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ПРИМЈЕДБЕ И ПРИЈЕДЛОЗИ СА ЈАВНЕ РАСПРАВЕ НА 

НАЦРТ БУЏЕТА ГРАДА БАЊА ЛУКА ЗА 2023. ГОДИНУ 

 

УВОД   

 

 Градоначелник града Бања Лука је Одлуком број: 11-Г-5268/22 од 11.11.2022. године, 

утврдио Нацрт буџета Града за 2023. годину, а Скупштина Града Бања Лука је Закључком бр. 22-

013-457/22 (од 08.12.2022. године) прихватила Нацрт буџета Града за 2023. годину и упутила га 

у јавну расправу. Овим закључкцима било је предвиђено да јавна расправа траје 7 дана, почевши 

од дана доношења овог закључка, према Програму провођења јавне расправе. 

Јавна расправа проведена је у периоду од 08.12. до 15.12.2022. године, са циљем 

обезбјеђивања учешћа јавности у процесу доношења Буџета Града за наредну годину и учешћа 

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

утврђивање Приједлога буџета Града Бања Лука за 2023. годину. 

Јавна расправа проведена је кроз сљедеће облике: приједлози су дистављани 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 

буџета за 2023. годину; на интернет сајту Града Бања Лука (www.banjaluka.rs.ba) објављен је 

Нацрт буџета за 2023. годину, као и е-mail адреса (линк) на коју су сви заинтересовани могли 

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

свим савјетима МЗ. 

Након јавне расправе приступило се обједињавању примједби и приједлога на 

Нацрт буџета за 2023. 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: Приједлог да се откупи земљиште за школу, крај постојеће, и да се направи основна 

школа у коју би ишла дјеца свих 9 разреда. До сада дјеца иду само до 5 разреда, а остатак иду у 

основну школу на Петрићевцу. Приједлог да се направи пошта на подручју ове МЗ. Поставља 

питање зашто нема прања улица? 

 

ОДГОВОР: Приједлози ће бити узети у разматрање код израде програма, за 2023. годину. 

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 равномијерно улагање у инфрастуктуру по свим МЗ 

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

 

Пудар Владимир, радник Градске управе 

ПИТАЊЕ: Да ли је тачно да је Нацртом буџета за 2023. г. увећање плата само 5% (за раднике 

ГУБЛ-а), зар то није мало, када је у најави Владе РС повећање плата 15% и пензија 14%. 

 

ОДГОВОР: Планирана средства за исплату бруто плата за 2023. годину износе:  

-за запослене у ГУБЛ-у - 22,9 милиона КМ и увећана су у односу на Приједлог ребаланса за 2022. 

годину за износ од око 0,9 милиона КМ или за око 5%, а план је базиран на тренутно важећим 

актима, који служе као основ за исплату расхода за бруто плате за запослене у ГУБЛ-у.  
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Такође, повећан је план за исплату бруто плата за запослене у спољним буџетским корисницима, 

такође, у складу са колективним уговором и друигм актима, који служе као основа за исплату 

ових расхода. 

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. 

 

Весна Зарић,  становник МЗ „Центар I“ 

ПИТАЊЕ: Приједлог да се направи дјечије игралиште на подручју ове МЗ. Ово се траже већ 10 

година, али безуспјешно. 

 

ОДГОВОР: Приједлог ће бити узет у разматрање код израде програма уређења грађевинског 

земљишта и заједничке комуналне потрошње Одјељења за комуналне послове, за 2023. годину. 

 

Представник МЗ „Старчевица“ 

ПИТАЊЕ: Потребно да се уради фекална и оборинска канализација у Тузланској улици, а у Ул. 

Старог Вујадина да се обнови расвјета. У тој улици, од пола улице, нема воде.  Критика за лошу 

сарадњу са савјетима МЗ. На Старчевици постављена су само 4 лежећа полицајца, Тражи се боље 

кошење траве на подручју ове МЗ, а нарочито у Улици Старог Вујадина. 

 

ОДГОВОР: Примједбе ће бити достављене надлежним службама Градске управе, како би исти 

били ријешени. Што се тиче изградње фекалне и оборинске канализације, приједлог ће бити 

размотрен код израде програма уређења грађевинског земљишта и заједничке комуналне 

потрошње Одјељења за комуналне послове, за 2023. годину. 

 

Представник радника ЗИБЛ-а  

ПИТАЊЕ: Предложено да Град Бања Лука откупи акције ЗИБЛ-а од малих акционара и тако 

постане већински власник, и да се једном ријеши статус радника ове установе. 

 

ОДГОВОР: Град Бања Лука, као већински власник Завода за изградњу, размотриће све опције у 

складу са прописима, које би помогле финансијског консолидацији овог предузећа. 

 

Помоћник директора Центра за предшколско васпитање и образовање  

ПИТАЊЕ: Тражи да се повећају средства у буџету за пријем нових радник, како би и 

новоизграђени вртићи адекватно радили. Мишљења је да треба изградити вртић у МЗ „Мотике“, 

Потребно наћи средства за изградњу, а не само  субвенционисати приватне вртиће. 

