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Законом о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике Српске број 124/11 
и 100/17) утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, и начин 
обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности 
и начин њиховог финансирања. Комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, 
овим Законом разврстане су у двије групе и то:   
1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и   
2. дјелатности заједничке комуналне потрошње.   
Дјелатности индивидуалне комуналне потрошње чине:   
а) производња и испорука воде,   
б) пречишћавање и одвођење отпадних вода,   
в) производња и испорука топлотне енергије,   
г) збрињавање отпада из стамбених и пословних простора,   
д) управљање јавним просторима за паркирање возила,   
ђ) одржавање јавних тоалета,   
е) управљање кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и системе,   
ж) тржничка дјелатност,   
з) погребна дјелатност,   
и) димњачарска дјелатност и   
ј) јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају.   
Послове комуналне дјелатности обављају комунална и друга предузећа, са обавезом да се 
задовоље потребе грађана-корисника услуга.   
 

  
Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним 
дјелатностима су:   
а) чишћење јавних површина у насељеним мјестима,   
б) одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,   
в) одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,   
г) одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,   
д) јавна расвјета у насељеним мјестима и   
ђ) дјелатност зоохигијене.   
 

 

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ   
 

  
Јавна хигијена је дио комуналне дјелатности значајан не само за урбани дио наше локалне 
заједнице, већ то постаје и за рурални, јер проблем уређења животног простора и 
контролисано управљање отпадом уз жељени и могући развој остаје стратешко питање 
свих европских градова. Све већи индустријски културни развој, те виши степен 
животног стандарда узрокује и повећане количине отпада свих врста које ваља адекватно 
збрињавати у циљу заштите угрожених природних ресурса, а тиме и заштите свих нас. 
Повећани захтјеви у овој области, траже стално обезбјеђење неопходних финансијских и 
материјалних средстава, која морају пратити едукацију почев од школских клупа па даље, 
у циљу промјене понашања и елеминације лоших навика.    
Програмом заједничке комуналне потрошње  за послове јавне хигијене у 2021. години, 
предвиђена су средства у укупном износу од  2.737.000,00КМ , која ће обезбиједити 
провођење следећих активности: 

 

 

  
а) чишћење  и одвоз мијешаног отпада са јавних површина,    
б) прање саобраћајних површина, чишћење и одржавање објеката за одводњу,   
в) уклањање мјешаног отпада , привремених дивљих депонија и отпада одложеног у 
контејнере од 5m3 и   
г) рад хигијеничарске службе која збрињава напуштене, страдале и угинуле животиње.   
д) остали послови јавне хигијене   
Из овог слиједи читав низ свакодневних активности  на одржавању, чишћењу и прању 
ужег градског језгра па и шире, као и периодичном чишћењу и прању појединих градских 
квартова, те одвоза отпада из сеоских подручја. Овим средствима покрива се и стална 
прољетна и јесења акција чишћења и уређења града у току 2021.године.   
У склопу укупног сагледавања проблематике јавне хигијене не може се  занемарити 
редован и плански одвоз кућног отпада који се финансира средствима грађана. У том 
смислу усвојен је и нови Правилник о начину и условима одлагања отпада у градском и 
приградском подручју на којем су јасно дефинисани вријеме и интензитет те начин  



прикупљања и одлагања отпада.,те су у том смислу дефинисана и нова подручја. Све је 
већа покривеност поготово приградских насеља редовним одвозом кућног отпада,те су у 
том смислу дефинисана и нова подручја.  
Квалитетнија покривеност улица и насеља, поготово нових, посудама за одлагање отпада, 
чини грађане задовољнијим, а само по себи спречава појаву дивљих депонија, на чему се 
задњих неколико година доста радило, а треба и наставити.    
Ако је циљ, а јесте минимизирати отпад који се одлаже на регионалну депонију, онда је 
јасно да морамо тежити ка раздвајању појединих корисних компоненти из отпада, што је 
у складу са државном стратегијом о управљању чврстим отпадом. За селективно 
прикупљање није довољно набавити само одређени број специјалних  контејнера и 
мислити како идемо у корак са напредним свијетом. Селективно прикупљање отпада има 
свој смисао и функцију само ако се на Регионалној депонији Рамићи или од стране 
предузећа ДЕП-ОТ обезбиједи рециклажа и системски приступ употребе селективно 
прикупљеног отпада.   
У току 2021.године Одјељење за комуналне послове заједно са предузећем Чистоћа ад 
Бања Лука започиње пилот пројекат Селективно прикупљање отпада у насељу Росуље. 
Овим пројектом ће бити обухваћено 229 индивидуалних домаћинстава у 4 улице: Стевана 
Марковића, Радослава Лакића, Милана Стевиловића и XIV Средњобосанске бригаде.У 
сваком домаћинству биће постављене по 2 посуде од 240 l (укупно 458 посуда). Једна 
посуда је намјењена за комунални отпад и биоотпад, а друга за рециклажни отпад 
(папир,картон,пластична амбалажа,метална амбалажа, стакло). Предвиђено је да пројекат 
траје годину дана ( 12 мјесеци) након чега би се извршила евалуација постигнутих 
резултата и извршила корекција уочених недостатака.У складу са постигнутим 
резултатима пројекат селективног прикупљања отпада би се према акционом плану 
ширио и на остала градска насеља.   
 

