


Игор Радојичић је рођен 1966. године у Бањој Луци. По занимању је магистар електротехнике. 
Основну и средњу школу завршио је у Бањој Луци као најбољи ученик генерације, а Електротехнички 
факултет 1991. гoдине такође у Бањој Луци, као најбољи студент генерације.

Постдипломске студије слушао је и полагао на Електротехничком факултету у Београду, а 
магистарску тезу одбранио 2001. године на Електротехничком факултету у Бањој Луци. У звање 
асистента на Електротехничком факултету Бања Лука изабран је први пут 1991. године, а у звање 
вишег асистента 2002. Обављао је послове сарадника и на Природно-математичком факултету у 
Бањој Луци и Вишој техничкој школи у Добоју.

Као аутор и коаутор објавио је једну књигу и четрнаест научних радова из области аутоматике, 
биомедицине, обраде сигнала и теорије хаоса, на међународним конференцијама у Србији, Црној 
Гори, Хрватској, Италији, Аустрији, Холандији и Чешкој Републици.

У политичкој каријери обављао је низ дужности, од чланства у органима и Предсједништу Савеза 
социјалистиче омладине БиХ крајем осамдесетих година до дужности генералног секретара и 
потпредсједника Савеза независних социјалдемократа. У Народној скупштини Републике Српске 
по први пут биран је за посланика у мандату 1998-2000. године, затим поново од 2002. године до 
преузимања функције градоначелника Бање Луке.

У Народној скупштини Републике Српске је обављао дужности шефа и замјеника шефа Клуба 
посланика и предсједника Одбора за међународне односе. За предсједника Народне скупштине први 
пут је изабран 28. фебруара 2006. године, а затим поново новембра 2006. и новембрa 2010. године. 
За предсједника Градског одбора СНСД-а изабран је 21. децембра 2013. године.

Градоначелник Радојичић је носилац Ордена Светог Саве I реда којим га је одликовао Сабор Српске 
православне цркве, затим руског одликовања Медаље Петра Великог и Медаље за војне заслуге РС. 
Ожењен је и отац двоје дјеце. Говори енглески и француски језик.
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Бања Лука 
као отворен и 
пријатељски град

Бања Лука у 
новој фази 
развоја

Бања Лука као 
угодно мјесто 
за живот

Програмом Бања Лука „2025плус“ постављене су три основне тезе о 
будућем развоју Града:

На овом концепту већ се 
стратешки ради.

Визија развоја Града
Бања Лука на правом путу!

Стратегијом развоја Града која је усвојена 2018. године 
постављени су циљеви и четири фокуса развоја:

Бања Лука као главни град Републике Српске, 
регионални центар и модерни европски град.

1. Град са повољним пословним окружењем - кроз 
унапређење повољног пословног окружења, јачање 
локалне привреде, пољопривреде и туризма и 
привлачење нових директних инвестиција

2. Зелени град - развој града као еколошки одрживе, 
комунално опремљене и енергетски ефикасне и 
безбједне средине, засноване на концепту „Зеленог 
града”

3. Паметни град - развој модерне, урбане средине, 
засноване на концепту „Паметног града” (smart city) 

4. Развој Бање Луке као европске престонице 
културе, града спорта, здравља и знања, која 
осигурава ангажовање различитих друштвених 
група и укључивање свих социјалних категорија

Град са перспективом развоја, град активних 
грађана, економски развијен, инфраструктурно и 
комунално повезан изнутра и извана, са богатим 
културним, спортским и туристичким садржајима, 
угодан за живот, са здравом и заштићеном животном 
средином.

Ово је визија Бање Луке 21. вијека којој стремимо и 
како чинимо!

1. 2. 3.
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Савремена Бања Лука биљежи интензиван развој у неколико историјских периода. 
Сваки од ових периода дао је свој печат граду.

Знакови Бање Луке 21. вијека

У 21. вијеку Бања Лука мора добити и нова обиљежја 
и ново лице, како би пратио глобални, а нарочито 
европски развој градова. Град мора задржати дух 
и шарм и специфичности „раније” Бање Луке, али и 
оно што чини савремене градове. Подлога развоја 
су стратешки циљеви и визије:

 » Бања Лука као поносни главни град Републике 
Српске, који ће најбољим праксама и 
примјерима бити узор другим локалним 
заједницама

 » Бања Лука као регионални центар, који ће својом 
привредом, трговином, туризмом, културом, 
спортом, услугама и квалитетом живота, 
привлачити ширу регију, и изван граница земље 
и бити регионално компетитиван центар, који ће 
се такмичити са другим престоницама у регији,

 » Бања Лука као модеран европски град који 
ће као „зелени” и „паметни” град бити сасвим 
у трендовима и рангу са другим европским 
градовима средње величине.

Нови велики пројекти биће симболи 
Бање Луке 21. вијека: 
1. Нови мост у Доцу, највећи градски мост, чије 

је идејно рјешење добијено на међународном 
јавном конкурсу, као дио концепта „Мостови” - 
са бар пет нових мостова на Врбасу у 10 година

2. Конгресно/конференцијска/концертна дворана - 
са више намјена, центар окупљања и различитих 
догађања, жариште културе и регионалне 
промоције, јединствена по свом изгледу и функцији 

- најбоље рјешење са међународног конкурса, међу 
110 пројеката из цијелог свијета.

3. Нови изглед центра града - попречна оса Центра 
- нова по изгледу, а настављена на архитектуру 
Центра, Бање Луке 30-тих година прошлог вијека, 
од Улице Васе Пелагића до Улице Николе Тесле, 
као централна пјешачка, туристичка и атрактивна 
пословна зона.

4. Централно спомен обиљежjе борцима     
Одбрамбено-отаџбинског рата у центру града.

5. Научно-технолошки парк(ови) као мјеста развоја 
модерних информационих технологија и стартап 
/ прилика за квалитетно запошљавање у 21. 
вијеку у креативним и савременим технологијама, 
са могућношћу боље зараде и рада за било коју 
компанију у свијету из Бање Луке

6. Нова градска зона на Лаушу (бивши „Воћњак”) 
као примјер савременог и квалитетног урбаног 
простора, угодно укомпонованог становања, 

рекреативних, спортских и зелених зона, 
друштвених садржаја и добре инфраструктуре.

7. Зелена Бања Лука која ће традиционалне алеје 
и паркове обогатити са додатно уређеним 
постојећим и новим парковима и излетиштима 
(Мањача, Сутурлија, арборетум Траписти, Бањ 
брдо, Лауш, обале Врбаса ….)
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ИВАН РАШКОВИЋ
ГРАДСКИ АРХИТЕКТА

„Основно стратешко опредјељење Бање 
Луке, заправо њен концепт је да буде 
средњоевропски град. 

Њен сложени идентитет генерисан је географским положајем, 
историјским токовима и културолошком подлогом као 
посљедицом историјског развоја. Циљ је да се развије у одржив, 
инфраструктурно и просторно ефикасан, напредан, привлачан, 
значајан, окренут грађанима, удобан, енергетски ефикасан, 
демократски и визуелно лијеп град од регионалног значаја. Центар 
регије и капија западног и централног Балкана - то је могуће!“

8. Почетак рјешавања прераде отпадних вода - 
израдом квалитетне, детаљне студије, одлучити се 
за модел (централизован или децентрализован) и 
почети реализацију. Систем прераде канализације 
представља највећи и најскупљи појединачни 
пројекат у Бањој Луци икада. За рјешење је 
зато потребна потпуно објективна и стручна 
процјена, пројекат и доминантна подршка у 
виду бесповратних средстава. Ранг вриједности 
оваквих пројеката је неколико стотина милиона 
евра, зависно од много фактора. Бања Лука би 
квалитетним пројектовањем и пилот пројектима, 

ушла у рјешавање стратешког проблема 
испуштања отпадних вода у ријечне водотоке и 
пречишћавања наших ријека.

9. Нови средњошколски центар ће се градити на 
простору Пољопривредне школе у Лазареву. 
Тренутно више средњих школа има проблем 
неадекватног смјештаја и потребе побољшања 
услова одвијања наставе. Овај проблем ће се 
ријешити градњом новог средњшколског центра 
и реорганизацијом постојећег система средњих 
школа.

Изабрано идејно рјешење конгресно/конференцијске/концертне дворане

Будући мост у Доцу биће један од симбола Бање Луке
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Стратешки приступ развоју

Град који настоји да буде 
главни град, регионални 
центар и модеран 
европски град, мора се 
развијати на стратешким 
правцима, на бази 
стратешких докумената 
за више деценија 
унапријед, плански и 
организовано. 

УРБАНИСТИЧКИ 
ПЛАН ГРАДА 
БАЊАЛУКЕ

Припрема 
урбанистичког плана 

У претходних неколико година урађен је 
систематичан напор како би се трасирао 
стратешки развој града:

1. Усвојена је Стратегија развоја Града, чија се 
реализација прати на годишњем нивоу, 

2. Започета је израда новог Урбанистичког плана, 
првог након 1976. године,

3. Усваја се сваке три године план капиталних 
инвестиција,

4. Усвојене су стратегије културе, средњорочни 
планови саобраћаја, мобилности, спорта,

5. Утврђен је мастер план одбране од поплава и 
по њему се већ уређују обале Врбаса, дионица 
по дионица.

6. Припремљен је први Акциони план Зеленог 
града (GCAP) као нови европски стандард за 
развој у областима екологије, водоснабдијевања, 
саобраћаја, енергетске ефикасности 
 
У наредним годинама заокружиће 
се пакет неопходних стратешких 
докумената за систематски и 
плански развој:

 » Проводиће се и иновирати по потреби усвојена 
Стратегија развоја за наредни десетогодишњи 
период,

 » Године 2021. усвојићемо нови Урбанистички план  
за наредних 20 година, као темељни документ 

 Будући изглед пјешачке зоне, на потезу код Улице Николе Тесле
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Mастер план одбране 
од поплава 

Стратегија  
развоја града Акциони план зеленог града (GCAP)

Акциони план Зеленог града (GCAP)

урбаног развоја, приоритета и политика,

 » Проводиће се и доносити трогодишњи план 
капиталних инвестиција, усклађен са претходна 
два документа,

 » Управо се ради и први Акциони план 
Зеленог града (GCAP) као нови европски 
стандард за развој у областима екологије, 
водоснабдијевања, саобраћаја, енергетске 
ефикасности…

 » Усвојићемо Акциони план борбе против 
аерозагађења који ће трасирати мјере и рокове 
за побољшање квалитета ваздуха у Граду,

 » У припреми је и усвојићемо Стратегију 
безбједности која ће дефинисати приоритете 
Града сигурног за живот,

 » Усвојиће се нове стратегије и планови за 
прераду отпадних вода и сакупљање и прераду 
чврстог отпада, као кључни документи за 
наредне конкретне кораке у овим областима,

 » Усвојићемо нове средњорочне планове у 
саобраћају, туризму и руралном развоју,

 » Одржаваћемо услове повољног пословног 
окружења које нормира БФЦ / међународни 
цертификат повољног пословног окружења.
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Сви планирани циљеви из програма Бања Лука 2025 у области јавних финансија су 
достигнути: Бања Лука је у периоду од 2016. до 2020. године остварила период потпуно 
стабилних јавних финансија, које су, домаћинским пословањем, биле у функцији развоја 
града. Остварене су три године реалног раста прихода без повећања буџетских намета, 
те три године буџетског суфицита, који је усмјераван у развојне пројекте. Два пута је 
извршено  реструктурисање градског дуга, чиме је значајно смањена каматна стопа 
ранијег дуга, а код новог задуживања за капиталне пројекте водила се политика да 
износи буду мањи од ануитета отплате, чиме је смањивано укупно задужење. Износ 
дуга, до почетка кризе 2020. године, дошао је на најнижи ниво у протеклих десет година, 
смањио се и у апсолутном износу и у проценту оптерећења буџета.

Стабилне, транспарентне и 
успјешне јавне финансије

Капитална улагања Града у периоду 2016-2020.  
годишње су износила и до 50 милиона КМ што је 
један од највећих развојних и инвестиционих циклуса 
уопште.

Текућа, 2020. година донијела је епидемијску кризу 
и велики финансијски поремећај још непознатих 
размјера. Ради одржавања ликвидности, 
извршавања обавеза и одржања свих капиталних 
улагања, 2020. година донијела је ново, непланирано 
задуживање. Ипак, Град је потпуно одржао 
финансијску стабилност и у најтежим мјесецима 
2020. године, цијелу годину одржао ликвидност, 
те уредно вршио плаћања према свим буџетским 
корисницима, добављачима и уговарачима.