 

ОДГОВОР: Укупно планирана средства за расходе за бруто плате за Центар за предшколско 

васпитање и образовање за 2023. годину, у Приједлгу буџета, планирана су у износу од 8,65 

милиона КМ. Посматрано у односу на Приједлог ребаланса за 2022. годину, када су средства за 

Центар (за расходе за бруто плате, укључујући и расходе за боловања) била планирана у износу 

од 7,78 милиона КМ, видљиво је да је дошло до значајног повећања средстава за ове намјене и 

то за износ од 0,78 милиона КМ. Овај износ планираних средстава требао би да обезбиједи 

несметано функционисање установе у 2023. години, те довољно средстава за ове намјене. У 

случају отварања нових вртића, у току 2023. године, обезбједиће се, ребалансом буџета, и 

средства за све додатне расходе, као и за расходе за лична примања, за евентуално нове раднике. 

У наредном периоду, дефинисаће се  приоритети у изградњи нових вртића на територији града. 
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Предсједник Синдиката радника Центра за предшколско васпитање и образовање 

ПИТАЊЕ: Тражи се да се испуне штрајкачки услови радника ове установе. Поставља питање 

шта је планирано буџетом за 2023. годину за ову установу - да ли је планирано повећање плата и 

ако јесте, колико ће то повећање бити? Треба одржати хитан састанак радника ове установе са 

представницима Градске управе. Радници су незадовољни и траже одговоре на ова питања. 

Поставила је и питање шта представља проблем за потписивање новог колективног уговора?  

 

ОДГОВОР: Град Бања Лука је предложио Центру за предшколско 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. 

 

Представник СУБНОР-а  

ПИТАЊЕ: Затражено да се средства за рад борачких организација повећају за 10% у односу на 

план у Нацрту буџета, односно, да се повећа ставка на 330.000 КМ. 

 

ОДГОВОР: Средстава која се односе на суфинансирање рада борачких организација Града и 

средстава за суфинансирање пројеката/програма борачких и других организација, 

Нацртом/приједлогом Буџета за 2023. годину, у односу на план за 2022. годину су другачије 

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

пројекте/програме. 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. У међувремену су пристигле примједбе на Нацрт Буџета за 2023. годину и од других 

борачких организација (Борачка организација Града, Удружење породица заробљених, 

погинулих и несталих бораца, СУБНОР-а, Удаса, Урвиора, Логораша другог свјетског рата и 

одбрамбено-отаџбинског рата). На основу свега наведеног, ставку за рад борачких организација, 

умјесто планираних 220.000 КМ, требало је повећати на 250.000 КМ, што ће бити предложено у 

току 2023. године, кроз ребаланс. Ово из разлога што је у 2022. години још једно удружење 

добило статус удружења од интереса за Град Бања Луку, које ће се суфинансирати из буџета 

Града. Такође, за другу ставку која се односи на суфинансирање пројеката/програма, а која је 

била планирана у износу од 260.000,00 КМ, мишљење је да исту треба повећати на 280.000,00 

КМ, што ће се настојати извршити у току 2023. године.       

 

Драган Којић,  представник МЗ „Булевар“ 

ПИТАЊЕ: Тражи да се финално испоштују у буџету 3 пројекта које ова МЗ буде делегирала.  

 

ОДГОВОР: Приједлог ће бити размотрен приликом израде програма надлежних одјељења за 

2023. годину. Програми уређења грађевинског земљишта и заједничке комуналне потрошње 

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.  

 

Горан Раца,  предсједник ЗЕВ Булевар Цара Душана 21 и 23 

ПИТАЊЕ: Тражи да се одвоје већа средства за финансирање санирања фасада већих зграда на 

подручју града. 

 

ОДГОВОР: Примједба је, у одређеној мјери, уважена, те су средства на позицији 4152-Подршка 

пројектима за јачање енергетске ефикасности уз учешће ЗЕВ (фасаде, мјерење топлотне енергије 
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и др.) повећана са 200.000 КМ (колико су износила у Нацрту буџета за 2023. годину, на износ од 

400.000 КМ у Приједлогу буџета Града за 2023. годину, који је достављен Скупштини Града на 

разматрање. 

 

Становник МЗ „Борковићи“  

ПИТАЊЕ: Тражи да се Центру за развој и унапређење села додијели више средстава кроз 

Ребаланс и Буџет града. 

 

ОДГОВОР: Планирана средства за Центар за развој пољопривреде и села за 2023. годину износе 

4.637.000 КМ, и повећана су, посматрано у односу на почетни планирани буџет Града за 2022. 

годину (4.296.000 КМ, Фонд 01). Значајну ставку, унутар буџетског оквира Центра чине и 

средства намјењена за субвенције за пољопривреду, која се крећу у износу од око 1,2 до 1,4 

милиона КМ. Поред претходног, овај корисник планира и располаже средствима остварених 

властитих прихода, у оквиру Фонда 02, која су планирана у износу од 850.000 КМ за 2023. 