  
Најтеже је мијењати навике људи, што иде и тешко и споро, кроз едукације почев од 
школских клупа о потреби одлагања отпада на овај начин, преко одређених погодности 
за појединце и субјекте који рециклирају отпад, до репресивних мјера према онима који 
никаква правила и прописе не поштују. Све то захтијева рад, стрпљење и већа средства, 
али и стварање једног препознатљивог система који неће зависити од појединца. Уз све 
ово, ако се не буде отварало и јачало тржиште секундарних сировина за папир – картон, 
пет – амбалажу, лименке, старе гуме, стакло и још неке, ефекти дјеловања биће мали.   
 

  
У 2020.године усвојене су измјене и допуне Закона о управљању отпадом који јасно 
дефинише обавезе јединица локалне самоуправе по питању управљање и збрињавања 
отпада. На основу поменутог закона град Бања Лука је приступио изради локалног плана 
управљања отпадом.   
Неопходно је дјеловање контролних органа, јер ће и даље бити присутно настојање 
појединаца да избјегне плаћање и обавезе проистекле из овог Плана.   
Сигурно је да горе поменута средства нису довољна ако желимо и шире градско подручје 
бар приближно држати чистим и уредним као централни дио града. Разумљиво, 
централни дио је најфреквентнији, те има највеће трошкове, али становници многих 
улица па и цијелих насеља захтијевају и боље одржавање и чешће прање јавних 
површина. То захтијева већа средства од сада понуђених. У садашњој ситуацији, анализа 
сваке ставке ће бити неопходна у циљу што бољег искориштавања постојећег нивоа 
средстава.   
Препознатљивост Бањалуке је и по једној од првих у БиХ организованoj хигијеничарској 
служби за збрињавање напуштених паса, као и угинулих и страдалих на територији Града. 
Изграђена је - прва фаза и стављен у функцију нови објекта Азила за псе на Мањачи, али 
се због трошкова транспорта тј. удаљености новоизграђеног азила и даље користи азил за 
псе у кругу регионалне депоније у Рамићима.   
 

 
1.1. Чишћење и одвоз мијешаног отпада са јавних површина    

 
 

1.1.1. Ручно чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари, тргови, 
пјешачке стазе, мостови, пасареле, јавна паркиралишта и др.). Ручно чишћење обухвата 
прикупљање отпада и метење са саобраћајних површина, пражњење корпица, скидање 
плаката, и др.  420.000,00  
  

1.1.2. Машинско чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари, 
паркиралиишта, тргови и пјешачке стазе и др.) 

 
 

   -ауточистилица  велика (преко 4m3 ) 35.000,00  
   -ауточистилица  мала (до 2m3 ) 25.000,00 

1.1.3. Прикупљање отпада са уређених и неуређених зелених површина (уз саобраћајнице,  
стамбеним насељима, уз ријеке, потоке, излетишта, спомен обиљежја и др.).   230.000,00  
 

 



1.1.4. Сакупљање лишћа са уређених и неуређених јавних  зелених површина (уз саобраћајнице, 
између тротоара, уз ријеке и потоке у стамбеним насељима, површине око спомен гробља, 
излетишта и др.). 15.000,00  
 

 
1.1.5. Прикупљање отпада и ванредно чишћење јавних површина после повећаног обима 

кориштења јавних површина, елементарних непогода и слично. 5.000,00 
1.1.6. Утовар и одвоз на регионалну депонију  прикупљеног отпада и лишћа са јавних површина   871.000,00  