Циљ у 2021. години мора бити стабилизација јавних 
финансија након крупног поремећаја у 2020. години. 
И у наредним годинама општи циљеви остају исти: 
стабилне јавне финансије, транспарентне и успјешне 
по финансијском резултату, усмјерене на развојну 
функцију и раст града.

 
Суфицит буџета по годинама за период 2016-2019. 
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Тренд капиталних улагања Града у периоду 2014-2020. 
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Стабилизација јавних финансија у 2021. години, након рецесије из 2020. године, без повећања 

оптерећења привреде и становништва.

Даља санација јавног сектора (јавне установе и предузећа): Након потпуног рјешења питања 

градског гријања и Центра за село, потребно је потпуно санирати финансије и пословање, те 

трајно трансформисати у оптималне форме преостала проблематична јавна предузећа, установе и 

акционарска друштва, прије свега Аквану, ЗИБЛ и Центар за образовање одраслих.

Домаћинско пословање - Остваривање позитивног финансијског резултата / буџетског суфицита који 

ће бити у функцији развојних пројеката.

Наставак интензивног развоја Града, кроз финансирање капиталних пројеката, те планско задуживање 

под најповољнијим условима.

Пројекат масовне процјене вриједности непокретности са РУГИП-ом, ради потпуног обухвата и тачних 

података за реално повећавање домаћих прихода од пореза на непокретности.

Наставак политике реструктурисања постојећих дуговања, како би се реализовао примарни циљ: 

развој и нови пројекти, уз постепено смањивање износа задужења по апсолутном и процентуалном 

износу.

Повећање сопствених прихода кроз пројекат „активног управљања градском имовином”, 

остваривањем већег комерцијалног закупа и других сопствених прихода, на реалним основама, уз 

боље евиденције и контроле. 

Приједлог за укидање комуналне накнаде и интегрисање ове накнаде кроз реорганизован и сређен 

систем наплате пореза на непокретности.
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Задуженост града по годинама, период 2012-2019. године 
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Основни услови за успјешне јавне финансије:

Задуженост Града по годинама, период 2012-2020. године
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Запошљавање и повољан 
пословни амбијент
Протекле године представљале су период једног 
од највећих замаха у развоју Бање Луке. Резултат 
овог развојног циклуса је позитиван тренд 
економских параметара:

1. Број запослених растао је у просјеку око 2.500 
нових запослених у годишње, тако да је до 
почетка епидемије у марту 2020. године број 
запослених у Бањој Луци достигао рекордних 
75.000, што је највећи број и у односу на 
предратни период,

2. Број незапослених налази се у константном 
паду, дијелом због одлива радне снаге у 
иностранство, а дијелом и због интензивног 
новог запошљавања. Број незапослених 
опадао је стопом од преко 2.000 лица годишње, 
да би, пред епидемијску кризу марта 2020. 
године спао на 8,8 одсто.

Бања Лука је расла, развијала се. Отварани су 
нови пословни субјекти и нова радна мјеста. 
Повећан је број регистрованих предузетника, 
малих и средњих предузећа, грађевинарство је 

Епидемија вируса корона донијела је нову 
економску кризу и пад свих привредних 
активности. Готово цијела 2020. година 
посвећена је покушају одржавања ранијег 
нивоа у неким дјелатностима и минимизацији 
економских и социјалних посљедица. Донесено 
је неколико пакета економских мјера на 
различитим нивоима (олакшице, субвенције, 
опрости, репрограми, …).

 
 
Укупан број запослeних на подручју града по годинама у периоду 
2016-2019. године 
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Тренд пада броја незапослних на подручју Града, период 2016-2019. 
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Дјелатност 
Остварени промет (по годинама, у КМ) Постотак 

раста 
2019/2017 

 
2017. 2018. 2019. 

Дјелатност припреме 
и 
послуживања хране и 
пића 

88.986.690,18 112.970.376,74 109.982.886,23 20,00 % 

Смјештај 
17.569.913,18 17.887.432,85 20.650.674,48 15,00 % 

Трговина на мало, без 
трговине моторним 
возилима и 
мотоциклима 

838.788.439,46 906.750.803,21 999.554.285,07 27,10 % 

Преглед оствареног промета у области трговине, туризма и 
угоститељства на годишњем нивоу за период 2017-2019. година 

удвостручило инвестиције - и по броју изграђених 
стамбених јединица и по новчаној вриједности. 
Године иза нас су године највећег раста и промета 
у грађевинарству, трговини, услугама, туризму.
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производну халу / дати у откуп све парцеле у 
зони,

 » Ући у откуп земљишта поред зоне Рамићи, 
ради проширења, са постепеним комуналним 
уређењем и понудом инвеститорима,

 » Комплетирати пословну зону код Јелшинграда 
- сукцесивном понудом инвеститорима 
у складу са комплетирањем комуналне 
инфраструктуре,

 » Припремати могућности развоја и нове 
зоне „Дервиши/Новаковићи” као сљедеће 
перспективне локације након попуњавања 

простора код Јелшинграда и Рамића,

 » Активирати неискориштен потенцијал 
Пословне зоне „Инцел”, као републичког 
предузећа, ради понуде локација за 
инвеститоре,

 » Нарочити потенцијал лежи у подстицајима 
„start-up“ предузећима, додјелом додатних 
простора, те формирањем Научно-
технолошког парка за квалитетно 
запошљавање у IT сектору и модерним 
технологијама.

Основни циљеви даљег привредног развоја су:

 » минимизирати штете економске кризе  
настале услијед епиидемије корона вируса, 
олакшицама и подстицајима за најугроженије 
секторе,

 » постепени излазак из рецесије са 
минимизираним посљедицама, већ од 2021. 
године,

 » повратак на економске параметре из 2019. 
године најкасније у 2022. години,

 » стабилизација броја запослених а затим даљи 
раст ка броју од 80.000 запослених у Граду, 

 » одржавање стопе незапослености на 
једноцифреном нивоу,

 » стални договор са средњим школама и 
факултетима и републичким нивоом о 
структури школованих ђака и студената како 
би се смањио број суфицитарних занимања 
и образовало више ђака за продуктивна и 
дефицитарна занимања,

 » пораст броја пословних субјеката, нове 
инвестиције уз политику дисперзије 
дјелатности: развој производних дјелатности 
/ прије свега IT, те модерних технологија, 
али и даљи раст трговине, услуга, туризма, 
грађевинарства, уз позитивне ефекте у 
култури и спорту.

Развој пословних зона једна је од тежишних 
политика која ће добити доградњу у новом 
пројекту „активног управљања градском 
имовином”.

 » Постојећи капацитет пословне зоне у 
Рамићима треба у потпуности попунити, 
укључујући коначно рјешење за велику Делта Планет
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Конципираће се и започети нови пројекат 
„Активног управљања градском имовином”. 
Поред сталног књижења имовине стечене по   
разним основама, извршиће се идентификација 
непокретности и могућност њиховог активирања 
по разним основама:

 » Пољопривредно земљиште које се може 
активирати понудом за најам под повољним 
условима за проширену пољопривредну 
производњу,

 » Грађевинско земљиште за које треба оцијенити 
оптималан моменат понуде на тржишту, 
при чему посебну вриједност имају зоне у 
ужем градском подручју (Пасколина циглана, 
улица Олимпијских побједника, некадашњег 
„Воћњака” на Лаушу …),

 » Напуштени или девастирани простори и 
објекти, нарочито на приградском и сеоском 
подручју који се могу понудити за пословне 
активности или стамбену градњу,

 » Земљиште у приградским и сеоским подручјима 
које под врло повољним цијенама може да се 
понуди за нове привредне инвестиције,

 » Наставиће се са подстицајима града у 
привреди и пољопривреди: за запошљавање, 

самозапошљавање, набавку основних 
средстава, али и за опремање средњих 
стручних школа и доквалификације.

 » Посебне линије подршке за пољопривреду 
наставиће се преко Центра за развој 
пољопривреде и села, као подстицаји за 
проширење пољопривредне производње, 
пренамјену земљишта, набавке основих 
средстава, субвенције за засаде, поједине 
културе, сточарство… Прошириваће се и 
пољопривредна производња на добру на 
Мањачи.

 » Посебан облик подршке домаћој 
пољопривредној производњи је организован 
откуп и продаја пољопривредних производа 
путем Центра за развој пољопривреде и села. 
Ово значи даљи развој рејонских тржница и 
бренда „Крајишке куће”, који ће проширивати 
продају разноврсних крајшких производа, прво 
у Херцеговини, затим у другим центрима РС и 
Србије, 

 » Додатна форма пољопривредне производње 
која ће уживати подршку Града је и концепт 
урбане пољопривредне производње - „Градске 
баште”.

Центар за село наставиће подршку пољопривредној производњи
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МИЛКА ТАМАМОВИЋ
„ГРАДСКЕ БАРШТЕ“

Бања Лука је први град у региону, а и шире, који има 
овакав концепт баштованства, у којем се поред 
добијене парцеле врши и обука грађана за узгој 
хране по принципу био узгоја, док други градови 
само врше изнајмљивање земље.

Бренд „Крајишке куће“ биће проширен и на друге градове
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Бања Лука људског лица конципирана је као посебна платформа која се стално 
може дограђивати програмима и пројектима од посебног интереса за грађане и 
нарочито за оне категорије грађана које заслужују посебну пажњу (старије особе, 
дјеца, млади, лица с инвалидитетом, лица са развојним потешкоћама…)

„Бања Лука људског лица“

Један од приоритета је здраво становништво и 
заштита здравља. Модерни свијет донио је нове 
ризике и типична, најраширенија обољења 21. 
вијека. Ради превенције оболијевања од најчешћих 
кардиоваскуларних и малигних обољења, 
конципиран је и покренут програм бесплатних 
прегледа становништва. До почетка епидемијске 
кризе корона вируса, обављени су масовни 
прегледи становништва у десетак мјесних 

заједница. Циљ овог пројекта је општи обухват, на 
цијелој територији Бање Луке, у свим породичним 
амбулантама, свих становника, са ризиком 
од оболијевања од ових типичних болести. 
Процјена обухвата је и до 100.000 становника 
у вишегодишњем циклусу кроз све амбуланте, 
како би се систематски смањио број обољелих 
и/или извршило благовремено откривање 
обољења у раној фази и дјелотворније изљечење.  

Биће настављени превентивни прегледи становништва, у оквиру акције „За твоје добро“
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Овај пројекат ће бити настављен, опремањем 
Дома здравља додатном опремом и планираним 
прегледима у свим амбулантама, одмах по 
завршетку епидемије короне.

Епидемија вируса корона поставила је нови 
изазов: управљање кризом у борби за заштиту 
живота и здравља становништва, у суочавању са 
непознатом болешћу. Градска управа показала   
је лидерство, одлучност и успјешност у одговору 
на ову кризу. Планове и акције Града, које 
су предузете благовремено и систематски, 
преузимали су многи други субјекти. Потребно је 
наставити систематско планирање и припреме за 

сличне изазове:

1. Планирати активности превенције,

2. Опремати Дом здравља за потребе борбе 
против епидемија,

3. Едуковати потребан кадар за борбу против 
епидемије,

4. Прилагођавати се потребама и изазовима које 
носи свака конкретна ситуација,

5. Прикупљати сва искуства из сличних ситуација,

6. Јачати капацитете Цивилне заштите за 
логистичку подршку свим акцијама.

7. Посебан циљ представља развој врхунске 
секундарне и терцијарне здравствене заштите: 
даља доградња и усавршавање услуга УКС-а, 
развој бањског лијечења / нове услуге завода 
”Др Мирослав Зотовић” у Топлицама.

НЕВЕНA ТОДОРОВИЋ
ДИРЕКТОР ДOMA ЗДРАВЉА

Примарна здравствена заштита је темељ 
здравственог система. У том погледу сматрам да 
смо адекватно одговорили на овај здравствени 
проблем и оправдали нашу улогу „чувара капије” и 
темеља здравственог система. Збринули смо највећи 
број пацијената у нашим амбулантама, а мали број 
пацијената смо упућивали у УКЦ РС. Трудили смо се 
све вријеме да сачувамо здравствени систем и да се 
вирус не прошири код великог броја пацијената“.

Превентивним прегледима биће подвргнута већина становника
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У Бањој Луци данас живи више од 40.000 пензионера. Број старијих особа, особа 
треће животне доби, још је већи. Као град и друштво старимо и тиме се отварају 
нове потребе и приоритети. Наши старији суграђани заслужују посебну пажњу и 
бригу и за њих је конципиран низ програма. 