годину. Према томе, укупан оквир Центра, планиран за 2023. годину, износи близу 5,5 милиона 

КМ и свакако ће бити увећан у току 2023. године, нарочито у дијелу реализације властитих 

прихода.  

 

Предсједник Савјета МЗ „Старчевица“ 

ПИТАЊЕ: Сматра да је закон који регулише област и функционисање ЗЕВ-а мањкав и да се и 

Одлука о кућном реду Града БЛ требају боље уредити. 

 

ОДГОВОР: Одјељење за комуналне послове ће извршити поново анализу законских прописа и 

предложити евентуалне измјене прописа и аката из надлежности локалне управе. 

 

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

 

Удружење "Заједно" (Ружица Атанацковић) - Удружење за подршку породицама, лицима и 

заједници у менталном здрављу, Бања Лука 

ПИТАЊЕ: Повећати цијену услуге за удружења која раде са особама са менталним проблемима. 

Oстати и живјети у заједници, код своје куће, са другим људима, људско је право. За oсобе којима 

је потребна помоћ других лица у свакодневном животу, услуге у заједници су управо оно што ће 

им помоћи да не буду смјештене у институцијe. Услуге у заједници представљају и напреднији 

тренд заштите маргинализованих група. Обухватају различите активности, мјере и програме у 

заједници  које су намијењене квалитетнијем животу рaњивих група лица. Удружење „Заједно“ 

од 2007. године пружа социјалне услуге у заједници званично за 35 душевно обољелих лица у 

Дневном центру, што су услуге дневног збрињавања. Удружење је практично отворено и за оне 

људе са психичким проблемима који се не воде као корисници, јер у заједници нема других 

облика заштите за ове људе, нити су они добро дошли. 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, годинама угрожава даље пружање ових услуга. Осим тога, цијена ових услугa није 

повећавана од 2014. године до 2022. године, када је увећање  услиједило од 10%, тј. око 15 КМ, 

што је раст цијена у потпуности превазишао. Из постојеће цијене треба покрити: оброк за 

кориснике, кафу за кориснике, ангажовање 5 високостручних кадрова за радионице корисника 

/окупационе, музичке, психолошке групне и психолошке индивидуалне, социјалне, рекреативне, 

набавку материјала за окупационе и друге радионице, комуналне услуге, од чега само трошкови 

гријања на годишњем нивоу износе око 4.000,00 КМ, ангажовање књиговође, повремене 

mailto:primjedbe@banjaluka.rs.bа
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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. Цијна 

услуга у заједници за душевно обољела лица неминовно треба бити већа, најмање за 45%, не 

само због побољшања квалитета услуга, у којој људски ресурси морају имати своје мјесто и бити 

приближно плаћени као исти кадрови у институцијама. Ово посебно, што је директан рад са 

душевно обољелим особама високо захтјевнан и стресан. Услуге у заједници су дио социјалне 

заштите, која средства за услуге издваја примјерено расположивим средствима, која су веома 

скромна у односу на тешке проблеме и потребе људи, које ЈУ Цнтар за социјални рад Бања Лука 

носи. Наиме, 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. Данас је Дневни  Центар „Заједно“ једини  модел заштите  особа са психичким 

проблемима у Републици Српској и БиХ.  

 

ОДГОВОР: У вези са питањем које се односи на  Удуржење грађана“ Заједно“, Одјељење за 

друштвене дјелатности  сматра оправданим захтјев наведеног удружења. Наиме, Удуржење 

грађана „Заједно“ се пријављује на Јавни позив за пројекте удружења грађана као и средства за 

удружења из области здравства. Имајући у виду значај рада удуржења за заштиту менталног 

здравља, оправдано је да се средства за ове намјене увећају на ставци "4152-Текући грант за 

удуржења грађана пројекте и друге активности" и "4152-Текући грант за оргамнизације и 

удружења из области здравстевне заштите". На основу наведеног, Одјељење за друштвене 

дјелатности сматра оправданим захтјев да се увећање финансијских средстава за рад овог 

удуржења те су средства на ставци "4152-Текући грант за удуржења грађана пројекте и друге 

активности", у Приједлогу буџета за 2023. годину увећана, у односу на Нацрт буџета,  за 25.000 

КМ и износе од 175.000 КМ. Иначе, ово удружење у партнерству и уз финансијску подршку 

Града, преко ЈУ „Центра за социјални рад“, врши услугу дненвог збрињавања лица са 

проблемима у менталном здрављу као једини дневни центар ове врсте у БиХ. 

 

Дарко Ратковић ("Удружење грађана за промоцију умјетности, науке, културе и спорта у 

друштву-ПУНКС") 

ПИТАЊЕ: Примједба - зашто је дошло до смањења ставке за 40% (50.000 КМ), а односи се на 

позицију: 415200 Текући грант-пројекти и програми удружења из области културе, смањено са 

80.000,00 КМ (2022. г.) на 30.000,00 КМ што је 37,5% у односу на план за 2022. годину. 