 
 

1.1.7. Утовар и одвоз мјешаног отпада прикупљеног у прољетној и јесењој акцији чишћења 
града 50.000,00  
 

 
1.1.8. Уништавање корова уз саобраћајнице и тротоаре   

УКУПНО 1.1. 1.651.000,00 
1.2. Прање саобраћајних површина и одржавање објеката за одводњу    

 
 

1.2.1. Дневно прање јавних саобраћајних површина 30.000,00  
 

 
1.2.2. Ноћно прање јавних саобраћајних површина 30.000,00 
1.2.3. Ванредно прање саобраћајних површина (послије временских непогода, повећаног обима 

кориштења, у зимском периоду и др). 3.000,00  
 

 

1.2.4. Чишћење и пропирање уличних сливника, оборинске канализације и других одводних 
објеката 10.000,00 

1.2.5. Хитне интервенције на објектима за одводњу и одржавање објеката за одводњу 200.000,00  
УКУПНО 1.2. 273.000,00  

 
 

1.3. Уклањање мијешаног отпада са привремених дивљих депонија и одложеног у 
контејнере од 5 m3   
 

 
1.3.1. Уклањање мјешаног отпада са привремених и дивљих депонија и одвоз на регионалну 

депонију 5.000,00  
 

 
1.3.2. Прикупљање отпада дуж магистралних и регионалних путева и одржавање хигијене на 

изграђеним аутобуским стајалиштима, дјечијим игралиштима и гушће насељеним 
мјестима (приградско и сеоско подручје) и др. 50.000,00  
 

 
1.3.3. Провођење прољетне и јесење акције чишћења и уређења подручја мјесних заједница ван 

урбаног подручја Града 10.000,00  
 

 
1.3.4. Одвоз мјешаног отпада одложеног у контејнере од 5 m3 на удаљености од  регионалне 

депоније  600.000,00  
 

  
УКУПНО 1.3. 665.000,00  

 
 

1.4. Остали послови јавне хигијене (елементарне непогоде, одржавање разних 
манифестација и др.) 3.000,00  
 

  
УКУПНО 1.4. 3.000,00 

1.5. Хигијеничарска служба   
1.5.1. Обављање послова хигијеничарске службе и рада прихватилишта за напуштене псе 145.000,00  

 
  

УКУПНО 1.5. 145.000,00  
 

 
 У К У П Н О   1. 2.737.000,00 
   

2.  ЗЕЛЕНE ПОВРШИНE   
 

  
Бањалука је позната по великом броју зелених површина због чега је називају "Град 
зеленила". Овај епитет са собом носи велику одговорност за Градску управу Града Бања 
Лука, али и за грађане. Да би зелене површине у потпуности одговарале својој значајној 
улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и подизања зеленила 
до сталног одржавања и заштите.  У 2021. години наставља се  промовисање Бања Луке 
као ,,зеленог града" кроз "Бањалучки фестивал цијећа 2021".   