Ови програми прије свега полазе од потребе 
друштвеног ангажмана, социјалне повезаности 
и укључености старијих становника у друштвене 
активности. Поред бриге о здрављу и материјалном 
статусу, изузетно је важна компонента повезаности 
са друштвом и након пензионисања, односно 
осјећаја укључености у друштво и узајамне и 
искрене бриге.

Посебна организациона јединица Градске управе 
бавиће се програмима „Бање Луке људског лица“, 
конципирати пројекте, контактирати са партнерима, 
планирати просторне и буџетске могућности.

„Бaња Лука људског лица“

„Здраво старење“ – брига о 
лицима треће животне доби

 » Формираће се дневни центари и клубови за 
особе треће животне доби: успоставиће се 
критеријуми за формирање дневних центара и 
клубова за старе, који могу бити: 

 » А. у директној надлежности Града, 

 » Б. под Центром за социјални рад, 

 » В. у организацији неког од удружења грађана, 
са дозволом и по програму надлежних органа. 
Центри и клубови се требају формирати у 
постојећим или новим друштвеним објектима 
којих је већ довољан број широм Града, са 
нормативом од око 70 корисника дневно 
по центру или око 30 корисника више пута 
седмично за клубове. 

Циљ овог пројекта је окупљање, едукација и 
дружење старијих особа у складу са њиховим 
потребама и интересом друштва да ове 
категорије остану социјално активне и друштвено 
укључене.

 » Наставиће се посебни програми са културно-
умјетничиким друштвима за окупљање, 
дружење и едукацију са особама треће 
животне доби.

 » Наставиће се финансирање и подршка 
Удружењу пензионера, како би се преко њега 
подржавале и друге социјалне, здравствене 
и организационе потребе наших старијих 
суграђана.
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Бања Лука се треба развијати полицентрично, са више локација које ће имати 
карактеристике „општина“ по својим садржајима. И по броју становника и по 
величини територије, потребан је овакав концепт, који би омогућио равномјеран 
развој у свим дијеловима града. 

Важан елеменат у полицентричном развоју Града 
су простори за друштвене активности на терену 
и садржаји у њима. У протеклим годинама, за 
организовање друштвених садржаја, направљен 
је или обновљен низ друштвених објеката, 
објеката „домова” или мјесних заједница: Лауш, 
Петрићевац, Крмине, Љубачево, Драгочај, 
Дебељаци, Верићи, Залужани, Мишин хан, 
Пискавица, Горња Пискавица, Обилићево.

У наредним годинама треба даље заокружити 
мрежу објеката за друштвене садржаје на осталим 
просторима: изградити нови друштвени центар 
на Старчевици, реновирати објекте на Сарачици, 
Пријаковцима, Рекавицама, те ријешити нове или 
адекватне просторе у: Бистрици, Паприковцу, 
Лазареву, Пријечанима и Стричићима.

Поред ове мреже, концептуално треба осмислити 
и, у сарадњи са установама и невладиним 
организацијама, успоставити програме, и то: 
представе и изложбе за дјецу и младе, дневне 
центре/клубове. Већ су кроз сарадњу са НВО 
формирани садржаји у Драгочају, Росуљама и 
Дому омладине. Ове просторе треба користити 
за активности локалних удружења пензионера, 
бораца, жена, културно-умјетничких друштава, 
спортских и рекреативних центара и активности, 
за едукативне и забавне сврхе. 

Наставиће се и програм „Малих пројеката у 
мјесним заједницама” којим се савјетима МЗ 
годишње одобравају средства за неопходне мање 
интервенције на свом простору, по властитом 
избору.

„Бaња Лука људског лица“

„Друштвени центри“ - објекти и 
рад у мјесним заједницама

 Обновљени друштвени дом у Драгочају Обогатити друштвене садржаје у приградским насељима

 Нови друштвени дом у Љубачеву Обновљени друштвени дом у Верићима Обновљени друштвени дом Росуље
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Јавна установа „Заштити ме” прошириће своје 
капацитете и програм изградњом новог дневног 
центра у којем ће се нудити више различитих 
услуга за лица са потешкоћама у развоју. Ово ће 
бити нови, највећи дневни центар у граду. У току је 
измјена регулационог плана и припрема пројекта 
за градњу центра. Овај нови простор би требало  
да пружи и услуге дневног центра и услуге 
„предаха” за породице особа са потешкоћама у 
развоју.

Наставиће се подршка и сарадња са невладиним 
организацијама које одржавају више дневних 
центара у Бањој Луци са едукативно/социјално/
заштитним садржајима. Ове организације биће 
подржаване и просторно и финансирањем 
пројектних активности, те укључивањем у друге 
градске активности. 

Наставиће се и побољшати организација услуге 
такси превоза за лица са инвалидитетом, те, у 
прелазном периоду, до пет година, у сав јавни 
превоз увести обавезна рампа за улаз у аутобусе.

Наставиће се планско, годишње уклањање 
архитектонских баријера на пјешачким стазама.

„Бaња Лука људског лица“

Брига о дјеци и лицима са 
инвалидитетом и потешкоћама 
у развоју

Након пилот пројекта звучног обиљежавања 
неколико фреквентних раскрсница у Граду у 
склопу концепта „Паметни град”, за помоћ у 
кретању слијепим и слабовидим лицима, овај 
пројекат ће се проширивати и на друге прометне 
раскрснице.

Потребно је успоставити и јасне регистре и 
статистике свих понуђених услуга и лица у 
потреби за посебним програмима, како би се 
даље планирање могло усклађивати са стварним 
људским и просторним потребама.

Наставиће се подржавати и програми за 
оспособљавање за запошљавање лица с 
инвалидитетом и са сметњама у развоју.

Наставити уклањање архитектонских баријера

Један од обновљених дневних центара

 Подржавати рад дневних центара
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Бања Лука је имала веома успјешну припрему 
и кандидатуру за Европску престоницу културе. 
Наредни велики пројекат, који је природан 
за град младих је кандидатура за Европску 
престоницу младих 2025. године, зависно од 
исхода поремећаја које је на све ове кандидатуре и 
апликације изазвала епидемија короне. Потребно 
је формирати тим и кренути са припремама 
које ће бити вишегодишње и систематске и 
требају мотивисати и додатно организовати све 
омладинске садржаје и ресурсе.

Дом омладине је концептуално недовршен и 
неискориштен ресурс. Предузето је неколико 
корака на обнови и доградњи простора (опремање, 
надоградња, увођење невладиних организација 
са садржајима и програмима). То је тек први 
корак. Дом омладине, као посебна организациона 
јединица, мора бити епицентар омладинских 
догађања за шта се треба прихватити посебан 
програмски концепт и, посљедично, правни 
субјективитет.

Као и дневни центри/клубови за особе треће 
животне доби, тако је потребно формирати и 
одржавати исте форме за дјецу и омладину - на 
више локација, у новим и обновљеним просторима 
домова, самостално, у надлежности Града или  
у сарадњи са цивилним сектором. Одлична су 
искуства и рад „Здраво да сте” прво у Обилићеву, 

„Бaња Лука људског лица“

Рад са дјецом и младима

сада у Росуљама и Драгочају, као и програмске 
активности „Перпетуума” и других невладиних 
организација које треба даље подржавати.

Град ће пројектно подржати активности цивилног 
сектора у овој области, са циљем да се развију 
клубови, дневни центри и полицентричне 
активности за дјецу и младе. У наредној фази, то 
треба да доведе до мреже омладинских центара и 
клубова на цјелокупном подручју Бање Луке.

Садржаји који треба да се развијају у клубовима/
центрима или друштвеним просторима требају да 
буду едукативни, информативни, подршка дјеци, 
младима и породицама, „плави телефони” … 

Рад са ризичним групама наставиће се подршком 
посебним дневним центрима за дјецу затечену у 
скитњи, из неуређених породица и сл. 

Реорганизовати рад Дома омладине

Подржавати рад са дјецом

Обновљени кров Дома омладине
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Сви ови пројекти као крајњи циљ 
имају побољшање квалитета 
живота у нашем граду, ријешене 
битне комуналне и инфраструктурне 
проблеме и боље претпоставке 
за развој осталих дјелатности, од 
привреде и туризма, до културе, 
образовања и спорта.

Реализовани јавни пројекти
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Протеклих година започет је нови инвестициони 
циклус „Бања Лука се гради” са циљем да се значајно 
побољшају услови живота, ријеше приоритетни 
комунални проблеми, градњом и обновом 
најпотребније комуналне инфраструктуре. Резултат 
овог циклуса су бројни завршени и започети послови 
у саобраћају, водоснабдијевању, образовању, спорту, 
култури…

Неки од најкрупнијих урађених или започетиих 
пројеката укључују: 

 » четири нова моста на Врбасу за 5 година,

 » 12 нових кружних раскрсница,

 » 650 нових мјеста у вртићима,

 » три нове спортске дворане,

 » неколико стотина километара нових 
водовода са бројним резервоарима, 
пумпним станицама у свим крајевима Бање 
Луке,

 »  нове и обновљене друштвене домове,

 » обнова објеката скоро свих основних школа.

Основни циљеви овог развојног циклуса су:

1. Побољшање услова у саобраћају - мање гужве, 
мањи утрошак времена проведеног у возилима, 
мање аерозагађење усљед саобраћаја: 

 » повезивањем обала Врбаса са више нових, 
квалитетних мостова,

 » градња и реконструкција главних 
саобраћајница (Источни транзит, главне улице 
у Чесми, Пријечанима, Шарговцу, Мотикама…),

 » убрзавање протока и рјешавање саобраћајних 
застоја на најпрометнијим раскрсницама 
увођењем кружних токова,

 » почетак увођења адаптивних семафора 
са режимом зависним од оптерећења 
раскрснице,

 » популаризација бициклистичког саобраћаја 
(нови БЛ „bike sharing” систем, нове 
бициклистичке стазе  …),

 » реконструкција и санација постојећих 
фреквентних саобраћајница,

 » повећање броја асфалтираних сеоских путева.

2. Више од 95 одсто грађана са стабилним 
снабдијевањем водом и даље уређење система 
отпадних вода:

 » Пројекти Вода 1, 2 и 3 за стотине километара 
нових водовода, резервоара и пумпних 
станица на критичним подручјима,

 » Израда студије прераде отпадних вода и пилот 
пројекти прераде.

3. Проширење капацитета у предшколском 
образовању / градња нових вртића 

4. Обнова и градња друштвених домова на ширем 
простору Бање Луке како би се подстакао 
полицентричан развој и добили простори за 
друштвена догађања

5. Обнова,  изградња и опремање школских 
објеката за потребе проширења појединих 
капацитета и за побољшање услова 
школовања,

6. Подршка развоју спорта и рекреације изградњом 
нових спортских дворана, трим стаза, теретана у 
природи, спортско/рекреативних терена

7. Бољи услови за културу: 

 » обнова Банског двора, као епицентра 
културних дешавања,

 » градња нове мултифункционалне концертне, 
позоришне, конгресне и конференцијске 
дворане,

 » обнова или уређење нових или обновљених 
простора за културу (Кастел, Дом омладине, 
стари Дом армије, друштвени домови…)

Бања Лука се гради
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Град се у будућности мора развијати са више мањих центара, природних сједишта 
већих мјесних заједница или групе мјесних заједница. Бању Луку данас чине и 
подручја која су некад била самосталне општине, а развила су се и сасвим нова, 
веома насељена подручја. Овакав полицентричан развој подразумијева да сваки 
мали центар мора имати породичну амбуланту, пошту, објекте за друштвена 
окупљања, а у близини и објекте предшколског и школског садржаја, те спортске и 
рекреативне просторе.

Протекле четири године на широком простору 
града, изграђено је и обновљено много друштвених 
домова и објеката мјесних заједница:

Крмине, Љубачево, Мишин хан, Залужани, 
Пискавица, Верићи, Горња Пискавица, Лауш, 
Петрићевац, Дебељаци, Обилићево.

У наредним годинама, на концепту полицентричног 
развоја, потребно је и у другим мјесним заједницама, 
омогућити мање или веће просторе, за рад служби 
мјесних заједница, културно-умјетничких друштава, 
удружења пензионера, жена, борачких организација 
и других удружења грађана, те културне и јавне 
догађаје. У овим просторима треба организовати и 
клубове/дневне центре за активности из програма 

„Бања Лука људског лица”.