 

ОДГОВОР: Укупан буџет за област културе, у 2023. години, није смањен, у односу на претходни 

период. Што се тиче конкретне ставке из питања, размотриће се повећање, у случају ребаланса 

буџета за 2023. годину. 

 

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 

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,  
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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 приједлози 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), обезбједе 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, 

реконструкцију и адаптацију градских саобраћајница и мостова и 511700-Издаци за 

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

 

Бојан Смиљанић, Николина Бранковић, Драган Шарац, Невена Стриковић, Дајана Бојић, 

arandjel_93@hotmail.com, milkicagveric@gmail.com, Никола Милинковић, Нина Нискановић, Ана 

Крешић kresicana@yahoo.com, Граорац Тамара, Соња Розић sanjarozic14@gmail.com, Милица 

Радовић m.radovic95@yahoo.com, Маријана Макивић, Николина Рудић, Биљана Големовић, Сања 

Орлић, Наташа Симњаноски 

ПИТАЊЕ: У склопу јавне расправе достављено више примједби, питања и сугестија у вези са 

планираним износм субвенција, за наредну годину, које се односе на суфинансирање трошкова 

услуге боравка дјеце у приватним предшколским установама. Дио суграђана желе да дјеца иду у 

државни вртић, али због попуњености, то није могуће. Буџетом за 2022. годину било је планирано 

1.200.000 КМ за субвенције у вртићима, Нацртом ребаланса за 2022. г. ово је смањено за 

500.000КМ, тј. на 700,000 КМ, а у Нацрту буџета за 2023. годину предложено је 1.000.000 КМ. 

Када се то подјели са 2.000 дјеце  (на чекању) и 12 месеци, добија се износ од 40 КМ по дјетету. 

Скреће се пажња на потребу вођења активне демографске политике. Присутан је и стални раст 

цијена, што додатно утиче на кућне буџета. Приједлог је да се субвенције повећају у наредној 

години, а не смањују. У најави је да ће поједини вртићи повећати цијену боравка од Нове године, 

што је још један разлог да се буџет за субвенције за вртиће повећа. 

 

ОДГОВОР: У вези са више постављених питања која су се односила на суфинансирање трошкова 

услуге боравка дјеце у приватној предшколској установи, даје се сљедећи одговор. Град Бања 

Лука је 2022. године кренуо са пројектом „0 дјеце на листама чекања за вртић“, с циљем да се 

помогне родитељима чија дјеца похађају приватне, јер немају мјеста у јавним предшколским 

установама. Ово је први пројекат овакве врсте на нашој општини и у РС. Међутим, истовремено 

када је пројекат требало да се реализује, дошло је до повећања трошкова боравка дјеце у 

приватним предшколским установама. Ове године неки приватни вртићи су два пута подигли 

цијене својих услуга, а најава је да ће од сљедеће 2023. године поново доћи до подизања цијена. 

Да ли је то повећање оправдано или неоправдано, питање је за приватне предшколске установе. 

Град Бања Лука не може утицати на приватне вртиће, нити на њихову политику у погледу 

повећања цијена, али је увијек спреман на било какву врсту договора и да се усагласи адекватно 

и могуће рјешење за родитеље. Тренутно је највећи износ субвенције 60,00 КМ. Тачно је да је у 

Нацрту буџета Града за 2023. годину био планиран износ од 1.000.000 КМ за ове намјене, али 

овај износ је, у Приједлогу буџета Града за 2023. годину увећан за 200.000 КМ, те је планиран у 

износу од 1.200.000 КМ, за наредну годину. 

 

nedakrizanec@gmail.com 

ПИТАЊЕ:  Вода за пиће -  Улица Косте Војиновића, према Бањ брду, приједлог да изградња 

(рјешавање овог питања) уврсти буџет. 

 

ОДГОВОР: Ово је улица која припада вишој зони снабдијевања, иако је мало изнад прве зоне и 

бустер пумпе која је постављена у улици Браце Поткоњака. Због конфигурације терена вода није 

могла да се обезбиједи преко поменуте бустер пумпе, тако да је за предметну улицу, а према 

mailto:kresicana@yahoo.com
mailto:sanjarozic14@gmail.com
mailto:m.radovic95@yahoo.com
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смјерницама Водовода, планирано водоснабдијевање са система Јагаре-Трешњик-Понир-

Старчевица-Поток (припада овом насељу). Тренутно је у фази реализације пројектни циклус 

Вода 3, а поменути систем је у плану да се почне градити у току 2023. године. Треба напоменути 

да предметна улица није уговрена у оквиру овог пројекта пошто се ради о великом подручју које 

покрива поменути систем, те је због тога у 2023. години планирана израда Идејног пројекта за 

сва подручја и улице који нису обухваћени пројекатом Вода 3 (за сада ће у овај систем у Води 3 

бити уложено око 2,2 милиона КМ). 