 
Зеленило у граду и његовој околини има многоструки значај. Биљке зелених површина, 
нарочито дрвеће и жбуње својим обликом, грађом и животним особинама, представљају 
у насељима незамјењиве елементе природе који доприносе квалитету живота у најширем 
смислу. Функције зеленила као што су санитарне, инжењерско-техничке, архитектонско-
урбанистичке, естетске, културне, историјске, просвјетне, а на крају и психолошке, 
разлози су због којих се у савременом уређењу градова исте посматрају као незаобилазни 
саставни елемент града и његов  структурни дио. У току 2021. године настављају се 
активности чији је циљ истицање значаја зеленила и  укључивање грађана   кроз акције 
прољетне и јесење садње .   
Дрвореди се по свом значају издвaјају  као посебна категорија зелнила. На просторима 
бивше Југославије, па и шире, Бања Лука је позната по својим стољетним дрворедима. 
Градски дрвореди и стабла блоковског зеленила , ублажавају жегу у љетњем периоду, 
повећавају релативну влажност ваздуха, осјетно снижавају ниво градске буке, повољно 
утичу на аерозагађење на улици и околном простору, утичу на стварање повољних 
микроклиматских услова итд.   
Од свих категорија зеленила (паркови, скверови, зелене површине испред јавних зграда, 
зеленило дуж обала, плажа и кејова, парк-шуме, излетишта, блоковско зеленило и др.) 
због утицаја абиотичких и биотичких фактора најугроженији су дрвореди. Проблем 
пропадања стабала се почео јављати прије неколико деценија. Године 1979. је урађена 
студија Анализа здравственог стања стабала на зеленим површинама Бања Луке, али се 
2001. године указала  потреба за израду нове студије  са приједлогом мјера, то је била 
студија која је рађена, а обухватала је дрвореде у девет улица. Услови за израду нове 
Студије анализе здравственог стања са приједлогом мијера санације  дрвореда стечени су 
2016. године, када је  израђена прва фаза која је подразумјевала и израду катастра зелнила  
у ГИС-у, a 2017.године друга фаза.    
У току 2021. године планиране су активности на  реализацији мјера које су препоручене 
горе поменутим Студијама  анализе здравственог стања, дате препоруке за санацију  већег 
броја стабала (сјеча , орезивање, заштита и др.),    
Одржавање травнатих површина подрзумијева, редовно кошење, прољећно и јесење 
изграбљавање, прихрану, а по потреби, реконструкцију. Број кошења зависи од 
категорије травнате површине, интезитет раста травнатог покривача и расположивих 
средстава. Површине које још увијек нису приведене својој коначној намјени, а у 
власништву су града називамо коровиштима. Ове површине у зависности од позиције 
негативно утичу на изглед града те се њиховим кошењем настоје ублажити ови негативни 
утицаји.   
Као посебне категорије издвојени су простори тврђаве Кастел, излетишта  и спомен 
обиљежја чије одржавање подразумјева кошење и орезивање, а по потреби и друге мјере, 
као што је сјеча стабала или садња. Живе ограде се одржавају орезивањем најмање два 
пута годишње. Украсно жбуње се орезује у складу са динамиком цвјетања и 
карактеристикама врсте. Одржавање ружичњака подразумјева прољећно одгртање, 
окопавање, прихрану, уклањање оцвалих цвјетова те јесење прекраћивање и загртање. У 
цвијетњацима  ће се вршити сезонска замјена цвијећа (прољеће-јесен), окопавање, 
прихрана и залијевање у љетном периоду. Имајући у виду да је  током 2018 године по 
први пут у Бања Луци уведена садња луковица тулипана "Бања Лука", нарциса и 
висибаба, која је настављена и 2019. и 2020. године, у току 2021.  године је непходно 
провести активности њиховог одржавања. Поред послова редовног одржавања, 
неопходно је предвидјети средства за ванредне послове као што су санација сњеголома, 
вјетролима,те превенција и отклањање посљедица суше.   
Приједлогом буџета града за 2021. годину значајно су умањена средстава за одржавање 
дрвореда, травњака, декоративног грмља, живих, ограда, цвијетњака итд. Тако да ће 
изостанак радова на овим ставкама бити видљив на терену.  

   
2.1. Одржавање зелених површина   

 
 

2.1.1. Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима и насељима 110.000,00  
 

 
2.1.2. Санација оштећених и уништених травњака у насељима, парковима и уз саобраћајнице 10.000,00  

 
 

2.1.3. Одржавање травњака у парковима (кошење, изграбљавање, прихрана, сузбијање корова и 
сл.)  70.000,00  
 

 
2.1.4. Одржавање травњака у насељима  465.000,00  

 
 

2.1.5. Одржавање травњака у саобраћајним острвима и тракама  160.000,00  
 

 
2.1.6. Кошење и крчење неуређених површина-коровишта 25.000,00 



 
 

 
2.1.7. Одржавање зелених површина тврђаве Кастел 27.000,00  

 
 

2.1.8. Одржавање зелених површина излетишта Трешњик и Шибови 15.000,00  
 

 
2.1.9. Одржавање зелених површина спомен обиљежја 15.000,00  

 
 

2.1.10. Одржавање декоративног грмља 10.000,00  
 

 
2.1.11. Одржавање живих ограда 11.000,00  

 
 

2.1.12. Одржавање ружичњака 8.000,00  
 

 
2.1.13. Одржавање цвијетњака 20.000,00  

 
 

2.1.14. Свакодневно чишћење зелених површина у парковима 40.000,00  
 

 
2.1.15. Остали непредвиђени радови (сњеголоми, суша, вјетар и друге временске неприлике, 

хитне фито-санитарне интервенције, разне манифестације и др.) 14.000,00  
 

 
2.1.16. Бањалучки фестивал цвијећа 0,00  

 
  

