ова 

(250.000 КМ), који су прошли јавни позив у претходном периоду, обзиром да је један ЗЕВ-а 

одустао од санације  фасаде, у 2022. години изведени су радови на санацији фасаде 4 ЗЕВ-а који 

су били заинтересовани за санацију. У 2022. години расписан је нови јавни позив на који се 

пријавило 14 ЗЕВ-ова и у 2023. години планирана су додатна средства за санацију ових зграда. Ове 

године у МЗ Центар је већ изграђено дјечије и спортско игралиште и то на локацији у улици 

Николе Пашића које је у непосредној близини. Парк „Купусиште“ је једина уређена зелена 

површина те све интервенције у парку треба обазриво планирати како би се постојећа зелена 

структура сачувала и задржала. Средства за ове намјене, за наредну годину, повећана су на износ 

од 400.000 КМ.  

Накнада члановима Савјета мјесних заједница не представља законом прописану обавезу Града 

Бања Лука. Имајућу у виду број мјесних заједница на подручју Града, те број чланова Савјета 

мјесних заједница (око 400 чланова Савјета), као и износе доприноса и пореза који се плаћају на 

накнаде, у Буџету Града би за ову намјену требало издвојити значајан износ средстава (око 0,5 

мил. КМ). С обзиром на финансијска средства неопходна за приоритетне пројекте, у складу са 

капиталним плановима и стратешким опредјељењем града, средства за накнаде члановима Савјета 

МЗ се не планирају од 2013. године. У наредном периоду размотриће се могућност, у складу са 

расположивим финансијским средствима, да се планирају средства за накнаде члановима Савјета 

МЗ.  

Одјељење за друштвене дјелатности континуирано од 2016. године, у складу са могућностима, 

издваја средства за суфинансирање активности Удружења пензионера града Бањалука у оквиру  

средстава за подршку пројектима и активностима удружења грађана . У 2022. години одјељење је, 

удружењу уважило оба поднесена захтјева за суфинансирање активности и, у складу са 

расположивим средствима, одобрено је укупно 7.300 КМ. Такође, с обзиром да се до сада 

удружење није пријављивало, исто има могућност да се пријави и на јавни позив за суфинансирање 
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пројеката удружења грађана, у оквиру којег се сваке године дефинише приоритетна област 

усмјерена на унапређење положаја лица треће животне доби. Одјељење је тражило увећање 

средстава за удружења грађана-пројектне и друге активности у односу на Нацрт буџета за 2023. 

годину, те уколико иста буду увећана, одјељење ће бити у прилици да извоји више средстава како 

за пројекте по јавном позиву, тако и за активности удружења пензионера.  

Што се тиче субвенција и других издвајања за Еко топлане АД Бања Лука, оне се врше на основу 

одлука Скупштине града и у складу са висином планираних средстава за те намјене. 

 

Драгомир Ђукић, предсједник Савјета МЗ „Старчевица“ 

ПИТАЊЕ: Примједба да се у МЗ "Старчевица" није улагало у инфраструктуру, у протеклом 

периоду. Нарочито се то односи на реконструкције саобраћајница, ништа није урађено на подручју 

ове МЗ, осим 4 лежећа полицајца. 

 

ОДГОВОР: У протеклом периоду, средства су улагана у изградању и реконстуркцију 

инфрастуктуре, у МЗ Старчевица, а у скалду са расположивим средствима буџета. Нпр. за санацију 

Улице Југ Богдана, Одјељење за саобраћај и путеве ће, у оквиру радова одржавања, те 

расположивих средстава у наредном периоду, планирати извођење радова. Наведена улица је 

увршетна у приједлог буџета за 2023. годину. За реконструкцију Улице Саве Љубоје оквирна 

процијењена вриједност је 500.000 КМ. 

 

Драган Цигановић, Предсједник Савјета МЗ „Мотике“ 

ПИТАЊЕ: Сматра да на подручју ове МЗ треба да се ради дјечије игралиште, расвјета, да се 

асфалтирају многе улице. Амбуланта породичне медицине ради само два дана у седмици, треба да 

ради сваки дан. Нема ни поште, пут се ради 6 година, поставио питање када ће бити завршени 

радови на путу? 