 

borjanakezicjovicic@gmail.com 

ПИТАЊЕ: Породила се у октобру и добила 500 КМ, у децембру. Питање је - када да очекује 

следећу уплату, ако иде 1000 КМ сад, 1000 КМ за први рођендан? Зашто није ово испоштовано 

и хоће ли се рјешење добити. 

 

ОДГОВОР: Исплата се врши у складу са правилником који регулише ову област, а на основу 

рјешења надлежног одјељења. Додатне информације могу се добити у Одјељењу за друштвне 

дјелатности, на лични упит, како би се добио одговор имајући у виду конкретне околности сваког 

случаја. 

 

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: Нацртом ребаланса буџета за 2022. годину, због временских услова и кратког рока, 

нису планирани наведени радови. Нацртом буџета 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. 

 

Весна Зарић 

ПИТАЊЕ: Десет година се грађани насеља Симе Шолаје, заједно са дјецом, боре за простор на 

мјесту Атомског склоништа, званим „Грађиш“. Добијали су разна обећања, али усљед наводно 

неријешених имовинско правних услова, на том се простору не могу поставити никакви 

мобилијари. Знају да су дозволе за игралишта привременог карактера. Добили су "Цитрус" парк 

који нису тражили, али су захвални. Желе игралиште са мобилијаром. Дрво које се тамо налази 

засадили су грађани овог насеља, уз помоћ добрих људи. Приједлог да се ријеши овај захтјев и 

да их се обавијести о имовинско-правним односима. Приједлог да се изгради игралиште, које 

чекају више од десет година. Питање: да ли су становници дужни да зову "Чистоћу", да одвози 

рециклажни отпад? Или Градску управу да залије саднице које је посадила? Такође, питање  

одржавања улица - изломљен је плочник којим се крећу дјеца и старија популација. Дио шетачке 

зоне изгледа дивно до Позоришта, док дио шетачке зоне, ка цркви Свете тројице,  је у лошем 

стању. 

 

ОДГОВОР: На територији града Бања Лука од стране "Чистоће", а нити Града, нема 

организованог одвоза рециклажног отпада, нити је било. На појединим мјестима постоје 

контејнери који служе за разврставање отпада, међутим, управљање отпадом на државном нивоу 

није уређено, те не постоји економски интерес скупљача разврстраног отпада за оваквим 

начином прикупљања. Такође, комунално предузеће "Чистоћа2 у рециклажним контејнерима 

углавном налази мијешани комунални отпад, те нам слиједи озбиљан приступ у едукацији 

грађана о значају разврставања и прописном начину одлагања. Што се тиче садње, тим за 
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зеленило је 2021. као и 2022. године, заједно са грађанима и друштвено одговорним предузећима, 

засадио рекордан број садница, углавном из донација, с обзиром да су планирана средства 

буџетом за јавно зеленило супротно од тога рекордно преполовљена. Зато је веома важно да 

грађани буду упознати са ставкама буџета за који су посебно заинтересовани, како би могли 

објективно сагледати чињенице и захтијевати од надлежних рјешавање ових питања. 

 

Весна Зарић 

ПИТАЊЕ: Примједба/приједлог за плажу направљену у Ситарима. На плажи се налазе бетонске 

пепељаре, које су смјештене иза лежаљки и на зеленој су површини. Пепељаре треба да стоје на 

шљунку, да би спријечили евентуалне пожаре и да не би испуштали непријатне мирисе људима 

који користе лежаљке. Тиме би сачували мало зелене површине на том простору. 

 

ОДГОВОР: Радници Одјељења за комуналне послове ће изаћи на лице мјеста, те размотрити 

могућност размјештања пепељара, у складу са овом примједбом. 

 

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. 

 

divna63@icloud.com 

ПИТАЊЕ: Да ли се може, уврстити у буџет Града, санације фасада? 

 

ОДГОВОР: Дана 17.09.2022 године Град је за Заједнице етажних власника расписао Јавни позив 

за додјелу средстава за суфинансирање мјера за побољшање енергетске ефикасности и смањење 

укупне потрошње енергије у зградама на подручју града Бања Лука. Јани позив је био отворен 

30 дана за све Заједнице етажних власника зграда које желе да заједно са Градом суфинансирају 

стварне трошкове мјера побољшања енергетске ефикасности вањског омотача зграда. Град 

заједно са надлежним Одјељењима планира да и у наредном периоду распијсује Јавне позиве са 

истим циљем, те овим путем и позивамо све заједнице етажних власника да се пријаве на ове 

јавне позиве када буду расписани и објављени. У Приједлогу буџета Града за 2023. годину, за 

намјене санације фасада, путем јавног позива, предвиђено је 400.000 КМ (уз учешће грађана). 