У наредном периоду приоритети су:

1. нови велики објекат за друштвене садржаје на 
Старчевици, као највећем градском насељу, 
које је сада без квалитетног простора за 
окупљања,

2. обнова или завршетак објеката/простора 
за друштвена окупљања у Чесми, Бистрици, 
Пријаковцима, Пријечанима, Стричићима, 
Сарачици, Рекавицама…

3. Рјешавање дијела нових простора путем 
измјене регулационог плана / интерполације, 
што је могуће на Паприковцу или Лазареву.

„Бања Лука се гради“

Полицентричан развој и 
друштвени садржаји у
мјесним заједницама

Друштвени дом Залужани - некад и сад Дјечији садржаји биће грађени y свим насељима

Старчевица ће добити друштвени дом
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Бања Лука има препознатљив и лијеп центар, чија 
је основа у архитектури и грађевинама из периода 
Бановине. Пјешачка зона (примарна оса) протеже 
се од Трга Крајине, кроз Господску улицу, све до 
Народног позоришта Републике Српске. Међутим, 
попречна оса на ову централну пјешачку линију 
је до сада неуређена и без јасног концепта. На 
међународном конкурсу 2019. године изабрано је 
ново рјешење доградње централног подручја. 

Преуређење и градња у 
централном подручју

„Бања Лука се гради“

Реконструкцијом популарног „Паркића” у двије фазе, 
урађена је већ дјелимична реконструкција и уређење 
главне пјешачке зоне, у коју су уклопљени нови 
елементи (Грб Града у партеру, нове клупе са цвјетним 
острвима, обновљен дендрофонд са новим врстама 
као што су храст и секвоја, нова расвјета, поплочање, 
амбијентални детаљи калдрме …). У ову обнову улази 
и потпуна обнова спољашњости Банског двора, са 
новом расвјетом на Двору и обновљеном расвјетом 
на Градској управи. Ова реконструкција наставља се 
обновом зоне кафића који се премјештају на средину 
пјешачке зоне, те све до Народног позоришта.

Градски језгро, на попречној оси главне пјешачке 
зоне, добија потпуно нове карактеристике, 

задржавајући шарм и сва рјешења из 30-тих 
година, на којима се појављује Бања Лука 21. 
вијека, али и са серијом историјских прича кроз 
споменике два рата.

Ново централно подручје (попречна оса) састоји 
се од пет мањих зона:

1. У зонама старе аутобуске станице и паркинга 
испред Музеја савремене умјетности, све 
до главне градске улице, настаје нова 
трговска површина са  музејом у центру и 
преусмјеравањем саобраћаја из Видовданске у 

Улицу Николе Тесле. Тиме настаје нови простор 
са зонама за јавне скупове, шетњу, рекреацију 
и дружење. У овој зони се планира и спомен 
обиљежје ослобођењу/уједињењу 1918. године.

2. У зони око Храма Христа Спаситеља задржавају 
се постојећа рјешења уз евентуалне мање 
корекције које неће нарушити постојећи 
распоред.

3. У зонама од Храма ка Улици Васе Пелагића, 
настају, респективно:

 » парковска зона са спомен обиљежјем 
Одбрамбено-отаџбинском рату, 

 » благо помјерени споменик бану 
Милосављевићу

 » нова шеталишна зона у средини пословно/
стамбене градње по рубовима зоне.

Овакво преуређење  даје нову разгледницу Бање 
Луке 21. вијека, али и низ „прича” о више вијекова 
трајања нашег града.

Будући изглед „попречне“ пјешачке зоне
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Бања Лука је град на Врбасу али и на другим ријекама 
и рјечицама. То је предност и љепота нашег града. 
Унутрашња повезаност Бање Луке умногоме зависи 
од повезаности обала ријеке. Интензиван развој 
савременог града 21. вијека подразумијева и нове 
мостове.

Визија за 21. вијек је повезати град мрежом нових и 
обновљених мостова који ће омогућити квалитетан 
саобраћај и брзо кретање унутар и око Града, 
повезати људе и обале.

Требају нам:

1. Мостови у Српским топлицама  
Нови двосмјерни мост завршити до краја 2020. 
године. Мост ће представљати јужну тачку спајања 
Источног и Западног транзита, обилазнице око 
Бање Луке, али и интензивнијег и олакшаног 
саобраћаја из праваца кањона Врбаса или Мањаче 
према центру града, сјеверним и источним 
дијеловима града и најбржег споја са јужног 
улаза у град ка аутопуту Бања Лука / Градишка. 
 

„Од свега што човек у животном нагону подиже и гради, ништа није у мојим очима 
боље и вредније од мостова. Они су важнији од кућа, светији од храмова. Свачији 
и према сваком једнаки, корисни, подигнути увек смислено, на месту на ком се 
укрштава највећи број људских потреба, истрајнији су од других грађевина и не 
служе ничем што је тајно или зло”. (Иво Андрић)

„Бања Лука се гради“

Мостови

Нови мост на мјесту некадашњег Зеленог моста

Идејно рјешење будућег моста у Доцу

БАЊАЛУКА 2025ПЛУС  24



Стари једносмјерни мост преуредити до краја 2021. 
године у пјешачки, амбијентални мост који ће чинити 
елемент обновљене туристичке и историјске зоне, 
силаска на Врбас и кретања по Врбасу.

2. Мост у Доцy  
Највећи бањалучки мост биће симбол Бање 
Луке 21. вијека и повезница двије обале центра 
града. Поред модерне саобраћајнице, мост ће, 
са посебним дизајном колског моста, посебним 
пјешачким мостом за шетњу и разгледање и 
садржајима на обалама Врбаса представљати 
прави садржај новог вијека. 

3. Мост у Чесми  
Нови мост у Чесми пројектовати на локацији старог 
који је пострадао у поплавама 2014. године. Процес 
пројектовања и ревизије завршити у периоду 
2021/2022. год.

4. Мост у Пријечанима  
Као дио новог правца од Бање Луке ка Челинцу 
и даље, крајем мандатног периода, потребно 
је почети пројектовање, испитивање терена и 
процјене трошкова за нови мост на Врбасу у 
Пријечанима. Будући изглед пјешачког моста у Топлицама

Мост у Топлицама биће завршен до краја године

Чесма: Изграђен нови мост преко Врбање
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Лауш је једно од највећих бањалучких насеља с 
израженим инфраструктурним проблемима. У 
претходним годинама много је рађено на рјешавању 
ових проблема: 

1. градња новог кружног тока „код Сирана”,

2. градња нове саобраћајнице / повезнице Лауша 
и Паприковца, преко „Воћњака”,

3. градња новог објекта мјесне заједнице и 
полицијске станице,

4. реконструкција, обнова или градња више 
водоводних и канализационих кракова, те 
улица и јавне расвјете,

5. градња три нова дјечија игралишта,

6.  обнова Основне школе „Свети Сава” и подручне 
школе на Павловцу.

У јесен 2020. године почиње и градња 
нове спортске дворане, те већи захвати на 
реконструкцији канализационе мреже у 
Карађорђевој улици и више кракова канализације 
у мањим улицама.

Градњом саобраћајнице / повезнице Лауш - 
Паприковац омогућује се, не само, растерећење 
саобраћаја у Карађорђевој улици и Западном 
транзиту, већ се отвара простор за потпуно ново 
насеље које треба показати сасвим различит 
модел квалитетног и планског становања 21. 

вијека, који ће укључивати и резиденцијалну 
градњу, стамбено-пословну градњу, спортске и 
рекреативне и образовне садржаје, као парадигму 
како требају изгледати савремени квартови са 
свим битним садржајима и квалитетом живота. 
 
У растерећењу саобраћаја даљи кораци су: 

 » Саобраћајница преко „Воћњака“ Лауш -  
Паприковац окосница је развоја новог насеља, 
али и дио двије паралеле за растерећење 
саобраћаја: паралеле  у Карађорђевој, али 
и паралеле у дијелу Западног транзита, које 
се даље требају наставити реконструкцијом 
Љевчанске улице, уређењем и повезивањем 
све до Улице краља Александра и са бар 
једним новим кружним током на укрштању са 
Западним транзитом.

 » Градња пасареле код ресторана Алас – 
„капије Бање Луке” с укидањем семафорске 
раскрснице и деблокирањем кружног тока код 
„Енергомонта“.

 » Успоставиће се нова аутобуска линија бр. 
7 која ће саобраћати са Лауша, преко нове 
саобраћајнице до УКЦ-а, па до центра града и 
новог моста, чиме ће се обезбиједити и боља 
повезаност јавним превозом.

 » Потребна је обимна изградња нове 

„Бања Лука се гради“

Промјене на Лаушу

Нова мјесна заједница ЛаушНовоизграђени кружни ток на Лаушу
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канализационе мреже кроз пројекте Вода 1 и 2.

 » Нова спортска дворана Лауш код Основне 
школе „Свети Сава” имаће двоструку намјену: 
доступна за наставу и ваннаставне активности 
дјеце из основне школе, али и за спортске 
клубове и спортисте, кроз систем Спортског 
центра „Борик”.

 » Нови објекат полицијске станице и мјесне 
заједнице омогућиће организовање нових 
друштвених активности: активирање удружења 

жена и пензионера, клубова и активности 
за старе и младе, борачке организације, 
културно-умјетничког друштва, програме 
„Бање Луке људског лица”.

 » Наставиће се други пројекти уређења, 
асфалтирања улица, кракова водоводне и 
канализационе мреже, јавне расвјете и сл.

Уз ОШ „Свети Сава” гради се нова дворана Три нова игралишта на Лаушу

Регулациони план подручја некадашњег „Воћњака”Нови пут на мјесту некадашњег „Воћњака”
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У протекле четири године, капацитет у јавним 
вртићима, градњом нових и обновом старијих 
објеката, повећан је за више од 650 мјеста. 
Направљени су или реновирани објекти на 
Петрићевцу, Лазареву, Старчевици, Обилићеву, 
Росуљама, „Јежева кућица” у Центру, преузет 
је православни вртић „Анђелак”… Па ипак, број 
малишана који чекају на упис у вртиће је и даље 
велик и градња нових објеката за пријем дјеце 
предшколског узраста је и даље један од највећих 
приоритета.

У наредном периоду нови објекти јавних вртића 
градиће се:

1. објекат у Куљанима који почиње са градњом 
2020. године,

2. у Кампусу, као установа и едукативно-развојног 
типа за праксу факултета који припремају 
будуће васпитаче,

3.  у Алеји Светог Саве, за нове блокове и насеља,

4. у Врбањи, на Старчевици, на Паприковцу, у 
Карановцу…

Градња нових објеката пратиће и нови 
Урбанистички план и даље правце развоја 
и демографска кретања појединих насеља, 
те претходни списак приоритета треба бити 
подложан промјени како би се у року од двије 

Основне школе и вртићи

„Бања Лука се гради“

Основне школе и вртићи
до три године могло планирати и пројектовати по 
потребама и других локација.

Број ђака у основним школама већ дуже од једне 
деценије је био у паду. Посљедње двије године 
биљежи се заустављање пада и благи пораст са 
варијацијама, при чему је територијално и даље 
велики пад у сеоским подручјима, а позитивни 
трендови се осјете само у неким новим градским и 
приградским насељима. 

На градњи, доградњи и адаптацији основних школа 
урађено је веома много и готово да нема централне 
или подручне школе на којој у протекле четири 
године није било већих или мањих интервенција. 

Ново крило вртића у Лазареву

Петрићевац: У градњи нови вртић
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Дограђена је највећа Основна школа „Бранко 
Радичевић”, а темељну реконструкцију имале су 
и школе „Десанка Максимовић”, „Јован Цвијић”, 
„Алекса Шантић”, „Вук Стефановић Караџић” 
„Доситеј Обрадовић”. Тренутно и средњорочно 
постоји потреба за градњом или адаптацијом 
неколико школа:

 » темељна реконструкција школа „Бранко Ћопић”, 
„Јован Јовановић Змај” већ од 2020. године,

 » градња нове школе на Ади, као подручне 
школе ОШ „Вук Караџић”, за нова насеља ширег 
подручја од Старчевице, дијела Борика и Аде,

 » доградња / проширење основних школа на 
Петрићевцу и Шарговцу,

 »  обнова подручне школе у Мотикама, те 
централних школа у Карановцу, Врбањи и ОШ 
„Иван Горан Ковачић”.

Треба процијенити потребу за новом подручном 
школом на висинској зони Старчевице, уколико 
би омогућила смањење оптерећења централне 
школе.