 

ОДГОВОР: Програми уређења грађевинског земљишта и заједничке комуналне потрошње код 

Одјељења за саобраћај и путеве и Одјељења за комуналне послове детаљно планирају извршење 

буџета, односно, планиране радове по мјесним заједницама, а на основу усвојеног буџета. У складу 

са планираним средствима, настоји се вршити равномјерно улагање у инфрастуктуру по свим МЗ 

на територији Града, а такођем постоји обавеза да се поштују утврђени приоритети.  

Завршетак радова на реконструкцијији Улице Краља Александра I Карађорђевића ће бити 

планирани у априлу 2023. године, сходно временским условима. 

 

Горан Раца, радник Министарства финансија  

ПИТАЊЕ: Kрше се све процедуре у доношењу ребалнса буџета. Као предсједник ЗЕВ-а, Булевар 

Цара Душана бр. 21 и 23, сматра да треба бити више издвојених средстава за обнову фасада на 

подручју града и у ребалансу буџета и у буџету за 2023.годину. Тражи да се санира дјечије 

игралиште на подручју МЗ „Булевар“. Ул. Ђуре Јакшића треба реконструисати, јер је у 

катастрофалном стању. Сматра да је расвјета у парку у Ул. Булевар Цара Душана јако лоша, да је 

нема и да треба обновити, поставити лампе на постојеће инсталације. 

 

ОДГОВОР: Буџет Града (као и ребаланс) припремљен је у складу са одредбма Закона о буџетском 

систему РС, као и у складу са Правилником о форми и садржају буџета и извјештаја о извршењу 

буџета „Службени гласник Републике Српске“, број 111/21). Све процедуре, прописане одредбама 

претходно наведеног Закона се, при изради ових документа, поштују, што доказују и добијене 

сагласности од Министарства финансија РС на ове документе, у протеклом периоду. 
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Након усвајања буџета и одобрених средстава приступиће се припреми Програма уређења 

грађевинског земљишта и заједничке комуналне потрошње, којима ће бити прецизно одређени 

пројекти који ће се реализовати у свакој од мјесних заједница. Ови захтјеви ће бити евидентирани.  

 

Драган Бајић, предсједник Савјета МЗ „Мишин Хан“ 

ПИТАЊЕ: Зашто нема врећа за насипање у случају одбране од поплава? Поставио питање 

надлежнима да ли имају у плану копање и одржавање канала на подручју ове МЗ и уопште на 

подручју града?  

 

ОДГОВОР: На залихама Одсјека за послове ЦЗ и ПТВСЈ налази се преко 40.000 врећа за пијесак, 

као и преко 50 м3 пијеска, те увијек за потребе хитних интервеницја у магацину ЦЗ има напуњених 

врећа са пијеском, које у датом тренутку могу да се доставе на терен, гдје се може вршити 

организован одбрана од поплава, ако за то постоји потреба. 

Сваке године се проводе активности на одржавању и чишћењу водотокова на територији Града. 

Средства за ове намјене су, између осталог, планирана на позицији 4128-Уређење водотока и др. 

вода и заштита од штетних дјеловања вода, код Одјељења за комуналне послове. Ова средства 

планирана су и у буџету наредне године, у износу од 850.000 КМ. 

 

Бојан Келеман  

ПИТАЊЕ: Сматра да се не треба смањивати ставка за збрињавање породица погинулих бораца, 

такође је мишљења да не треба смањивати средства за борачке организације, као ни за пројекте за 

борачке категорије. 

 

ОДГОВОР: Нацртом ребаланса буџета за 2022. годину средства за борачке организације нису 

смањена, само су другачије распоређена, тј. смањена су средства  за рад борачких организација, а 

више су повећана средства за пројекте/програме, посматрано у односу на почетни буџет Града за 

2022. годину. Ово из разлога, што се сваке године повећава број пројеката/програма, које треба 

подржати и суфинансирати, с обзиром да се кроз њихову реализацију побољшава социјални статус 

појединаца, као крајњих корисника, а што је један од стратешких циљева Града Бања Лука. Што 

се тиче средстава за стамбено збрињавање бораца, породица погинулих бораца и ратних војних 

инвалида, иста су, у Нацрту ребаланса, прерасподјељена на средства за лијечење и рехабилтацију, 

у складу са очекиваним извршењем и тренутним захтјевима. Свакако да ће укупна средства за 

дознаке појединцима - борачким категоријама, бити и повећана у наредном периоду (у Приједлогу 

буџета за 2023. годину иста су планирана у износу од 1 милиона КМ, што је за око 50.000 КМ више 

у односу на 2022. годину).  

