
На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 
Српске“, број 97/16), чл. 4. и 6. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике 
Српске“, број 89/13) и члана 32. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града 
Бања Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14 и 39/16), Скупштина града Бања Лука је, на 11. 
сједници, одржаној 23.05. и 31.05.2017. године, донијела 
 
 

О  Д  Л  У  К  У 
о висини накнаде за коришћење путног и осталог земљишта за постављање 

кабловске канализације за комуникацијске каблове и системе 
 
 

Члан 1. 
 
 Овом одлуком утврђује се висина и начин плаћања накнаде за коришћење путног 
земљишта локалних путева и улица на подручју града Бањалука, као и осталог земљишта 
на подручју града, а ради постављања кабловске канализације за комуникацијске каблове 
и системе. 

Члан 2. 
 
 Путно земљиште, у смислу ове одлуке, је земљиште у које се уграђује или је 
уграђена подземна инфраструктура (каблови, водови, цјевоводи, шахтови) и поставља 
надземна ТК инфраструктура (улични кабинети), а обухвата труп пута који чине горњи 
и доњи строј пута, банкине и путни појас до катастарске међе локалног пута или улице 
са катастарском међом другог власника, као и све остале површине у складу са чланом 
6. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13). 
 Остало земљиште чини изграђено и неизграђено градско грађевинско земљиште 
у обухвату и ван обухвата просторно планске документације. 
 Под кабловском канализацијом, у смислу ове одлуке, подразумијевају се цијеви 
истог или различитог промјера и шахтова одређених димензија, кроз које се полажу ТК 
каблови. 
 

Члан 3. 
 
 Одјељење за комуналне послове ће одредити трасе за постављање кабловске 
канализације водећи рачуна о изграђености кабловске канализације и ширења мреже на 
цијелој територији Града. 
 Одјељење за комуналне послове дужно је на сајту града Бања Лука, објавити на 
којим трасама ће се постављати кабловска канализација, на који ће се моћи пријавити сва 
правна лица која имају одобрење Регулаторне агенције за комуникације БиХ. 
 

Члан 4. 
 
 Правна лица која имају одобрење Регулаторне агенције за комуникације БиХ, 
подносе Одјељењу за комуналне послове захтјев за закључење Уговора о одређивању 
висине накнаде за коришћење путног и осталог земљишта за постављање кабловске 
канализације за комуникацијске каблове и системе (у даљем тексту Уговор). Уз захтјев 
се прилаже ситуација планиране трасе на којој је планирано постављање кабловске 
канализације за комуникацијске каблове и системе, попречни профил (детаљ 
подбушења) и уздужни профил на мјесту подбушења. 



 Након пријема захтјева са пропратним документима, Одјељење за комуналне 
послове дужно је од Одјељења за саобраћај и путеве, те од других надлежних одјељења 
Града Бања Лука, да прикупи сву потребну документацију у циљу рјешавања захтјева. 
 Након што прикупи сву потребну документацију Одјељење за комуналне послове 
ће након доношења рјешења којим се утврђује накнада, сачинити приједлог Уговора и 
доставити на потпис Градоначелнику. 
 Рок за рјешавање по захтјеву подносиоца је 15 (петнаест) дана од дана пријема 
комплетног захтјева. 
 

Члан 5. 
 

 П р а в н а  л и ц а  м о г у  к о р и с т и т и  п у т н о  и  о с т а л о  з е м љ и ш т е  
за постављање кабловске канализације за комуникацијске каблове и системе након што 
су са Градом Бања Лука закључили Уговор, те након што су доставили увјерење о 
плаћеној накнади. 
 Уговор из става 1. овог члана садржи: ознаку уговорних страна, врсту и висину 
инфраструктурног вода, вријеме на које се закључује уговор, начин плаћања накнаде, 
отказни рок и надлежност суда у случају спора те друге одредбе неопходне за закониту 
реализацију истог. 
 Након реализације Уговора којим је између осталог, дефинисана и траса за 
постављање кабловске канализације за комуникацијске каблове и системе, на тој траси, 
у наредне 2 (двије) године није могуће постављање нове кабловске канализације за 
комуникацијске каблове и системе, било правног лица потписника Уговора, било другог 
правног лица. 
 

Члан 6. 
 

 Накнаду за коришћење путног и осталог земљишта, утврђену овом одлуком, 
корисник плаћа у корист Јавних прихода-Буџета Града Бањалука. 
 Накнада за коришћење путног и осталог земљишта се обрачунава по дужном 
метру путног или осталог земљишта, које се користи за полагање кабловске 
канализације. 
 

Члан 7. 
 
 Накнада пo једном дужном метру коришћења путног и осталог земљишта за 
постављање кабловске канализације за комуникацијске каблове и системе износи 0.10 
КМ/м - без ПДВа. 
 

Члан 8. 
 
 Сва правна лица која имају постављене комуникацијске каблове и системе 
плаћаће паушалну накнаду, а која ће бити одређена Одлуком Скупштине града Бања 
Лука све до доношења законских и подзаконских аката који ће прописати наплату 
накнада за постављене комуникацијске каблове и системе. 
 

Члан 9. 
 



 Ступањем на снагу ове одлуке, ставља се ван снаге Одлука о кабловској 
канализацији за комуникацијске каблове, број: 07-013-460/15 од 24.09.2015. године 
(„Службени гласник Града Бања Лука“, број 24/15).  
 
 

Члан 10. 
 
 Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Града Бања Лука. 
 
Број: 07-013-301/17. ПРЕДСЈЕДНИК 
 СКУПШТИНЕ ГРАДА 
 Будимир Балабан, с.р. 

 