 

Драган Лукајић, предсједник Синдикалне организације 

ПИТАЊЕ: Нацртом буџета Града за 2023. годину, расходи за лична примања повећани су за 

15,2% или 6,17 милиона КМ у односу на план за 2022, годину, а то је увећање од око 1,48 милиона 

КМ или 3,7% за плате радника у ГУБЛ и осталих корисника: СД „Борик“, Центар за социјални 
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рад, ТОБЛ, Центар за развој села, Центар за образовање, Центар за прешколско васпитање и 

други. Повећање плате  за све кориснике буџета Града Бања Лука од 3,7 %, које је предвиђено у 

Нацрту Буџета Града Бања Лука, неозбиљно и мало и овим путем се тражи да то повећање буде 

најмање 10% и исто буде предвиђено у буџету за наредну годину. 

 

ОДГОВОР:  

Планирана средства за расходе за лична примања (бруто плате и све остале накнаде из радног 

односа), посматрано код свих буџетских корисника, односно, на укупном нивоу буџета, повећана 

су, у 2023. години у односу на план 2022. године, у складу са могућностима, полазећи од 

буџтеског оквира, законских обавеза ЈЛС у комуналној и саобраћајној области и социјалној 

заштити, те планираних капиталних улагања. У току 2023. године размотриће се могућност 

додатног повећања истих, а што ће првенствено зависити од кретања макорекономских 

показатеља, те реализације прихода и расхода у буџету Града у току 2023. године, као и 

преговора са синдикалним представницима.  

 

partner@teol.net (Хуманитарна организцација "Партнер") – мејлом, а исти упит је достављен и 

путем поште па се овдје даје заједнички одговор 

ПИТАЊЕ: Као што сте упознати, у 2022. години су говорили о цијени сата услуга персонална 

асистенција и помоћ у кући. Напомињемо да нас као организацију која пружа услуге персоналне 

асистенције и помоћи у кући у партнерству са ЈУ „Центар за социјални рад“ Бањалука нису 

консултовани када је ријеч о цијени рада, односно цијени сата наведених услуга за 2023. годину, 

планирана средства за финансирање услуга је урађен на основу њихове последње тражене цијене, 

односно, на основу нашег захтјева за повећање цијене сата из маја 2022. године. Имајући у види 

сва могућа поскупљења цијене рада и свега осталог, сматрају да није реално радити пројекцију 

на основу те цијене. Хуманитарна организација „Партнер“ је организација која пружа услуге 

персоналне асистенције и помоћи у кући за око 100 корисника. Корисници живе у својим кућама, 

те њихов обилазак захтјева и друге додатне трошкове као што су рад његоватеља/асистената код 

неколико корисника и двократно, додатни обиласци координатора социјалних услуга, 

обезбјеђивање замјена, док су запослени његоватељи/асистенти на боловању или годишњем 

одмору. Поред наведених услуга врше и достављање оброка за 14 корисника Јавне кухиње 

Црвеног крста, који не могу самостално да преузму оброк, трошкови горива за достављање хране 

на мјесечном нивоу прелазе 600,00 КМ. Радници ХО Партнер раде за мимилану плату рада, која 

у овом тренутку износи 650,00 КМ у нето износу. Као послодавацм морају да поштујемо прописе 

који су регулисани на републичком нивоу, а који подразумијевају исплату минимално 

минималне плате рада, топлог оброка (јер је то законом регулисана обавеза и топли оброк не 

може бити урачунат у основну плату уколико је она минимална, већ мора бити јасно видљив 

додатак на минималну плату рада), минулог рада, превоза. Презентовани су трошкови рада за 

2023. годину, као и пројектовани приходи.  

У примједби се даље наводи да је цијена сата  за услугу персоналне асистенције од априла 

мјесеца 2022. износила 7,40 КМ, за помоћ у кући 8,60 КМ и за особе са проблемима у менталном 

здрављу 8,80 КМ. Цијена сата за достављање хране се такође рачуна по цијени за помоћ у кући 

од 8,60 КМ, један сат дневно без обзира на даљину становања корисника. Храну достављамју 

углавном корисницима који живе у приградским насељима те мјесечно прелазимо преко 1200 

километара обезбјеђујући ову услугу. Средства која се одобравају корисницима којима се 

доставља храна не могу покрити трошкове горива, амортизацију и одржавање возила. За новемар 

и децембар 2022. године, са надлежнима иг Градске управе и ЈУ „Центар за социјални рад“ 

Бањалука је договорио да цијене сата наведених услуга и то за помоћ у кући 10,00 КМ, помоћ у 

кући за лица са проблемима у менталном здрављу 10,30 КМ и персонална асистенција 8,00 КМ 

буду на снази и у примјени у периоду од 01.11.2022. године до 31.12.2022. године, те да се од 
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01.01.2023. године договара нова цијена сата која ће бити пројектована на основу најновијих 

цијена рада и трошкова. Како би наставили да пружамо услуге са досадашњим квалитетом као и 

унапређењем истог, тражимо повећање цијене сата за помоћ у кући на 12,50 КМ, а за особе са 

проблемима у менталном здрављу на 13,00 КМ и за персоналну асистенцију на 11,00 КМ. 