            

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

 

Жељко Ољача 

ПИТАЊЕ: Питање се односи на раскрсницу Пријаковци – Геријатријски центар. Ако је могуће да 

надлежне службе изађу на терен и да се уради процена сигурности за ову раскрсницу. Нова 

сигнализација за пјешаке уопште није успорила возаче, нити се поштује посотјећи знак. Да ли је 

могуће да се на раскрсници постави камера за брзину? У претходном периоду овде је настрадало 

је 5 особа и ово је јако опасна раскрсница, јер се нико не придржава ограничења.  

 

ОДГОВОР: Обзиром да се ради о дионици магистралног пута који пролази кроз Бањалуку, 

управљање, грађење, одржавање и заштита наведог пута је у надлежности ЈП „Путеви РС“. 

Одјељење за саобраћај и путеве подржава иницијативу за постављање стационарног радарског 

система на наведеној локацији, који би уз постављену саобраћајну сигнализацију, значајно утицао 

mailto:primjedbe@banjaluka.rs.bа
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на побољшање безбједности свих учесника у саобраћају. Постављање радара за контролу брзине 

је у надлежности Министарства унутрашњих послова Републике Српске.  

 

Саша Зубовић 

ПИТАЊЕ: У Нацрту ребаланса Буџета за 2022. годину, у оквиру Одјељења за саобраћај, а везано 

за издатке за произведену имовину, тј. издатке за инвестиционо одржавање, реконструкцију и 

адаптацију градских саобраћајница (економски код 511200, функционални код 0451), предлажем 

додавање ставке асфалтирање огранка Улице Старог Вујадина од краја асфалта (врх брда 

Старчевица код антене), па према извору "Змајевац", у дужини од 1000 метара (цца 100.000,00 

КМ). Потребна средства би се требала обезбедити из намјенских средстава по Закону о шумама, 

јер је ово један од највише кориштених путева за извлачење шумских сортимената, те сваке године 

пут (макадам) значајно пропада. Морам напоменути да је овај пут значајан и за туризам Града, јер 

је сада од најзначајних повезница за Бањ Брдо (преко Змајевца) за бициклисте, планинаре, пјешаке, 

рекреативце. Наведеном модернизацијом изашло би се у сусрет овој категорији корисника и 

значајно утицало на још веће кориштење овог путног правца, као и прелијепог крајолика (подручје 

богато шумама), те би исти приближио и другим становницима (породицама са дјецом, старији 

дио популације), који сада, ради лошег стања истог, не могу користити. Такође, предлажем и 

увођење јавне расвјете за тај дио пута. 

 

ОДГОВОР: У вези асфалтирања дијела саобраћајнице у Улици Старог Вујадина у дужини од 1000 

метара, у Нацрту ребаланса Буџета за 2022. годину нису планирана средства, за горе наведене 

радове, процјењене вриједности од 130.000,00 КМ. Захтјев ће се размотрити код израде програма 

Одјељења за саобраћај и путеве, у наредној години.  

Приједлог за наведено улагање биће размотрен код израде програма Одјељења за комуналне 

послове и Одјељења за саобраћај и путеве за 2023. годину. 

 

Кристијан Давидовић 

ПИТАЊЕ: Када ће бити исплата једнократне новчане помоћи, односно, када ће бити издвојена 

средства из буџета за исплату једнократне новчане помоћи. 