Старчевица: Дограђена ОШ „Бранко Радичевић“

Обновљена ОШ „Алекса Шантић“ у Росуљама

 У току реновирање ОШ „Бранко Ћопић“
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„Бања Лука се гради“

Нови средњошколски центар 
и улагање у средњошколско 
образовање

Бања Лука је центар образовања Републике Српске 
и град младих. У граду дјелује двадесетак јавних и 
приватних средњих школа. Средње образовање 
је темељ укључивања у рад и припреме за 
високошколске степенице. Средње образовање 
је и стручно образовање за многе који се послије 
завршетка овог нивоа одлучују на запослење.

У граду треба обезбједити боље услове 
за средњошколско образовање. Овај циљ 
подразумијева више елемената:

1. Константно прилагођавање профила средњих 
школа и појединачних занимања потребама 
тржишта и савременим кретањима, кроз сталну 
комуникацију са ресорним министарством 
и Републичким педагошким заводом, те 
пословном заједницом.

2. Наставак опремања кабинета средњих 
стручних школа, започет 2018. године, у 
складу са савременим потребама привреде и 
у суфинансирању са привредним субјектима, 

Потицати учешће на међународним такмичењима

Гимназија Бања Лука

 Локација на којој ће се градити средњошколски центар
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како би се практична настава организовала што 
квалитетније.

3. Реформа планова и програма, са републичког 
нивоа, како би се образовање прилагодило новим 
временима, будућим студентима дало довољан 
темељ за факултетско образовање, а стручним 
образовањем омогућило брзо укључивање у рад 
код пословних субјеката.

4. Посебан посао за градске власти је трајно 
рјешавање смјештаја више средњошколских 
установа. На локацији Пољопривредне школе 
у Лазареву мијења се регулациони план. Овдје 
постоји довољно простора за нову градњу 
и доградњу постојећих објеката, те добар 
саобраћајни приступ и повезаност јавним 
превозом. Формираће се нови средњошколски 
центар у којем ће смјештај наћи:

 » Пољопривредна школа,

 » Угоститељско-трговинско-туристичка школа,

 » Грађевинска школа,

 » Школа ученика у привреди.

5. Подржаће се међународна афирмација наших ђака 
и школа:

 » учешће на такмичењима

 » организовање скупова у Бањој Луци

 » сарадња школа.

По плановима старим неколико деценија, и потреби 
струке, Медицинска школа свој трајни смјештај треба 
наћи у склопу здравствених установа на Паприковцу, 
у складу са већ усвојеним регулационим планом.

Остале средњошколске установе треба да буду 
подржане у реконструкцији постојећих објеката.

Наставити са побољшањем услова за стицање праксе за стручна занимања
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У периоду 2016. / 2020. године област у којој су 
највише видљиве промјене у Бањој Луци је управо 
модернизација и олакшавање саобраћаја:

1. нови мостови на Врбасу, али и мањи у Шарговцу, 
Драгочају, Обровцу…

2. комплетирање Источног транзита са више кружних 
токова и повезницом од кружног тока код „Центрума” 
на Западном транзиту, до новог моста на локацији 
„Зеленог”,

3. 12 кружних токова,

4. модернизација важних саобраћајница у Пријечанима, 
Шарговцу, ка Мотикама, Чесми,… 

су само главни деценијски пројекти модернизације 
саобраћаја у Бањој Луци.

Тај правац промјена се наставља као стратешки и 
након 2020. године, са циљевима да град буде изнутра 
и извана одлично повезан, да саобраћај у граду 
буде сигуран, брз, модернији, са мање загушења и 
краћим непотребним задржавањима у возилима, 
да се побољша, модернизује и популарише јавни 
превоз и подстакне бициклистички. Реализација ових 
стратешких циљева подразумијева низ појединачних 
акција.

Модерније саобраћајнице:

Потребно је наставити и завршити модернизацију нових 
саобраћајница у пуном профилу, који подразумијева 
двосмјерни саобраћај, тротоаре, уређену канализацију, 
расвјету, уређена угибалишта и стајалишта, квалитетна 
укрштања, за оне улице које су окоснице великих и 
насељених мјесних заједница, као што су:

 » Пријечанска улица / окосница кроз МЗ Пријечани

 » Улица краља Александра, као окосница више насеља, 
од Петрићевца до Мотика

 » Шарговачка улица

 » Прва куљанска - главна улица кроз насеље Куљани

 » Улица Петра Великог / окосница саобраћаја у Чесми

 » Улице Арчибалда Рајса и Тешана Подруговића / 
главне саобраћајнице у Дебељацима

 » Улице Благоја Паровића и Ненада Костића / Залужани

Мостови :

Изградња новог и највећег моста у Доцу одвијаће 
се у пет великих фаза:

 » Градња колског моста преко Врбаса,

 » Градња приступне саобраћајнице и вијадукта од 

„Бања Лука се гради“

Саобраћај 21. вијека

Послије 30 година, спојен Источни транзитНови мост у Драгочају
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подножја Кастела до моста на Врбасу,

 » Градња пјешачког моста преко Врбаса,

 » Проширење саобраћајница на десној обали Врбаса, 
ка укрштању с улицом Степе Степановића,

 » Уређење приобаља испод и око моста и ушћа 
Црквене,

Изградња моста у Чесми на локацији моста 
уништеног у поплавама 2014. године треба бити 
такође реализована у овом мандатном периоду 
(завршити пројектовање и ревизију, обезбјеђење 
средстава, рјешавање имовинских односа, избор 
извођача и извођење),

Завршетак моста у Топлицама и преуређење 
старог моста у нови пјешачки,

Потребно је припремати документацију и услове 
за нови мост у Пријечанима, на новом правцу 
Бања Лука – Челинац. 

Кружни токови постали су један од заштитних 
симбола трансформације у саобраћају Бање Луке 
у протекле четири године. Наставиће се замјеном 
семафорске сигнализације на најфреквентнијим 
раскрсницама, међу којима:

 » Лазарево / раскршће Булевара Милутина 
Миланковића и Књаза Милоша,

 » Лазарево / скретање на аутопут с улице Бранка 
Поповића,

 » Укрштање Западног транзита и Ранка Шипке, изнад 
простора „Чајавеца”,

Новоизграђена саобраћајница у Чесми

Нова саобраћајница  у Пријечанима
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 » Могућност повољне јединствене аутобуске карте, за 
све линије градског и приградског саобраћаја,

 » Субвенционисање појединих линија и појединих 
категорија корисника.

Модернизација аутобуских стајалишта 
подразумијева неколико корака:

 » Постепена замјена и модернизација надстрешница и 
клупа на аутобуским стајалиштима

 » Постепена модернизација оглашавања и 
обавјештавања на стајалиштима, увођењем 
дигиталних панела и основних информација о реду 
вожње и пристизању аутобуса

 » Пилот пројекти „паметних” стајалишта са дигиталним 
оглашавањем и „паметним” клупама

„Паметни” саобраћај / Увођење IT елемената у јавни 
превоз: 21. вијек донио је примјену информационих 
технологија у свим областима друштва. Саобраћај је 
једна од области у којима су могући велики помаци 
модернизацијом и увођењем IT („паметних”) рјешења. 
Бања Лука врло брзо може увести низ пилот пројеката 
и постепено вршити систематско увођење: 

1. Савремено праћење заузетости паркинга на самим 
паркинзима и мобилним апликацијама, уз модерне 

 » Раскрсница на Булевару (Булевар цара Душана/
Трзничка и Краља Петра I).

Додатно, уклањањем семафора и пјешачком 
пасарелом изнад Западног транзита, код 
ресторана „Алас”, ка улици Симе Пандуревића, 
треба се ријешити уско грло на Западном транзиту, 
након раскршћа код „Енергомонта”.

Модернизација аутобуског саобраћаја: 

Нови уговори са приватним превозницима за 
одржавање јавног градског и приградског саобраћаја 
склапају се за период 2021 - 2027. година. То значи и 
нове стандарде за аутобусе градског и приградског 
саобраћаја:

 » Новији мотори, са вишим еколошким стандардима, 
за мање аерозагађење,

 » Обавезна рампа за улазак лица са инвалидитетом,

 » Обавезна модерна климатизација,

 » Увођење „GPS“ праћења кретања аутобуса, са 
могућношћу индикације на аутобуским стајалиштима 
и праћења путем мобилне и рачунарске апликације,

 » Флексибилнији возни редови, према потребама,

Новоизграђена дионица Шарговачке улице
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начине плаћања паркирања.

2. Адаптивно управљање оптерећеним 
семафоризованим раскрсницама, гдје би се рад 
семафора прилагођавао оптерећености раскрсница.

3. „GPS“ праћење аутобуса јавног градског превоза.

4. Покривање главних саобраћајница видео надзором, 
ради праћења стања на путевима и безбједности 
саобраћаја.

5. Звучно означавање пјешачких прелаза на 
најоптерећенијим раскрсницама, за подршку 
слијепим и слабовидим особама.

6. Увођење „паметних” аутобуских стајалишта и 
„паметних” клупа на стајалиштима.

7. web и мобилне апликације за праћење градског 
превоза.

Поред ових савремених рјешења, наставиће се и 
уклањање архитектонских баријера на пјешачким 
рутама, као подршка кретању лица с инвалидитетом.

Популаризација бициклистичког саобраћаја је важан 
елемент савремених градова. Прошириваће се 
систем „БЛ бајк” новим терминалима широм Бање 
Луке. Градња и означавање нових бициклистичких 
стаза, гдје год је то могуће, код градње нових и 
реконструкције постојећих главних саобраћајница.

Улица Краља Александра биће грађена даље према Мотикама

Систем „Бл бајк“ биће проширен новим терминалима
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Бања Лука је веома разуђена, а значајан дио 
територије обухвата и брдско/планинске 
крајеве, чија конфигурација је врло захтјевна за 
водоснабдијевање становништва. Завршетком 
друге фазе фабрике воде у Новоселији створени 
су квалитетни предуслови за већи дио урбаног 
подручја града, док је завршетком фабрике 
„Црно врело“, отворен широк простор јужног, 
југозападног и западног дијела територије за 
снабдјевање са новог изворишта.

У текућем мандату постављени су врло 
амбициозни циљеви за водоснабдијевање града. 
Први циљ је био завршити нову фабрику воде 
на Црном врелу, што је учињено 2018. године. 
Истовремено, приступило се конципирању 

неколико “пакета пројеката” како би се проблем 
снабдијевања водом рјешавао систематски и на 
широком простору. Истовремено се практично 
радило на терену, па је само у 2018. години 
реализовано 18 нових водовода на различитим 
подручјима. 

Примарни циљ је обезбиједити да преко 95 одсто 
становништва на читавој територији града има 
поуздано водоснабдијевање!

Ово је могуће постићи највећим циклусом градње 
система за водоснабдијевање у посљедњих 
неколико деценија, градњом велике мреже 
резервоара, пумпних станица, уређења изворишта и 

водовода на широком подручју села и приградских 
насеља, те реконструкцијом и доградњом водовода 
ради побољшања квалитета снабдијевања и 
смањења губитака на подручју града.

Креирани су пакети „Вода 1, 2 и 3”, обезбијеђена 
средства, већи дио изведбених пројеката завршен, 
а преостали у току. Циклус реализације овог 
амбициозног плана је 2019. - 2023.:

1. Кроз пројекат Вода 1 (2019 - 2021.) обезбиједити 
поуздано снабдијевање водом:

1. <
„Бања Лука се гради“

Бања Лука неће бити жедна

Нова фабрике воде „Црно врело“
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 » Висинских подручја Чесме (Чесма 2, 3 и 4 
потпуно ријешени, као и за дио општине 
Лакташи)

 » Дио подсистема Звијезда, напајан са Црног 
врела све до подручја Горње Пискавице 
(крајња тачка Бузаџије) и Радосавске 

 » Висинских подручја Зеленог вира

 » Мањи пројекти у Лазареву, Крминама

 » Улазак у велики подсистем Бронзани 
Мајдан, градњом резервоара на Пилиповом 
брду

 » Пакет нове мреже и реконструкције 
постојеће канализације за Лауш

 » Градњом резервоара Клупе и спајањем 
Карауле - снабдјевање Бистрице.