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ: 1.000.000,00 
2.2. Садња садница у дрворедима, парковима и насељима (замјена посјеченог дрвећа - сувог, 

болесног, поломљеног и на други начин уништеног) 20.000,00  
УКУПНО САДЊА: 20.000,00  

 
  

У К У П Н О   2. 1.020.000,00  
 

 
3. КОМУНАЛНА ОПРЕМА И ОБЈЕКТИ   

 
  

Комунална опрема је изложена различитим временским условима због чега је потребно 
редовно одржавање које подразумјева фарбање и замјену оштећених дијелова на 
комуналној опреми, одржавање фонтана, јавних чесми и тушева, и одржавање и поправка 
лифтова.   
 

  
У 2021. години планирана је набавка контејнера и канти , парковских клупа и корпи за 
отпатке. Повећањем броја контејнера и корпи за отпатке поспјешићемо ефикасније 
одлагање отпада, а самим тим и унапређење јавне хигијене.   

  
3.1. Одржавање комуналне опреме    

  
3.1.1. Санација и одржавање постојећих клупа  17.000,00  

  
3.1.2. Санација и одржавање постојећих корпи за отпатке  4.500,00  

  
3.1.3. Санација и одржавање постојећих заштитних ограда и стубића 3.500,00  

  
3.1.4. Санација и одржавање спортских терена 17.000,00  

  
3.1.5. Санација и одржавање дјечјих игралишта  24.000,00  

  
3.1.6. Санација и одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима 6.500,00  

  
3.1.7. Санација и одржавање постојећих платоа за контејнере  1.500,00  

  
3.1.8. Санација и одржавање табли и знакова забране и обавјештења 3.000,00  

  
3.1.9. Одржавање контејнера  од 1,1m3 (набавка и замјена точкића) и  поправка других 

контејнера  7.000,00  

  
3.1.10. Текуће одржавање фонтана, јавних чесми и тушева на подручју града 75.000,00 



 

  
3.1.11. Одржавање система за аутоматско  наводњавање 7.000,00  

  
3.1.12. Одржавање лифтова 7.000,00  

  
3.1.13. Одржавање остале опреме  7.000,00  

 
  

УКУПНО 3.1. 180.000,00  
 

 
3.2. Инвестиционо одржавање комуналних објеката    

 
 

3.2.1. Санација фонтана, јавних чесми, јавних тоалета и других комуналних објеката на 
подручју Града 0,00 

3.2.2. Инвестиционо одржавање и реконструкција стаза и друга улагања у заштићеном подручју 
,,Парк шума" (из накнаде по Закону о шумама) 30.000,00  
 

  
УКУПНО 3.2. 30.000,00  

 
 

3.3. Набавка комуналне опреме    
 

 
3.3.1. Набавка парковских клупа и корпи 1.000,00  

 
 

3.3.2. Набавка контејнера и канти за одлагање отпада  3.000,00  
 

 
3.3.3. Набавка камера за контролу дивљиних депонија 6.000,00  

 
 

3.3.4. Набавка остале опреме-жардињере, сталци за бицикле и друга опрема) 0,00  
 

 
3.3.5. Набавка комуналне опреме - љетна позорница "Кастел" 20.000,00  

 
  

УКУПНО 3.3. 30.000,00  
 

 
3.4. Изградња комуналних и других објеката   

 
 

3.4.1. Изградња паркова, дјечијих игралишта , ограда око дјечјих игралишта, јавних чесми и 
тушева, трим стаза и површина за рекреацију и др. 70.000,00 

3.4.2. Изградња I фазе градског парка  у улици Олимпијских побједника  50.000,00  
УКУПНО 3.4. 120.000,00  

 
  

 
 

3.5. Изградња  објеката туристичко - спортског садржаја-,,Пристаниште за дајак"  0,00  
 

  
УКУПНО 3.5. 0,00  

 
  

У К У П Н О   3. 360.000,00  
 

 
4. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ДРУГИХ ВОДА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНИХ 

ДЈЕЛОВАЊА ВОДА   
 

  
Сходно одредбама Закона о водама (Сл.гл. РС бр. 50/06, 92/09,121/12 и 74/17) локалне 
самоуправе су обавезне да изводе одређене радове на уређењу водотокова и других вода 
и врше заштиту од штетног дјеловања вода на подручју своје територије.   
Финансирање радова на уређењу водотокова  и заштите од штетног дјеловања вода, 
финансираће се из буџета и намјенски остварених прихода, водне накнаде и накнаде по 
Закону о шумама.  