 

OДГОВОР: Законом о социјалној заштити Републике Српске („Службени гласник Републике 

Српске“,  бр. 37/12, 90/16, 94/19, 42/20 и 36/22) дефинисано је да је помоћ и њега у кући право из 

области социјалне заштите које се реализује пружањем услуга кориснику и да ту услугу могу 

пружити установе социјалне заштите, удружење грађана, вјерска заједница и друго правно лице 

које испуњава услове за реализацију овог права. Такође је дефинисано да се права која се 

реализују пружањем услуга кориснику могу остварити и у партнерству јавног, невладиног и 

приватног сектора. Закон је даље дефинисао да поред законом утврђених права, јединица 

локалне самоуправе својом одлуком, у складу са потребама становништва, може да утврди и 

друга права и услуге, услове  и критеријуме за њихово остваривање. С тим у вези, Град Бања 

Лука је донио Одлуку о услугама персоналне асистенције, број 07-013-337/13 од 18.06.2013. 

године, које спада у проширено право. У члану 3. ставу 1. наведене Одлуке прописано је да се 

услуга персоналне асистенције организује посредством ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука 

у партнерству јавног, невладиног и приватног сектора а у члану 4. ставу 1. да Центар обезбјеђује 

средства–потребна за реализацију  и организацију персоналне асистенције, у складу са 

средствима одобреним  у буџету Града Бања Лука. На основу поменутог законског и 

подзаконског акта ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука је са ХО „Партнер“ 01.02.2013. 

године закључио Уговор о пружању услуга помоћи и његе у кући, број 01-571.02-1-7/13 а 

01.03.2014. године и Уговор о пружању услуга персоналне асистенције. Од тог периода све до 

данас, пружање наведене услуге се реализују у партнерству ЈУ „Центра за социјални рад“ Бања 

Лука и ХО Партнер, а њихов међусобни однос је регулисан у складу са закљученим уговорима и 

анексима уговора. Средства за пружање наведених услуга планирају се и обезбјеђују у буџету 

Града Бања Лука на основу достављеног буџетског захтјева ЈУ „Центар за социјални рад“ и 

путем потрошачке јединице ЈУ „Центар за социјални рад“ Бања Лука. С обзиром на наведено 

Одјељење сматра да треба планирати већа средства за наведене услуге које JУ „Центар за 

социјални рад“ проводи у партнерству са ХО Партнер. У смислу претходног, посматрано у 

односу на почетни плна за 2022. годину, средства на буџетској ставци 4161-Остала проширена 

права увећана су за 137.000 КМ, и у Приједлогу буџета Града за 2023. годину планирна су са 

722.000 КМ, колико је Центар за социјални рад и тражио својим буџетским захтјевом за 2023. 

годину. 

 

Владимир Мијић, vladomijic14@gmail.com 

ПИТАЊЕ: Разматрајући Нацрт буџета Града Бања Лука за 2023. годину, а који је Скупштина 

Града Бања Лука усвојила на сједници одржаној 08.12.2022. године, увидио сам да су планирана 

средства за субвенционисање јавног превоза у износу од 2.300.000 КМ. Имајући у виду протеклу 

годину и тренутно стање са јавним превозом, сматрам да је потребно пронаћи начин да се издвоје 

већа средства за ове субвенције. Иако су планирана средства већа у односу на протеклу годину, 

то заиста није довољно да се обезбиједи услуга коју ће користити већи број грађана. У нашем 

региону, градови са мањим буџетом од нашег издвајају знатно већа средства за ове намјене. 

Изузетно је важно да локална заједница омогући свим својим становницима неометано, 

ефикасно, еколошки прихватљивије и повољније кретање, а то се једино може остварити кроз 

веће издатке за јавни превоз јер јавни превоз није дјелатност која дјелује искључиво на 

принципима економије и профита. 

 

mailto:vladomijic14@gmail.com
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 OДГОВОР: Нацртом буџета за 2023. години на буџетској ставци Субвенције за јавни превоз 

планирана су средства од 2.300.000,00 КМ. Наведени износ је процјена средстава неопходних за 

реализацију субвенција према критеријумима из важећег Правилника о  субвенцијама у јавном 

градском и приградском превозу путника на територији града Бања Лука („Службени гласник 

Града Бања Лука“, бр.12/22). Поред наведеног, у 2023. години планира се израда "Студије јавног 

превоза" којом ће се стећи предуслови за реформу система јавног превоза. У вези са претходно 

наведеним чињеницама кроз ребаланс буџета за 2023.  могуће је планирати и потенцијална 

достана средства којим ће се унаприједити систем јавног превоза. 