 

ОДГОВОР: Налоге који се односе на социјалну помоћ, Центар за социјални рад доставља Граду, 

за унос у трезор и исплату. Уколико постоје планирана и оперативна средства, врши се 

евидентирање и исплата. Питање је достављено и Центру за социјални рад, јер Центар располаже 

информацијом, у случају да није било исплате - који су разлози зашто средства нису исплаћена 

овом кориснику. У цијелини посматрано, у Приједлогу ребаланса за 2022. годину планирана су 

значајна додатна средства (1,6 милиона КМ), код Центра за социјлани рад, за исплату социјалних 

давања (видљиво из планираних средстава Центра, позиција 416-Дознаке на име социјалне 

заштите). Пораст планираних средстава посљедица је повећања просјечне нето плате (2021. г.) и 

раста броја корисника социјалне заштите. Поред претходног, усвајањем Закона о измјенама и 

допунама Закона о социјалној заштити, повећан је проценат за утврђивање висине износа новчане 

помоћи (повећање од 10% у односу на досадашње законско рјешење). 

 

Стефан Гвозденовић 

ПИТАЊЕ: Приједлог уврштавања капиталног инфраструктурног пројекта "Реконструкције 

саобраћајне и комуналне инфраструктуре у улици Булевара војводе Степе Степановића, насеља 

Ада" - требао бити уврштен у Нацрт ребаланса буџета Града Бања Лука за 2022. годину и Нацрт 

буџета Града Бања Лука за 2023. годину, а затим и у приједлоге истих и на крају финално 

усвојен.  Увидом у текст Нацрта ребаланса буџета Града за 2022. годину и Нацрта буџета Града за 

2023. годину, објављеним на сајту Града Бања Лука, нема ставке, у пољу инфраструктуних 
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пројеката, која се на било који начин односи на побољшање и реконструцкцију саобраћајне мреже 

у насељу Ада, а реконсрукција Ул. Булевар војводе Степе Степановића је неопходна јер се цради 

о главној улици и окосници читаве саобраћајне мреже у насељу Ада,  

Улица Булевар војводе Степе Степановића кроз насеље Ада чини окосницу саобраћајне мреже 

тога насеља, као и уједно окосницу саобраћјне мреже тога дијела града. Неки од проблема су: 

неуређена укрштања путева нижег ранга са овим путем, неуређена аутобуска стајлишта која нису 

увучена или нису довољно увучена са стране у односу на коловоз, непостојање тротоара и 

неадекватно/небезбједно стање тротоара тамо гдје их има, непостојање бициклистичких стаза, 

уређеног зеленила/дрвореда/паркова, лоше ријешени и обезбјеђени пјешачки прелази и њихов 

изразито мален број на тренутан број становника и број укрштања путева, лоше ријешена јавна 

расвјета, лоше обезбјеђена сигурност учесника у саобраћају због тренутног профила 

саобраћајнице и правила на њој. Важно је напоменути да један од уврштених инфраструктурних 

пројеката у ове нацрте буџета и ребаланса буџета - школа у Ади и спортска дворана поред школе, 

немају тренутно апослутно никаквог смисла без почетка реконструкције улице Булевара војводе 

Степе Степановића и уређења свих побројаних проблема, са посебницм акцентом на тротоаре, 

бициклистиче стазе, простор за одлагање отпада/контејнере/канте за отпатке, зелене 

површине/дрвореди, побољшана и уређена јавна расвјета, повећан број пјешачких прелаза и 

адекватно оисгурање истих по питању безбједности учесника у саобраћају, уређење аутобуских 

стајлишта и сл. С обзиром да наведена улица Булевара војводе Степе Степановића, односно 

саобраћајница спада у ред магистралних путних праваца и у надлежности је Ј.П. Путеви РС, док 

су сви остали попратни садржаји те саобраћајнице, односно тротоари, бициклистиче стазе, 

аутобуске станице и стајалишта и друге површине уз саобраћајницу у надлежности Града 

предлажено је да се на основу важећих регулационих планова и друге просторно-планске 

документације нижег и ускоро вишег ранга (Урбанистички план) започне процес откупљивања 

земљишта, кућа и других помоћних објеката на правцу планираног исправљеног профила 

саобраћајнице, те прибављања других неопходних дозвола за измјештање комуналне (водоводна, 

канализациона, енергетска, телекомуникациона) инфраструктуре, као и пројектовања новог крака 

топловодне мреже, који би ишао правцем наведене саобраћајнице с обзиром на велики број 

изграђених и планираних зграда у насељу Ада. Све у договору и координацији са ЈП Путеви РС 

(као у случају пројекта "мост у Чесми"). Стога, конкретни приједози су: 

1. Да се кроз Нацрт ребаланса буџета Града Бања Лука за 2022. годину, под ставком 

инфрструктурни пројекти обезбједе почетна иницијална финансијска средства за прикупљање и 

израду неопходне просторно-планске документације и дозвола, те разраду самог пројекта 

саобраћајнице, комуналне инфраструктуре, попратног и другог садржаја уз саму саобраћајницу, 

уз координацију са ЈП Путеви РС, разраду оквирног финансијског плана за процес откупљивања 

земљишта, стамбених и др. објеката обухваћени планираном трасом, те укључивања јавности и 

организовање јавних расправа на ту тему. 