2. Кроз пројекат Вода 2 (2020. - 2022.) обезбиједити 
поуздано снабдијевање водом:

 » Већег обухвата у подсистему Бронзаног 
Мајдана (интегрисање постојећег водовода 
Мајдан на Црно врело, крак Кмећани, крак 
Обровац)

 » Завршетак висинских зона Јагара/
Карановца

 » Више кракова водовода у подистему 
Звијезда, у обухвату Црног врела 
(Кременовићи, Бркићи, Гаковићи…)

 » Више зона поткозарских села Верићи 
(пумпна станица на висинској зони), 
Поткозарје и Мишин хан

 » Водоводи у Тузланској улици, Улици српских 
устаника, Улици браће Милетића

 » Поред водоснабдијевања више мрежа 
нове канализације у Дракулићу, Врбањи, 
Куљанима, Ади, Лаушу,…

3. Кроз пројекат Вода 3 (2021 - 2023.) обезбиједити 
поуздано снабдијевање водом:

 » Додатних зона подсистема Звијезда

 » Више зона на Мањачи (Горњи Лусићи, 
Павићи, Шипке, Цвијетићи, Вилуси…)

 » Изградња водовода Леденице - Рацуне

 » Изградња и реконструкција водоводне 
мреже Доња Кола

 » Резервоара, пумпних станица и првог 
дијела мреже са највише коте Понира са 
потенцијалом за више зоне Старчевице, 
Понира, Дебељака, Потока…

 » Водоводни систем Граб

 » Секундарна мрежа Туњице 2, Драгочај, 
Шарговац

 » Кракови Лауш, Дракулић, Пријечани, 
Залужани

 » Услови за снабдијевање према Градини/
Драгочају

Поред ових великих пакета пројеката, кроз 
редовна средства градског буџета и „Водовода” 
рјешаваће се и остали, мањи пројекти на ширем 
простору града.

У периоду 2022. и 2023. треба наставити процјену 
даљих приоритета и завршити пројектовања 
наредних потребних додатних капацитета, те од 
2024. године кренути у реализацију нових пројеката 
Вода 4 и даље, у складу са правцима демографских 
промјена и урбанистичког развоја града.

Горња Чесма: Изграђен нови резервоар

Почела градња водовода за Бронзани Мајдан
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1. <

У нашем граду дјелује око 250 спортских клубова 
и удружења. Кроз историју, Бања Лука је имала 
олимпијске и свјетске прваке, носиоце медаља 
са највећих такмичења, појединачне и клупске 
прваке. Спорт у граду је популаран, развијен и 
масован, постоји и традиција и потенцијал града 
спорта.

Спорт у граду треба плански подржавати и 
подстицати. Циљеви требају да буду  и здравствени 
и такмичарски. Треба промовисати бављење 
спортом, рекреативно и такмичарски, изградити 
додатне објекте спортске инфраструктуре, 
подстицати дјецу и таленте и помагати спортске 

клубове. Бања Лука воли и жели и међународна 
спортска такмичења. 

У периоду од 2016. године направљени су 
значајни искораци у планском приступу свим 
овим циљевима.

За развој града спорта потребно је реализовати низ 
циљева :

1. Развој школског спорта 

 » Бесплатне спортске секције за све основце

 » Бесплатне школе пливања за најмлађе

 » Финансирање и организовање школских 
спортских такмичења

Бања Лука град спорта
2. Подршка успјешним и младим спортистима 

 » Спортске стипендије за најбоље јуниоре и 
сениоре

 » Суфинансирање здравствених прегледа 
спортиста

 » Суфинансирање чланарина у спортским 
клубовима за младе

3. Подршка спортским клубовима

 » Организован и објективан програм 
додјеле средстава клубовима, базиран на 
класификацији и резултатима,

 » Подршка клубовима инвалида,

 » Суфинансирање спортских такмичења 
од интереса за град, за развој спорта и 
туризма и репутације града

БОЈАН ЉУБИШИЋ
Голман РК „Борац“ и најбољи 

спортиста РС у 2019. години

У протекле четири године, Град Бања Лука је 
начинио велики напредак на подизању спортске 
инфраструктуре, прије свега изградњом нових 
дворана, а дубоко сам увјерен да ће такав тренд 
бити настављен и у годинама пред нама.

Уведене стипендије за млааде спортистеПодршка за пливачки спорт
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 » Трим стазе су популарне код савремених 
рекреативаца. Након урађених стаза уз 
Врбас, под Старчевицом и у парку „Младен 
Стојановић“, наставиће се и на другим 
локацијама.

 » Спортски комплекси на отвореном за 

грађане требају бити стандардан садржај 
великих насеља. Први већи нови „спортски 
и рекреативни парк” гради се у насељу Симе 
Матавуља са теренима за фудбал, одбојку, 
баскет, трим стазом, одвојеним простором 
за псе. Сличан концепт треба наставити и у 
другим великим насељима. 

5. Спортски центар „Борик“ треба објединити 
управљање спортском инфраструктуром у 
власништву Града, како би се истом управљало, 
одржавало и додјељивало спортистима и 
клубовима на рационалан, транспарентан и 
економски ефикасан начин.

6. Посебна линија подршке међународној 
афирмацији наших спортиста биће установљена 
у буџету како би се подржало да бањалучки 
клубови и спортисти учествују константно и са 
успјехом на међународним такмичењима.

7. Наставиће се и добра пракса награђивања 
најбољих спортиста Бање Луке сваке године и 
као облик афирмације и популаризације спорта.

4. Изградња објеката спортске инфраструктуре

 » Након градње спортских дворана Центар и 
Старчевица, уз постојеће дворане Борик и 
Обилићево, сљедећа дворана је планирана 
на Лаушу. Циљ треба бити да у свакој 
већој градској зони постоји по једна већа 
спортска дворана за тренинге и такмичења 
у систему јавне установе.

 » Нови фудбалски  терен са вјештачком 
травом и по највишим европским 
стандардима биће завршен код тржног 
центра Делта и на располагању фудбалским 

клубовима. 

 » Теретане у природи су постале незаобилазан 
рекреативни садржај. Одржаће се темпо од 
3-4 нове теретане годишње у различитим 
дијеловима града.
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У 21. вијеку, Бања Лука, поред рјешавања типичних 
комуналних проблема и одржавања амбијента 
квалитетног привредног развоја, добија и сасвим 
нове карактеристике „паметног града”. „Smart city“ 
је нови стандард развоја градова, широк концепт 
који подразумијева увођење нових технологија 
и модернизацију услуга, на бази информационих 
технологија, у свим сферама живота. Могућности су 
практично неограничене, јер се увођење IT подршке 
може десити било гдје, у било којој области, за било 
коју услугу, за било којег грађанина. Овај концепт је 
отворен и обликује се према потребама конкретног 
града.

Бања Лука је Стратегијом развоја дефинисала четири 
стратешка правца развоја, од којих је један правац 
развоја савременог „паметног” града. Већ се ради на 
практичним рјешењима у разним областима. Тражи 
се, такође, поуздан партнер за израду прве стратегије 
„паметног” града за наредну деценију.

Приоритети у развоју „smart” концепта у Бањој Луци су:

1. Увођење е-услуга како би се све или 
скоро све административне услуге могле 
обављати „на даљину”, путем рачунара 
или мобилних апликација, без долазака 
на шалтере и „папирнатих” услуга. У овом 
сегменту, приоритети су е-сједнице Скупштине 
града за шта је већ завршена прва фаза, 
е-издавање основних увјерења, е-регистрација 
предузетника и е-грађевинска дозвола.

2. Енергетска ефикасност подразумијева процесе 

којима се оптимизира утрошак енергије. Овдје су 
приоритет IT рјешења:

 » која ће омогућити уштеде потрошње 
електричне енергије код јавне расвјете, 
увођењем ЛЕД расвјете и паметног 
аутоматског управљања потрошњом

 » рјешења за оптимизацију потрошње и врсте 
енергента у зимском периоду за потребе 
гријања објеката, ради смањења трошкова 
и аерозагађења

 » паметно праћење аерозагађења са 
благовременим обавјештавањем 
становништва и упозоравањем на највеће 
загађиваче и потребе предузимања мјера.

3. Осавремењивање комуналних услуга 
подразумијева аутоматизацију и модернизацију 
у системима водоснабдијевања, снабдијевања 
топлотном енергијом, јавног аутобуског превоза, 
одвоза смећа и сл.

4. Модернизација у саобраћају подразумијева IT 

„Паметна" Бања Лука (Smart City)
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праћење заузетости паркиралишта с индикацијом 
за грађане, савремена средства плаћања 
паркирања, адаптивно управљање семафорима, 
мобилне и рачунарске апликације за јавни превоз, 
праћење оптерећења саобраћајница, паметна 
аутобуска стајалишта.

5. Развој „start-up“ путем Иновационог центра Бања 
Лука треба да омогући младим креативним људима 
да, уз конкретну подршку (давањем простора, 
административном и стручном подршком у 
периоду инкубације) започну нове, креативне и 
профитабилне послове у модерним технологијама.

6. Развој научно-технолошког парка доноси 
граду квалитет који су некад носиле класичне 
индустријске зоне и велики индустријски 
системи и комбинати. Парк ће омогућити 
запошљавање младих у савременим 
технологијама, са могућношћу добрих примања 
и извозног производа за свјетска тржишта. 

7. Мобилне апликације за комуникацију с 
Управом и јавним институцијама - пријаве и 
питања и одговори путем апликација за пријаве 
комуналних проблема.

8. Сигуран град подразумијева и обезбјеђење 
најважнијих мјеста у граду, мјеста јавног 
окупљања, школа, факултета, мостова и 
кључних објеката инфраструктуре, главних 
раскрсница, видео надзором и паметним 
системима упозоравања и реаговања на 
пријетње тероризма, угрожавања људских 
живота, здравља и имовине.

9. Дигитализација података за туризам, 
угоститељство, хотелијерство, трговину, укупну 
понуду града. Wеб и рачунарске апликације 

са подацима и промоцијом потенцијала Бање 
Луке.

10. Увезивање бројних апликација у Градској 
управи, креирање „кичме” система са подацима 
у „cloud“-у који имају међусобну интеракцију, 
могу се лако претраживати, укрштати и 
креирати потребне извјештаје и одговоре.

11. Формирање Оперативно/комуникацијског 
центра у Управи као епицентра сакупљања 
релевантних информација и предузимања 
мјера у случају непогода и ванредних ситуација. 
Теренски то значи постављање и увезивање 
низа сензора и пружалаца различитих 
извора информација, њихово сакупљање, 
складиштење и обраду, ради предузимања 
оптималних активности.

12. Опремање  града „паметним” мобилијаром, 
клупама, надстрешницама, аутобуским 
стајалиштима, дисплејима, ЛЕД рекламама.

Промоциија „паметних” рјешења за градске службе
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У текућем мандату остварен је низ циљева 
постављених кроз програм Бања Лука 2025:

1. Извршено више реорганизација Управе са 
циљем оптималне структуре, иновација, 
убрзавања поступака,

2. Уведене дужности градског архитекте и 
пејзажног архитекте који су допринијели 
стратешком планирању и конкретним 
рјешењима,

3. Уведено једношалтерско рјешавање захтјева 
за грађевинске дозволе и започет пилот 
пројекат е-грађевинске дозволе,

4. Уведена Канцеларија за грађане и „Грађанска 
патрола” као облици сталне двосмјерне 
комуникације са грађанима,

5. Уведени нови организациони облици у Управи 
који су нагласили важност и улогу културе, 
спорта, цивилне заштите и превенције 
елементарних непогода те регистар имовине,

6. Извршено више поступака „резања” броја 
процедура, смањења или укидања локалних 
намета,

7. Уведени електронски регистри процедура 
и образаца, расположиви на веб страници 
Града.

Циљеви и у наредном периоду морају бити:

 » Eфикасна и транспарентна, за грађане 
отворена и доступна Градска управа,

 » Модернизација услуга увођењем 
електронских образаца и процедура, гдје год 
је то могуће, с информатичким увезивањем 
свих канцеларија на ширем подручју града и 
доступношћу услуга на више локација,

 » Љубазност на шалтерима као опште правило,

 » Даља реорганизација, како би се пратили 
актуелни трендови и потребе и организовале 
посебне или ојачале постојеће организационе 
јединице за заштиту животне средине, 
активно управљање градском имовином и 
програме „Бање Луке људског лица”,

 » Формирање Оперативно-комуникацијског 
центра (ОКЦ) као средишта за прикупљање 
информација за контролне органе 

1. <

Градска управа

Циљ – ефикасна и транспарентна Градска управа
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1. <

(ватрогасци, цивилна заштита, комунална 
полиција, инспекције…), давање информација 
и контаката грађанима и за управљање 
кризним ситуацијама (поплаве, земљотреси, 
пожари, друге елементарне непогоде),

 » Наставак пројекта регистрације и унапређења 
управљања градском имовином увођењем 
„активног управљања” - процјеном намјене 
и могућности активирања сваког градског 
простора или земљишта,

 » Даља разрада начина вредновања и 
награђивања запослених за постигнуте 
резултате у раду.