 

III ПИТАЊА И КОМЕНТАРИ ДОСТАВЉЕНИ ПУТЕМ ПОШТЕ  

 

Синдикална организација ЈУ Центар за предшколско васпитање и образовање  

ПИТАЊЕ: Одржан штрајк упозорења радника Центра, дана 21.9.2022. године, у трајању од један 

сат, а потом организовала и штрајк и потпуну обуставу рада, дана 20.10.2022. године. Штрајк је 

привремено обустављен, а на основу Закључака 6poj:11 -Г4950/22 од 20.10.2022. године. Раније 

дефинисани захтјеви су дјелимично испоштовани, међутим оно што је изричити штрајкачки 

захтјев је обавезно потписивање Колективног уговора за запослене у ЈУ Центар за предшколско 

васпитање и образовање Бања Лука, који ће сепримјењивати у 2023. години. Колективним 

уговором за запослене у Центру мора се постићи потпуно изједначавање плата и свих других 

примања радника Центра са примањима радника Градске управе, како се не би и даље дешавала 

дискриминација радника Центра на локалном нивоу. Центар је тражио 8.850.000,00 КМ, а за 

бруто плате раднике Центра је планирано је, у Нацрту буџета, 7.930.000,00 КМ. Одобрени буџет 

за плате радника Центра не обезбјеђује повећање плата радника Центра у истом износу као што 

су повећане плате радника Градске управе за 100,00 КМ нето и не обезбјеђује изједначавање 

плата радника Центра са платама Градске управе. Горе наведено значи да захтјеви штрајкачког 

одбора нису уважени и поред Закључака са састанка одржаног на дан штрајка дана, 20.10.2022. 

године, а којима је обећано испуњавање захтјева радника Центра усвајањем новог буџета за 2023. 

годину, као услов обуставе штрајка. Потребно је ускладити планирана средства са захтјевом 

Центра. Уколико се не повећају средства за плате радника Центра и не испоштују захтјеви 

штрајкачког одбора у цјелости, радници ће поново ступити у штрајк. 

 

ОДГОВОР: Представници Градске управе ће обавити додатне разговоре и консултације са 

представницима Синдикалне организације Центра. Град Бања Лука је предложио Центру за 

предшколско 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. У ваези са овим питањем, погледати и одговор под тачком I овог 

Извјештаја, kojи је дат на питања помоћника директора Центра и предсједника Синдиката 

радника Центра. 

 

Градски одбор СУБНОР-А  

ПИТАЊЕ: Нацртом буџета за 2023. годину, ставка за рад борачки организација је умањена за 

70.000,00 КМ, у односу на усвојени буџет 2022. годину. Сматрају да се у буџету Града за рад 

борачки организација могу планирати средства у износу 330.000,00 КМ. Пројекат санације 

партизанског гробља на Побрђу је урађен септембра 2018. године, у буџету Града до данас нису 

обезбијеђена средства за санацију, односно, реализацију овог пројекта. У планираним 

средствима буџета се одобравају средства за изградњу спомен обиљежја, чија имена се већ 

налази на изграђеном спомен обиљежју. Не треба дозволити да се запуштањем паризанског 

гробља у нашем Граду изједначи са девастираним паризанским гробљем у Мостару. 
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ОДГОВОР: Средстава која се односе на суфинансирање рада борачких организација Града и 

средстава за суфинансирање пројеката/програма борачких и других организација, 

Нацртом/приједлогом Буџета за 2023. годину, у односу на план за 2022. годину су другачије 

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

пројекте/програме. 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. У међувремену су пристигле примједбе на Нацрт Буџета за 2023. годину и од других 

борачких организација (Борачка организација Града, Удружење породица заробљених, 

погинулих и несталих бораца, СУБНОР-а, Удаса, Урвиора, Логораша другог свјетског рата и 

одбрамбено-отаџбинског рата). На основу свега наведеног, ставку за рад борачких организација, 

умјесто планираних 220.000 КМ, требало је повећати на 250.000 КМ, што ће бити предложено у 

току 2023. године, кроз ребаланс. Ово из разлога што је у 2022. години још једно удружење 

добило статус удружења од интереса за Град Бања Луку, које ће се суфинансирати из буџета. 

Такође, за другу ставку која се односи на суфинансирање пројеката/програма, а која је била 

планирана у износу од 260.000 КМ, мишљење је да исту треба повећати на 280.000 КМ, што ће 

се настојати извршити у току 2023. године.       

У буџету Града за 2022. годину, као и у Нацрту буџета за 2023. годину предвиђена су средства 

за санацију спомен-обиљежја. У Нацрту буџета за 2023. годину планирана су средства у висини 

од 15.000 КМ. Будући да планирана средства нису довољна за предвиђене санације, повећање 

средства ће се размотрити корз ребаланс буџета, у току 2023. године. За горе наведено спомен-

обиљежје урађен је изведбени пројекат санације (2018. године). У складу са наведеним 

пројектом, за санацију су неопходна значајна средства, и она би износила око 140.000 КМ. Како 

је пројекат припремљен крајем 2018. године, треба имати у виду да процјењена вриједност неће 

бити довољна због инфлације.  

 

ОБРАЂИВАЧ:                                                                                                              ПРЕДЛАГАЧ: 

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА ФИНАНСИЈЕ                                                                                ГРАДОНАЧЕЛНИК 

по овлаштењу Градоначелника                                                                              Драшко Станивуковић 

Божана Шљивар, дипл. ек.                                                                   

   

Шеф Одсјека за буџет 

Дејан Вујић, дипл. ек. 

 