2. Да се у Нацрт буџета Града Бања Лука за 2023. годину, под ставком инфраструктурни 

пројекти, а на основу активности из ставке (1), обезбиједе одређена финансијска средстваза за 

откуп земљишта, стамбених и  др. обејката обухваћених планираном и пројектованом трасом 

улице, као и за прикупљање преосталих дозвола и просторно-планске документације.  

Сличан захтјев (документ/допис), у писаној/штампаној форми, достављен је у 2022. години, 

Градској управи, те Скупштини Града. Нада се да ће се приједлог размотритити и усвојити у 

оквиру прво нацрта ребаланса буџета Града за 2022. годину и нацрта буџета Града за 2023. годину, 

а затим усвојити иу оквиру званичног приједлога тих буџета и у коначници усвојити у 

скупштинској процедури. 

 

ОДГОВОР: Предметни приједлог садржи више основа за дјеловање. У оквиру приједлога буџета 

за 2023. године у оквиру буџетских ставк 511200 - Издаци за инвестиционо одржавање, 
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реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова и 511700 - Издаци за 

нематеријалну произведену имовину-израда урбанистиче и пројектне документације (обе код 

Одјељења за саобраћај), постоје адекватна средства за израду адекватне документације, те 

средства за реконструкцију предложених површина.  

Након усвајања буџета, слиједи усвајање Програма уређења грађевинског земљишта и Програм 

заједничке комуналне потрошње, у оквиру које ће се дефинисати пројекти који ће се реализовати 

у току 2023. године. У цјелини посматрано, овај захтјев ће бити размотрен приликом израде 

програма Одјељења за комуналне послове и Одјељења за саобраћај и путеве за 2023. годину. Ови 

програми детаљно планирају извршење буџета, односно, планиране радове по мјесним 

заједницама, а на основу усвојеног буџета.  

 

Будиша Деса,Улица Анђе Кнежеви 14 

ПИТАЊЕ: Годинама се жали на квалитет гријања, ништа се не поправља, хладно је у стану, 

температура не прелази 18 степени. Водили судске спорове и увијек губили и плаћали судске 

трошкове и нисмо могли ниста постићи. Молба да се помогне, пензионер сами не могу плаћати и 

струју и гријање, да се догријавају.  

 

ОДГОВОР: Градска управа је ставила као један од приоритета унапређење система и повећање 

квалитета гријања у нашем граду. Буџетом града планираћемо средства за реконструкцију 

вреловодне мреже чиме ће бити повећан квалитет гријања а тиме и задовољство свих корисника и 

грађана нашег града. Вреловодна мрежа је годинама већ запуштена и дијелови града немају 

могућности квалитетног гријања. Из тога разлога Град је Одлуком прописао и обавезао Еко 

топлане Бања Лука да одобравају бонификације, односно умањење рачуна уколико се измјери 

незадовољавајућа температуре у становима. Што се тиче спорова који водите против Еко топлана, 

изражавамо жаљење због тога, али Градска управа нема надлежност да се мијеша у судске спорове 

између корисника и испоручиоца топлотне енергије. Ипак, у наредном периоду ћемо инсистирати 

да испоручилац топлотне енергије, тј. Еко топлане Бања Лука испоручују квалитетније гријање 

грађанима, што сте можда и испратили путем медија. 

 

Ненад Савановић nesosavanovic@gmail.com 

ПИТАЊЕ : Шта је са ставком за сеоске путеве, који су у катастрофалном стању на подручју МЗ 

Бистрица, немогуће је пролазити, нису поправљани више од двије године. Да ли ће бити 

асфалтирања сеоски путева? 