  У циљу заштите од поплава и штетног дјеловања вода, Град Бања Лука је изградио два 
одбрамбена насипа, лијева обала Врбаса у насељу Кумсале и десна обала Врбање у 
насeљу Чесма. Дуж обала Врбаса и Врбање, спорадично су изграђене обалоутврде, које 
првенствено имају за циљ спречавање обрушавања нестабилних обала. У оквиру редовног 
одржавања насипи се косе и санирају оштећења на обалоутврдама.  

  На подручју града Бањалуке егзистирају  потоци бујичари који су у главном не 
регулисани, дио је дјелимично регулисан,  а дио потока се појављују само у периоду 
великих падавина.   



  У оквиру ЗКП одржавају се корита водотока: Црквена, Широка ријека, Драгочајка, ријека 
Рекавице, Иваштанка, Гомјеница, Прекуша, Бистрица, Шарговачка ријека, Подстранац, 
Мочила 1 и 2, Јуларац, Ребровачки поток, Ђурђевачки поток, Талијанов поток, Кочићев 
поток, Ченића поток, Сутурлија, Крупа и др. Код дјелимично регулисаних водотока, 
нарочита се одржавају уливне решетке, таложници и акумулације.  

  Да би се уредио водни режим и смањио ризик од бујичног дјеловања водотока потребна 
су значајна средства која буџет Града и средства из намјенских прихода не могу 
обезбиједити. С тога се Одјељење за комуналне послове одлучило за проналажење других 
извора финансирања, па су у 2018. години обезбијеђена средства УНДП-а за 
суфинансирање радова по пројекат уређење водног режима у сливу ријеке Врбас у 
процјењеној вриједности од 942.500,00 КМ  Планирамо да и у 2021. година пронађемо 
донаторска средства за уређење бујичних водотока на подручју града.   
У оквиру укупних средстава за уређење водотокова и других вода и заштиту од штетних 
дјеловања вода, дио средстава у износу од 607.000,00 КМ планиран је из намјенских 
средстава од водних накнада, а дио средства у износу од 33.000,00 КМ планира се из 
редовних буџетских средства.  

4.1. Уређење водотокова ријека на подручју града   
 

 
4.1.1. Крчење растиња и кошење коровишта са обала ријека на подручју града 240.000,00 
4.1.2. Чишћење, уклањање и дислоцирање наноса те продубљивање дна корита ријека  80.000,00 
4.1.3. Радови на одржавању природних и вјештачких токова облагањем корита и обала 58.000,00 
4.1.4. Одржавање регулационих и заштитних водних објеката (поправке, ојачања и обнављање 

насипа, крчење, кошење и радови на вегетативној заштити објеката, замјена оштећених 
дијелова грађевина и др.) 60.000,00 

4.1.5. Остали послови на уређењу и одржавању водотокова (елементарне непогоде, чишћење 
уливних решетака и таложника уређење водотокова ван урбаног подручја града и др.) 5.000,00  
 

  
УКУПНО 4.1: 443.000,00  

 
 

4.2. Уређење водотокова регулисаних и нерегулисаних потока на подручју града 
(Јуларац I и II, Мочила, Подстранац, Ђурђевац, Ченића поток, Д. В. Копање, 
Дубочајац, потоци у Козарској улици, Од Змијања Рајка, Талијанов поток, Бијели 
поток, Суви поток, Ребровачки поток, Шарговачки поток и др.)  

4.2.1. Крчење растиња и кошење коровишта са обала потока на подручју града 82.000,00 
4.2.2. Чишћење, уклањање и дислоцирање наноса те продубљивање дна корита потока 50.000,00 
4.2.3. Радови на одржавању природних и вјештачких токова облагањем корита и обала 33.000,00 
4.2.4. Остали послови на уређењу и одржавању водотокова (елементарне непогоде, чишћење 

уливних решетака и таложника, уређење водотокова ван урбаног подручја града и др.) 25.000,00  
 

  
УКУПНО 4.2: 190.000,00  

 
 

4.3. Лоцирање крупног отпада и вршење надзора при вађењу истог из корита ријека, а 
који се изводи уз подршку ронилаца Ронилачког клуба опремљеног потребном 
опремом 7.000,00  

 
  