Уведен једношалтерски систем за грађевинске дозволе

Потребна даља модернизација услуга Градске управе
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Епидемија вируса корона показала је колико је 
осјетљиво и глобално повезано здравствено стање 
цијелог човјечанства. Модерно вријеме, такође, 
донијело је и пораст броја кардиоваскуларних и 
малигних обољења.

Наш програмски циљ је заштита живота и 
здравља становништва. Највише се може и треба 
чинити у области превентиве,  примарној заштити 
пацијената, а онда у квалитетној болничкој 
услузи. Превенцијом се спречава развој болести 
и оболијевање становништва, примарном 
заштитом пружа брза и адекватна  помоћ чим је 
потребно, а квалитетном болничком услугом се 
штите животи и даје потребно лијечење.

Бања Лука је прва у БиХ предузимала 
превентивне мјере борбе против епидемије и 
прва примјењивала оперативне мјере за заштиту 
становништва. Показало се важним бити 
оперативан, благовремен, одлучан, те пратити 
сва актуелна искуства из цијелог свијета. Из 
епидемије се много могло научити:

 » Потребно је даље ојачати капацитете Дома 
здравља:

1. Опремање неопходном, додатном и 
савременом опремом (возила, рендген 
и УЗВ апарати, капацитети хигијенско/
епидемиолошке службе, лабораторије, хитна 
помоћ),

2. Побољшати материјални статус здравствених 
радника,

3. Оптимизовати организацију рада, примјеном 
савремених метода и правила рада, увођењем 
ИТ подршке гдје год је то могуће,

4. Довршити и одржавати мрежу примарне 
здравствене заштите (породичне амбуланте) / 
обнова амбуланти у Новој вароши, Драгочају, 
Агином селу и обнова објекта Хитне помоћи.

 » Посебни програми превентиве у примарној 
заштити су започети 2019. и наставиће се с 
обухватом готово цијеле популације града  

1. Пројекат сталног и планског тестирања и 
превенције на заразне болести (тренутно је то 
корона, сутра може бити нека друга заразна 
болест),

2. Наставити пројекат превенције 
кардиоваскуларних и малигних обољења 
/ планским организовањем бесплатних 
здравствених прегледа како би се у периоду 
од максимално четири године обухватиле 
све амбуланте породичне медицине и сва 
пунољетна популација.

 » Неодређено  дуго мораће се примјењивати 
и мјере борбе против ширења епидемије 
ковид вируса. Дакле, Дом здравља, али и 
све друге службе мораће на дуже вријеме 
бити организовани и оспособљени за 
предузимање различитих додатних 
мјера, зависно од развоја ситуације. 

Здрава Бања Лука
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 » Пресељењем хирургије на Паприковац, те 
развојем нових служби, УКЦ је достигао још 
виши ниво пружања здравствене заштите, 
у много бољим просторним условима, с 
адекватном опремом и запосленима. Потребно 
је даље развијати савремене и квалитетне 
болничке услуге УКЦ:

1. Доградња УКЦ недостајућим капацитетима,

2. Оптимална организација,

3. Опремање савременом медицинском опремом 
и обучавање квалитетног кадра.

 » Покривеност стоматолошком заштитом 
цјелокупне ученичке популације, што 
подразумијева комплетирање стоматолошких 
амбуланти у школама, по територијалном 
принципу.

 » Ширење бањских капацитета једна је од 
компаративних предности Бање Луке. Завод 
„Др Мирослав Зотовић” је нови власник бање 
у Српским тлоплицама, у коју се инвестирају 
значајна средства и настаје нови бањско-
рекреативни комплекс. Град се укључује у 
концепт цијеле зоне, обновом/градњом два 
моста, измјенама регулационог плана подручја, 
те развојем цијеле зоне под заштитом.

 » Организовано пружање психолошких услуга 
савјетовања и превенције менталних обољења.

Дом здравља мора бити спреман за даљу борбу са корона вирусом

Биће настављени превентивни прегледи
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Претходних година константно су проширивана 
поједина права из области социјалне заштите, а 
буџет је значајно повећан за ове намјене. Поред 
постојећих права које се највећим дијелом 
реализују преко Центра за социјални рад и већ 
достижу преко 10 одсто буџета Града, потребно је 
даље проширити могућности социјалне подршке и 
помоћи најугроженијим категоријама и грађанима 
до чијег нам је статуса посебно стало (дјеца, старе 
особе, особе са потешкоћама у развоју и особе са 
инвалидитетом). Главне социјалне политике се 
креирају са нивоа Републике, а елементи нових 
социјалних мјера на нивоу Града су:

 » Наставак градње социјалних станова - ово је 
сасвим нови концепт који је започет првим 

блоком социјалних станова у зградама 
у Куљанима, за особе у стању социјалне 
потребе, које немају никакве могућности 
рјешења стамбеног питања. Након изградње 
првог блока започета је градња новог блока 
од 50 станова у Ади. За ове категорије Град 
обезбјеђује и субвенције станарина.

 » Субвенција плаћања водоснабдијевања: за 
социјално угрожене категорије субвенција 
одређене потрошње воде по лицу мјесечно 
у пуном износу. Ово право ће се остваривати 
преко Центра за социјални рад, а исплаћивати 
из буџета Града

Елементи нових социјалних 
политика

У Куљанима изграђене три стамбене зграде са тзв. социјалним становима
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 » Бесплатни уџбеници:

1. за дјецу у хранитељским породицама

2. за дјецу из породица са четверо и више дјеце

3. за дјецу из социјално угрожених породица

4. за дјецу ромских породица

 » Субвенционисање јавног превоза за:

1. Дјецу - ђаке из хранитељских породица

2. Дјецу - ђаке из породица са четверо и више 
дјеце

3. Особе са потешкоћама у развоју и особе са 
инвалидитетом

4. Особе старије од 65 година по износу 
пензије / прогресивно, по износу пензије и 
по годинама

 » Субвенција легализације објеката за породице 
погинулих бораца, ратне војне инвалиде од I до 
III категорије, жене жртве рата и особе у стању 
социјалне потребе.

 » Једнократне помоћи најугроженијим преко 
Центра за социјални рад и Града.

 » Подршка удружењима грађана и невладином 
сектору за заједничке пројекте у области 
социјалне заштите и подршке најугроженијим.

 » Највећа подршка биће даљи економски развој 
и раст запослености.

 » Потребно је наставити трендове у повећању 
броја запослених који је био снажно изражен 
у периоду 2016-2020. године. Наставком овог 
тренда и достизањем циља о запослених  
80.000 становниика биће смањена потреба за 
социјалном подршком.

У градњи 50 нових „социјалних“ станова у Ади

Наставити са пружањем помоћи најугроженијим
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У претходним годинама ријешено је неколико 
великих проблема у јавном сектору. Прекинут је 
суноврат градског гријања и градске топлане, 
градњом нове „Еко топлане”. Градњом новог 
објекта постигнуто је више циљева:

 » обезбијеђено поуздано даљинско гријање за 
становнике Бање Луке,

 » замијењен скуп, увозни енергент (мазут) 
домаћим, еколошки прихватљивим (сјечка),

 » изграђено модерно постројење за 21. вијек,

 » финансијски резултат, од великог губитка сваке 
године и акумулираних преко 90 милиона КМ 
дуга, доведен на профитабилно функционисање,

 » градња изведена у рекородном року од мање од 
једне године,

 » пројекат „Еко топлане” регионално и свјетски 
оцијењен као један од најбољих модела 
(иновативан и „зелен”) и добио бронзану медаљу 
на свјетском оцјењивању Европске банке за 
обнову и развој (ЕБРД).

Поред санације система даљинског гријања, 
ријешени су и вишегодишњи проблеми Центра 
за пољопривреду и село. Инфраструктуру на 
сеоском подручју преузели су Град (јавна расвјета) 
и „Водовод” (сеоски водоводи). Центар се данас 
врло успјешно бави проширењем пољопривредне 
производње, подстицајима за пољопривреднике, 
развојем сеоског туризма и промоцијом домаћих 

производа кроз „Крајишку” и „Херцеговачку кућу”.

Потребно је у наредном периоду наставити 
реструктурисање и преуређење у јавном сектору 
како би сви субјекти били финансијски одрживи, 
успјешни и са јасном сврхом и намјеном.

 » Спортски центар „Борик“ биће јединствена 
установа која управља цијелом јавном 
спортском инфраструктуром. Све до овог 
мандата газдовао је са двије спортске дворане 
- „ Борик” и „Обилићево”. Од прије двије године 
и двораном Центар, од 2020. године добија 
и дворану „Старчевица”, а почиње и градња 
дворане „Лауш”. Центар ће газдовати и новим 
фудбалским тереном поред Делта тржног центра, 
као и осталим јавним спортским објектима.

 » Центар за предшколско васпитање расте 
по броју корисника и броју објеката. Након 
преузимања православног вртића „Анђелак“, у 
2020. и 2021. години попуњавају се нови објекти  
на Петрићевцу, Лазареву, Куљанима, „Јежева 
кућица 2”, а припрема се градња нових објеката 
у Алеји Светог Саве, Врбањи, Кампусу… Основни 
циљ је проширен обухват и упис око 1.000 
малишана више у вртићима Центра у периоду 
2017.- 2024.

 » Реструктурисање Завода за изградњу, након 
непотребне приватизације, подразумијева 
превођење Завода у јавно предузеће које би за 

Јавна предузећа и установе 
на нивоу Града

Постројење нове „Еко топлане“
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Град обављало послове пројектовања, надзора, 
наплате комуналне накнаде и других послова 
у сличним областима, чиме би се ријешио и 
хронични губиташки статус.

 » „Аквана” се такође мора организационо 
реструктурисати. У постојећем статусу је 
финансијски неодржива и будућност је у 
суштинским организационим промјенама, 
разматрању правне форме и дјелатности.

 » Градски „Водовод“ добија стотине километара 
нове мреже и објеката водоснабдијевања на 
одржавање са напретком пројеката „Вода 1,2 и 3”. 
Процес градње нове водоводне и канализационе 
мреже интензивно се наставља наредних година.

 » У развоју концепта „паметног града” отварају 
се могућности за обједињено плаћање 
појединих комуналних услуга као олакшања 
административних процедура и количине 
„папира” за грађане.

 » Цивилна заштита има изузетан значај у 
превенцији елементарних непогода и других 
ванредних догађаја. Наставиће се опремање и 
обучавање, те планске акције уређења канала, 
пропуста и мањих водотока ради превенције 
бујичних поплава. 

 » Јавни превоз у периоду 2021-2027. има за циљ 
повећање броја корисника уз повишен квалитет, 
постављањем захтјева за модернизацију 
флоте, испуњене више еколошке стандарде, 
климатизацију, праћење кретања, рампе за лица 
са инвалидитетом и сл.

 » Културни центар „Бански двор” епицентар је 
културних дешавања у Бањој Луци и тренутно 
управља са више објеката. У перспективи, 
засебни субјекти за догађања у култури и забави 
требају бити нова мултифункционална дворана, 
Кастел, Дом омладине, уз развој нових мањих 
простора под „кишобраном” Банског двора, у 
складу са Стратегијом развоја културе.

 » Бивши „Раднички универзитет” се 
трансформише у Центар за преквалификације 
и доквалификације, као дио сегмента подршке 
запошљавању и цјеложивотном учењу. 

Све ове и друге јавне услуге које пружају градска 
јавна предузећа и установе имају за основни 
циљ бити на услузи грађанима, бити одрживи, 
осавремењени, транспарентни, пружити квалитетну 
услугу за бољи стандард живота у Бањој Луци.
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Култура је у протекле три године у Бањој Луци 
прешла пут од једне од главних тема и великог 
ентузијазма културне сцене око кандидатуре за 
Европску престоницу културе 2024. до готово 
потпуне обуставе културних догађања усљед 
епидемије. Биће потребно много времена и 
напора да се вратимо на онај ниво интереса 
јавности какав смо постигли код кандидатуре.

Бања Лука је усвојила Стратегију развоја културе, 
а и цио пакет пројеката Европске престонице 
даје много идеја и праваца даљег рада. Требаће 
ревидирати апликацију и Стратегију и прилагодити 
је новим околностима, поготово са промјенама 
које је донијела епидемија.