 

ОДГОВОР: Ребалансом буџета за 2022. годину, због временских услова и кратког рока, нису 

планирани наведени радови. Буџетом за 2023. годину ће бити планирана средства за одржавање, 

модернизацију, реконструкцију и изградњу локалних и некатегорисаних путевеа, а тачне локације 

ће бити одређене Програмом заједничке комуналне потрошње за 2023. годину. 

 

Гордана Стјепановић 

ПИТАЊЕ: Примједба у вези запошљавања, генерално, не може да нађе посао (завршен факултет) 

налази се на Заводу за запошљавање, фотеље су заузели мање образовани. Примједба да се ништа 

није урадило у вези валидности диплома. Биће тешко постићи договор у вези буџета Града. 

Наставило се са примањем запослених "преко везе", а такви воде град у тешку ситуацију, јер не 

посједују знање потребно да обављају функцију. Град је од господина Вучића (Србије) добио 

донацију, гдје су те паре? Грађани се жале на гријање, пензионери траже 100 КМ, много је 

неријешених проблема, а расипа се новац за Нову годину. Потребно размислите шта је приоритет. 

 

mailto:nesosavanovic@gmail.com
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ОДГОВОР: Што се тиче донације Србије, та средства се посебно планирају у буџету и морају се 

намјенски трошити у складу са потписаним уговором о донацији. Планирано је да се из ових 

средстава финанисирају различити инфраструктурни пројекти, који су појединачно наведени у 

буџету Града за 2022. и 2023. годину. Предузете су активности у вези са побољшањем гријања, 

проводе се редовне контроле стања у Еко топланама АД Бања Лука. Исплата пензионерима ће 

бити извршена до краја године, у складу са постигнутим договором са Удружењем пензионера 

Града Бања Лука. Остала питања се не односе на буџет па је потребно да се иста упуте Кабинте 

Градоначелника. 

 

III ПИТАЊА И КОМЕНТАРИ ДОСТАВЉЕНИ ПУТЕМ ПОШТЕ 

 

Градски одбор СУБНОР-А  

ПИТАЊЕ: Предсједништво СУБНОР-а је, на сједници одржаној 15.12.2022. године, заузело 

мишљење: уз поштовање свих организација и удружења сматрамо да су борачке организације 

града од већег значаја. Борци Републике Српске су у протеклом рату стварали Републику Српску, 

Град не би требао умањивати улогу организација које заступају интересе права бораца и породица 

погинули бораца са простора нашег града. СУБНОР као институција је основан прије 75 година и 

није само удружење учесника Другог свјетског рата већ и њихови потомака и поштоваоца 

антифашизма. Институције СУБНОР постоје у свим некадашњим републикама југославије 

односно државама. Антифашистичке организације постоје широм свијета и заиста  је 

непримјерено умањивати средства за пословање ове институције. Истиче се да је СУБНОР 

Репулике Српске члан свјетске организације (WVF-FlR) за борбу против фашизма. Умањењем 

износа од 30.000,00 КМ у ребалансу, неће моћи бити исплаћена плата запосленог радника као ни 

измирење обавеза за 2022. годину. Зато тражимо да у ребалансу остане износ усвојеног буџета у 

износу од 295.000,00 КМ. Овај ребаланс урађен је у априлу, а приходи повећани, мислимо да је 

заиста некоректно умањивати ову ставку за рад борачки организација. 

 

ОДГОВОР: Нацртом/приједлогом ребаланса буџета за 2022. годину средства за рад и пројекте и 

програме борачких организација нису смањена, само су другачије распоређена, тј. смањена су 

средства за рад борачких организација, а више су повећана средства за пројекте/програме, 

посматрано у односу на почетни буџет Града за 2022. годину. Ово из разлога, што се сваке године 

повећава број пројеката/програма, које треба подржати и суфинансирати, с обзиром да се кроз 

њихову реализацију побољшава социјални статус појединаца, као крајњих корисника, а што је 

један од стратешких циљева Града Бања Лука.  

 

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                                               ПРЕДЛАГАЧ: 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 

по овлаштењу Градоначелника                                                                              Драшко Станивуковић 

Божана Шљивар, дипл. ек.                                                                   

   

Шеф Одсјека за буџет 

Дејан Вујић, дипл. ек. 


