
Законом о основима безбједности 
саобраћаја на путевима у БиХ, 
Законом о јавним путевима, Одлуком 
о комуналном реду и Програмом рада 
зимске службе, дефинисано је 
дјеловање зимске службе - које се 
одвија у времену од 15. новембра до 
15. марта  наредне године, а 
регулише се и начин на који се 
одржава проходност улица, тргова, 
тротоара, мостова, надвожњака, 
паркинга, те већине праваца 
локалних и некатегорисаних путева, 
као и обавезе градских органа и 
грађана.
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ВОДИЧВОДИЧ

За сеоска подручја:

• мјесне заједнице: Бистрица, Борковићи, 
Бронзани Мајдан, Верићи, Горња 
Пискавица, Кмећани, Мишин Хан, 
Пискавица, Поткозарје, Стратинска и 
Шимићи; извођач: „Козарапутеви“, тел: 
051/366-171;

• мјесне заједнице: Крупа на Врбасу, 
Павићи, Рекавице I, Рекавице II и 
Стричићи; извођач: „Еко-еуро тим“, тел: 
051/417-340;

• мјесне заједнице: Голеши, Доња Кола, 
Кола, Сарачица, Чокорска поља; извођач: 
„Ротор“, тел: 051/302-993;

• мјесне заједнице: Драгочај, Залужани,
Куљани, Пријаковци; извођач: 
„Нискоградња“, тел: 051/348-000;

• мјесне заједнице: Агино Село, Бочац, 
Крмине, и Љубачево; извођач: „GOLDEN 
CARD“, тел: 051/349-522.

e-mail : saobracaj.i.putevi@banjaluka.rs.ba
www.banjaluka.rs.ba

ГРАДСКА УПРАВА
 ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА САОБРАЋАЈ И ПУТЕВЕ

Трг српских владара 1
Телефон: 051/244-425 до 16 часова



ШТА СУ ЗАДАЦИ ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ?
• Машинско чишћење сњежних падавина 
са улица, тротоара, тргова, мостова, те 
локалних и некатегорисаних путева;
• спречавање поледице на горе 
поменутим објектима посипањем соли и 
абразивног материјала;
• машинско и ручно чишћење сливника, 
ригола и других одвода;
•  набавка соли и абразивног материјала, и
• надзор над извођењем радова у зимској 
служби.

КО ОБАВЉА НАДЗОР И КОНТРОЛУ?

КОЈЕ СУ ПРОПИСАНЕ МЈЕРЕ?

ИЗВОЂАЧИ ПОСЛОВА

• Надзор обавља Одjељење за саобраћај и 
путеве.
• У обављању комунално-инспекцијске 
контроле, комунални полицајац је овлаштен 
да контролише спровођење горе поменутих 
одредби - на начин како је прописано 
Одлуком о комуналном реду.

• Новчаном казном - у износу од 100,00 до 
1.000,00 КМ, биће кажњено физичко лице 
које се не понаша према горе поменутим 
обавезама;
• лице које самостално обавља дјелатност 
биће кажњено прекршајно од 200,00 до 
1.000,00 КМ, због непридржавања по 
одредбама Одлуке о комуналном реду;
• правно лице које се не придржава горе 
поменутог, може бити кажњено од 500,00 до 
7.000,00 КМ, као и одговорно лице у правном 
лицу, казном од 200,00 до 1.800,00 КМ - за 
кршење поменутих одредби.

За градска подручја:

• прво подручје - Борик I и II, Булевар, 

Нова варош, Паприковац, Росуље, Центар I и 

II; извођач: Чистоћа“, тел: 051/312-436;

• друго подручје - Лазарево I и II; 

извођач: Чистоћа“, тел: 051/312-436;

•   треће подручје - Ада, Дебељаци, 

Карановац, Обилићево I и II, Старчевица, 

дио Српских топлица - десна обала ријеке 

Врбас и дио Врбање; извођач: „Еко-еуро 

тим“, тел: 051/417-340;

•  четврто подручје - Пријечани, Чесма и 

дио Врбање; извођач: „Нискоградња“, тел: 

051/348-000;

•  пето подручје - Дракулић, Куљани, 

Мотике, Петрићевац, Шарговац и дио 

Залужана; извођач: „Нискоградња“, тел: 

051/348-000;

• шесто подручје - Кочићев вијенац, 

Лауш I и II, Побрђе и Српске топлице; 

извођач: „Еко-еуро тим“, тел: 051/417-340;

„

„

ШТА СУ ОБАВЕЗЕ ГРАЂАНА?

ШТА ЈЕ ЗАБРАЊЕНО?

• Да уклањају снијег и лед испред 
стамбених зграда - свако испред свога 
улаза;
• власници и корисници пословних 
простора дужни су да уклањају снијег и 
лед са јавних површина уз објекат - у 
ширини од најмање 2 метра;
• да уклањају снијег и лед са кровова 
пословних и стамбених зграда - ако 
представљају опасност за пјешаке и 
возила;
• при сакупљању снијега и леда, мора се 
водити рачуна о проходности коловоза и 
тротоара.

• Изношење и гомилање снијега и леда из 
дворишта, башта и других слободних 
површина - на улице и тротоаре;
• бацање снијега и леда испред зграда - 
на саобраћајнице, сливнике и шахтове;
• депоновање снијега и леда у паркове, и 
на зелене површине;
• санкање и клизање на јавним 
саобраћајним површинама;
• оштећивање јавних површина с којих се 
уклања снијег и лед.

КО ОБАВЉА ОВЕ ЗАДАТКЕ?
Организацију рада зимске службе, избор 
извођача и надзор над извођењем радова - 
обавља Одјељење за саобраћај и путеве.
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