Град је, заједно са Републиком, много чинио 
и припрема још више на уређењу и градњи 
инфраструктуре за дјелатности културе. 
Обновљена је спољашњост и кров Банског двора, 
а наставиће се и обновом унутрашњих капацитета, 
салона и дворана. Обновљени простори биће 
сједиште за многе умјетнике (Филхармонију, 
Бањалучанке, ликовне умјетнике…) и за сталну 

изложбену поставку времена Врбаске бановине, 
легата Предрага Лазаревића.  

Наставиће се и реконструкција Кастела који 
је највеће стјециште догађања на отвореном. 
Сопственим средствима обнављају се кула по 
кула, бедем по бедем, а, заједно са постојећим 
просторима позорнице и Камене куће, Кастел 
ће у будућности постати посебна јавна установа 
која треба да промовише културу, туризам и 
историјско наслијеђе.

Били смо веома близу. Идеја о кандидатури за Европску престоницу културе за 
2024. годину дочекана је и, у дијелу јавности, све вријеме праћена са невјерицом 
у сопствене могућности. Па, ипак у завршном кругу, Бања Лука је била веома 
близу коначној титули која би за културу у Граду и Републици била најјачи импулс. 
Показало се да имамо капацитет и за много веће, европске продоре у разним 
областима, само треба окупити расположиве снаге и дати подршку.

1. <

Наша европска престоница

 Са промоције пројекта ЕПК 2024

Бањалучки „екскалибур“
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Завршеним међународним конкурсом са 110 
пристиглих предлога из цијелог свијета, добијено 
је идејно рјешење нове мултифункционалне 
концертно/конгресно/конференцијске дворане. 
Овај јединствен објекат биће нови симбол 
Бање Луке 21. вијека, те сједиште још већег 
броја културних дешавања позоришног, 
музичког, ликовног карактера. Догодине треба 
извршити детаљно и квалитетно пројектовање и 
комплетирати финансијску пројекцију.

Дом омладине је такође простор за културна 
дешавања, додатно обновљен, проширен и 
обогаћен садржајима. Потребно је завршити и 
сцену Академије умјетности у Бањој Луци која 
ће дати још један простор за подухвате младих 
умјетника.

Град наставља подржавати и удружења и већ 
традиционалне садржаје и облике организовања: 
Позориште „Јазавац”, Бањалучко студентско 
позориште, „Бањалучанке”, Бањалучку 
филхармонију, културно-умјетничка друштва… 
Статус Бањалучке филхармоније, као досадашњег 
удружења грађана, треба поправити рјешењем 
статусног облика уз неку од јавних установа/
сервиса. Бански двор остаје епицентар културних 
дешавања са новим садржајима.

Програми културе биће суфинансирани кроз 
различите пројекте Града: отворене позиве за 
најбоље приједлоге, пакете догађања „Бањалучка 
зима”, „Прољеће у Бањој Луци”, „Бањалучко љето”, 
“Кочићев збор”. Циљ ових блокова манифестација 
је да подстакну културна, туристичка, спортска и 
забавна јавна догађања у Бањој Луци, обогати 
понуду за домаћу публику, привуче стране 

посјетиоце и позиционира Бању Луку као 
регионално сједиште.

Град ће подржавати и велике догађаје, као што је 
био спектакуларни концерт Миленковић/Тркуља 
или организовани дочеци Нове године, али и 
мање камерне садржаје, фестивале, колоније и 
окупљања.

Посебну важност има понуда догађаја на ширем 
простору града и кориштење нових и обновљених 
простора на приградском и сеоском подручју, 
гдје ће, уз подршку Града, гостовати позоришне 
представе, дјечји програми, књижевни програми и 
други садржаји. Посебно ће се у јавним позивима 
за суфинансирање вредновати пројекти који 
шире програме културе и ван центра града.

Град ће наставити сарадњу и подршку 
републичким институцијама културе и 
организовању заједничких програма и садржаја 
са Архивом Републике Српске, Народном 
и универзитетском библиотеком, Музејом 
Републике и Музејом савремене умјетности, 
Народним и Дјечјим позориштем, Академијом 
умјетности… Након преузимања организације 
Кочићевог збора 2017. године, Град је ову 
манифестацију обогатио уређењем Кочићевог 
огњишта, Кочићеве собе у Народној билбиотеци, 
низом изложби и издања, те ће ову, национално 
важну манифестацију наставити водити.

Циљ је и подстаћи излазак бањалучких умјетника 
и културних радника на међународну сцену, 
гостовање наших представа, учешће умјетника 
на Венецијанском бијеналу и другим престижним 
ликовним смотрама, изложбе и књижевна 
издања, подржати филмску и телевизијску 
продукцију…

Наш прослављени преводилац добитник „Кочићеве награде“

Изглед будуће конгресно/концертне дворане
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Наш град има репутацију зеленог града. Са ријекама, 
алејама, парковима. Све то треба одржати и још 
уредити, како би живот становника био угоднији. На 
путу ка зеленој Бањој Луци:

• Уредиће се нови рекреативни и излетнички 
и едукативни простори:

1. Туристичко-рекреативни центар „Мањача” 
отворен је ове године, захтијева још садржаја 
око језера, али и у контексту цијелог етно 
туризма и потенцијала Мањаче. 

2. Арборетум у Трапистима је посебна едукативна и 
излетничка зона у којој ће се, на бази већ урађене 
студије, развијати заштићено станиште биљака 
и дрвећа, те садржаји за образовање, посјете, 
рекреацију и одмор.

3. Парк природе Сутурлија је већ припремљен за 
веће посјете, припремљено је додатно уређење 
простора, постављање новог мобилијара и трајно 
одрђавање. 

4. Слапови Крупе - прије двије године обновљене 
су стазе и мостови и треба их одржавати и 
дорађивати, како би и ово омиљено излетиште, у 
комплексу са манастиром, било на располагању за 
одмор и уживање Бањалучана и гостију.

5. Пјешачке стазе Траписти - Крчмарице су такође 
започете са додатним трасама и уређењем као 
један од садржаја за понуду за шетњу и рекреацију.

6. Бањ брдо - традиционално излетиште које је 
претходних година додатно уређивано, како 
стазе, тако и ливадски простори, постављена 

ЛЕД расвјета на приступној цести, уведен љетни 
сезонски Бањ бус - туристички аутобус,

7. Обале Врбаса - један од највећих пројеката за 
живот Града, али и одбрану од поплава у наредном 
периоду. Након катастрофалних поплава 2014. 
године, урађен је мастер план заштите за 
читаво градско подручје, а на неколико локација 
систематски се радило на уређењу обала и корита 
Врбаса (Пријечани, Чесма). На градском подручју 
у наредном периоду ће се додатно пројектовати, 
повезивати и радити стазе и садржаји на обалама 
Врбаса, како бисмо природно искористили 
богатство зелене ријеке које је надалеко познато и 
омиљено.

1. <

Зелена Бања Лука

Нови садржаји на Сутурлији
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8. На располагању су и друга излетишта која 
захтијевају улагања и бригу, попут шљункаре у 
Карановцу, неколико етно села у околини, Шибови, 
поткозарска села са етно туризмом… 

9. Уз Источни транзит грађани Старчевице и 
Обилићева добили су потпуно нове и већ 
врло популарне алеје за шетњу, са стазама за 
бициклисте и тркаче и новим дрворедима. 

• Чисте ријеке, чист ваздух, чисто земљиште 
- много је посла на путу рјешавања 
деценијских еколошких проблема:

1. Канализациона мрежа цијелог града, која се 
гради од времена аустроугарске окупације, 
изведена је у ријеке и потоке, а на крају, у 
наш Врбас. Оваква ситуација је неодржива и 
савремени развој захтијева прераду отпадних 
вода и чисте ријеке које су одувијек омиљена 
мјеста за шетњу, купање и окупљање.

2. Проблем трајног рјешења канализације и отпадних 
вода представља највећи појединачни пројекат у 
дугој историји нашег града. Тражи године преданог 
посла и обезбјеђење изузетно великих средстава, 
те рјешавање огромног броја имовинских односа 
и низа административних претходних питања. 
Неспоран циљ је Бања Лука у 21. вијеку без 
непрерађених отпадних вода у Врбасу. Вриједност 
овог посла, након детаљног планирања,  износиће 
стотине милиона евра, а практично извођење је 
могуће реализовати само уз велика бесповратна 
инострана средства.

3. Реалан план подразумијева низ рјешења за 
отпадне воде:

 » Наставак градње мреже канализације, 
нарочито у новим насељима која су 

настајала без ријешене инфраструктуре. 
Кроз пројекте Вода 1, 2 и 3 и градњом 
великих главних саобраћајница, ријешиће се 
дио проблема у бројним насељима (Врбања, 
Куљани, Лауш, Ада, Дракулић, Дебељаци, 
Пријечани, Шарговац…) у периоду 2019 - 
2023. године, а затим плански наставити 
градњу у припреми пројеката Вода 4 и даље.

 » У стручном партнерству с Европском 
инвестиционом банком и француском 
Агенцијом за развој урадиће се студија идејног 
рјешења - изводљивости пројекта прераде 
отпадних вода, са разматрањем опција 
централизованог и децентрализованог модела, 
са различитим технологијама и опцијом пилот 
пројеката. Студија ће понудити и финансијски 
оквир улагања и могуће методе финансирања.

 » Студија треба да планира могући почетак 
радова на реализацији препорученог рјешења  у 
наредном  периоду. Било би пожељно започети 
са пилот пројектима или дијеловима пројекта 
комплетног рјешења на неким критичним 
тачкама нпр. ушћу Црквене, водотоку 
Широке ријеке, неким главним изводима који 
завршавају у Врбасу и сл.

Обогатити садржаје Туристичко рекреативног центра „Мањача“

Шеталиште уз Источни транзит
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• Смањење аерозагађења захтијева 
системски и дуготрајан рад. Бања Лука  већ 
припрема нови акциони план борбе против 
аерозагађења. План ће дати одговор на 
потребне појединачне активности:

1. Највећи појединачни загађивачи ваздуха, 
нарочито у зимским мјесецима су моторни 
саобраћај и хиљаде индивидуалних ложишта 
на чврста горива. 

2. Рјешења за саобраћај су мјере подстицаја јавног 
градског и бициклистичког превоза, рестрикције 
на старост мотора возила, те убрзавање самог 
саобраћаја, са мање загушења, градњом кружних 
раскрсница, мостова, модерних саобраћајница.

3. Индивидуална ложишта на чврста горива биће 
вишегодишњи изазов за провођење пројеката 
енергетске ефикасности. Подразумијевају низ 
посебних акција и субвенције за енергетску 
ефикасност (градња фасада, замјена столарије, 
замјена енергента типа угаљ или дрво воденим 
пумпама, соларним панелима, прикључењем на 
систем централног градског гријања)

4. Град ће у свим овим мјерама бити активан креатор 
политика и предузимати мјере подршке и/или 
рестрикције.

• Загађење тла је наслијеђен проблем на 
мјестима бивших великих привредних 
система из прошле државе и система. 
Неконтролисана приватизација и 
девастација ових зона довела је до 
загађења тла разним материјама. 

1. Простор Инцела добија стручну процјену 
припремљену од  страних експерата и под 
покровитељством УНДП, која ће дати одговор 
на проблем ремедијације контаминираног 
земљишта. Могући планови су: привремено 
збрињавање на заштићеној локацији, градња 
постројења за уништавање контаминираног 
земљишта, извоз контаминираног земљишта, 
али све након детаљног узорковања и стручне 
процјене.

2. Требаће истражити стање на осталим просторима 
бивших индустријских капацитета.

Садња алеја, зеленила и цвјетњака биће 
интензивирана. У претходним годинама, у 
прољетном и јесењем циклусу посађене су хиљаде 
нових стабала, Бања Лука је добила нове алеје 
матураната и других субјеката (испод Кастела, у 
Центру с обновљеним „Паркићем”, уз Источни и 
Западни транзит, у Лазареву…), уз обнављање и 
замјену у постојећим дрворедима широм Града. 
Наставиће се са градњом спортско-рекреативних 
терена и тзв. зелених садржаја. Већи простори 
за ове намјене креирају се на Лаушу („Зелени 
Лауш“ у МЗ Лауш 1, те стари воћњак у МЗ Лауш 2), 
Старчевици, Лазареву, Борику, уз обале Врбаса и 
уз све главне бањалучке саобраћајнице.

„1000 садница за љепшу Бању Луку” Подстицаће се бициклискички садржај
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