
ГРАД БАЊА ЛУКА
ГРАДОНАЧЕЛИК

ГРАДСКА УПРАВА
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА 

ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА
   ПРОСТОРНО УРЕЂЕЊЕ

ГРАДА БАЊА ЛУКА
Трг српских владара бр. 1

Телефон: 051 244 416
e-mail: prostorno@banjaluka.rs.ba

Информације можете пронаћи и на:
  www.banjaluka.rs.ba



КАКО ДОБИТИ 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ ЗА 
РЕКЛАМНЕ МЕДИЈЕ

ШТА СУ ЛОКАЦИЈСКИ УСЛОВИ?

Локацијски услови су технички стручни документ који 
одређује услове за постављање (изградњу) 
самостојећих као и осталих рекламних медија на 
јавним и површинама видљивим са јавних површина.  
Захтјев за издавање локацијских услова за постављање 
рекламних медија се предаје у канцеларији број 19 на 
протокол или путем поште, са потребним документима.
На основу споразума закључених између Града 
Бањалука и комуналних и јавних предузећа 
инвеститору је омогућено да потребне сагласности за 
његов рачун прибавља Град Бањалука (све 
информације о овој могућности могу се добити у 
канцеларији 19).

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЈЕВА ЗА 
ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ

Образац за подношење захтјева за издавање 
локацијских услова за постављање рекламних медија 
може се добити у холу испред канцеларије број 16, на 
web site-у (www.banjaluka.rs.ba), те у канцеларији број 
19.
Уз захтјев за издавање локацијских услова за 
САМОСТОЈЕЋЕ РЕКЛАМНЕ МЕДИЈЕ (тачка 1. 
обрасца захтјева) - рекламни пано типа до 6 m², 
рекламни пано типа од 6 до 12 m² (billboard), рекламни 
пано типа од 12 до 50 m² (bigboard, megaboard и сл.), 
рекламни пано типа „жирафа“, рекламни пано типа 
већи од 50 m², рекламна витрина (city light, типа 

„тотем“), јарбол и за ОСТАЛЕ РЕКЛАМНЕ МЕДИЈЕ 
(тачка 2. обрасца захтјева) - рекламни пано на крову 
објекта и рекламне паное који би постављањем заузели 
површину већу од 10 m² фасаде/балконске ограде објекта 
или ограде око објекта, потребно је приложити:
- урбанистичко-техничке услове и стручно мишљење ако 
нема спроведбеног документа просторног уређења, 
израђене од стране правног лица које има одговарајућу 
лиценцу за израду докумената просторног уређења (три 
примјерка и CD);
- идејни пројекат - са рјешењем носиве конструкције, 
темељне стопе и анкера, а за све освијетљене и 
просвијетљене рекламне паное и начином прикључења на 
извор електричне енергије, израђен од стране правног 
лица које има одговарајућу лиценцу за израду техничке 
документације (два примјерка);
- копију катастарског плана са идентификацијом (не 
старију од 6 мјесеци), 
- посједовни лист (не старији од 6 мјесеци);
- доказ о власништву или праву грађења над земљиштем 
или овјерену писмену сагласност власника 
земљишта/објекта уколико подносилац захтјева није 
власник, са доказом о власништву (ЗК извадак не старији 
од 6 мјесеци);
- градску административну таксу.

Уз захтјев за издавање локацијских услова за ОСТАЛЕ 
РЕКЛАМНЕ МЕДИЈЕ (тачка 2. обрасца захтјева) - 
рекламни пано на фасади објекта, рекламни пано у оквиру 
балконске ограде објекта и рекламни пано у оквиру ограде 
око објекта, потребно је приложити:
- нацрт (слику) рекламног медија са димензијама, 
техничким описом, начином вјешања и начином 
прикључења на извор електричне енергије, израђен и 
овјерен од стране овлаштеног правног лица/предузетника 
или идејни пројекат - са рјешењем носиве конструкције, а 
за све освијетљене и просвијетљене рекламне паное и 
начином прикључења на извор електричне енергије, 
израђен од стране правног лица које има одговарајућу 
лиценцу за израду техничке документације;
- доказ о власништву објекта/ограде или овјерену писмену 
сагласност власника уколико подносилац захтјева није 
власник, са доказом о власништву (ЗК извадак не старији 
од 6 мјесеци);
- градску административну таксу.

ПОСТАВЉАЊЕ РЕКЛАМНИХ 
МЕДИЈА

Извођење радова на постављању самостојећих 
рекламних медија врши се на основу локацијских 
услова и записника о исколчавању, а осталих 
рекламних медија на основу локацијских услова.

РОК ВАЖЕЊА ЛОКАЦИЈСКИХ 
УСЛОВА

Локацијски услови за постављање (изградњу) 
рекламних медија издају се са роком важења до 5 
година. Важност локацијских услова може се 
продужити под условом да није дошло до промјене 
планског акта, урбанистичко-техничких услова, 
односно стручног мишљења на основу којих су издати 
локацијски услови. Захтјев за продужење важности 
локацијских услова подноси се најраније 15 дана прије 
истека рока важења

ВАЖНО ЈЕ ЗНАТИ И...

Кориштењу постављених рекламних медија може се 
приступити након прибављања рјешења о комуналној 
такси / накнади. Захтјев за издавање рјешења о 
комуналној такси / накнади подноси се Oдјељењу за 
комуналне послове, а образац захтјева може се добити 
у холу испред канцеларије 16. или web site-у (www.ban-
jaluka.rs.ba)
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