УКУПНО 4.3: 7.000,00  
 

  
У К У П Н О   4. 640.000,00 

   
5. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО 

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ   
 

  
Изградњом и реконструкцијом јавне расвјете у одређеном броју улица у последњих 
неколико година број свјетиљки је значајно повећан, али је утрошак електричне енергије 
за јавну расвјету мањи, што је показатељ очекиваних позитивних ефеката на уштеди 
трошкова по овом основу.   
Радови на одржавању јавне расвјете односе се на редовно одржавање и радове на санацији 
- реконструкцији мањег обима. Редовно одржавање јавне расвјете подразумијева замјену 
сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача, дефектажу и отклањање кварова, 
фарбање стубова, замјену уништених стубова и свјетиљки у саобраћајним незгодама, 
замјену оштећеног кабла, темеља и сл.   
Санација и реконструкција мањег обима и доградња расвјете подразумијева замјену 
дотрајалих стубова и свјетиљки, мјерних ормара, доградњу мањег броја расвјетних мјеста 
на постојећу расвјету.    
 

 



5.1. Утрошак електричне енергије за јавну расвјету   
 

 
5.1.1. Утрошак електричне енергије за  јавну расвјету на јавним површинама (градско и сеоско 

подручје) 2.000.000,00  
 

  
УКУПНО 5.1. 2.000.000,00  

 
 

5.2. Одржавање јавне расвјете и јавних сатова   
 

 
5.2.1. Редовно одржавање   

(замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача, тражење мјеста квара и 
отклањање квара, фарбање стубова, замјена уништених стубова и свјетиљки у 
саобраћајним незгодама и сл.)  73.000,00  
 

 
5.2.2. Кориштење МТК система, манипулација на трафо станицама, разводним ормарима, 

нисконапонској мрежи и др.  20.000,00  
 

 
5.2.3. Одржавање јавне расвјете на сеоском подручју 20.000,00  

 
 

5.2.4. Одржавање јавних сатова (редован преглед, подешавање, поправка кварова) 7.000,00  
 

  
УКУПНО 5.2. 120.000,00 

5.3. Инвестиционо одржавање, санација-реконструкција мањег обима и доградња 
расвјете    
(замјена дотрајалих стубова и свјетиљки, мјерних ормара, доградња до 4 расвјетна мјеста 
на постојећу расвјету и др.) Дио ставке у износу од 50.000,00 КМ планиран је из 
намјенских средстава по Закону о концесијама. 50.000,00  
 

  
УКУПНО 5.3. 50.000,00  

 
  

У К У П Н О   5. 2.170.000,00 
6. ИЗДАЦИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИМОВИНУ - ИЗРАДА 

УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   
 

 
6.1. Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу реконструкцију и санацију 

комуналне инфраструкуре (дјечја игралишта,спортска игралишта,чесме, фонтане и 
остала комунална инфраструктура) 18.000,00 

6.2. Израда пројектне документације за изградњу, реконструкцију и санацију комуналне 
инфраструкурe (дјечја игралишта,спортска игралишта,чесме и фонтане, остала 
ком.инфраструктура,објекти за рекреацију и др). 32.000,00   

  
У К У П Н О   6.  50.000,00  

 
 

7. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТУДИЈА И КАТАСТРА 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ   
 

 
7.1. Израда елабората - приједлога мјера (пројекти санације, адаптације или реконструкције 

објеката) у циљу побољшања енергетских карактеристика објеката и обављање услуга 
енергетског прегледа, израде извјештаја и прибављање енергетског цертификата за 
објекте у власништву Града или за предшколске објекте  7.000,00 

7.2. Израда других студија и елабората комуналне инфраструктуре 3.000,00  
 

 
7.3. Енергетски дани града Бањалука 4.000,00  

 
 

7.4. Мониторинг аероалергеног полена 20.000,00  
 

 
7.5. Израда елебората-мјерење загађености  на подручју Града Бања Лука 4.000,00 
7.6. Израда остале документације (киосци, објекти за уличну продају, билборди и др.) 4.000,00  

 
  

У К У П Н О   7. 42.000,00  
 

 
8. УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНЕ, ТУШЕВЕ, ЈАВНЕ ЧЕСМЕ, ГАРАЖЕ И ДРУГЕ 

ОБЈЕКТЕ   
 

 



8.1. Утрошак воде за фонтане, тушеве и јавне чесме 30.000,00  
 

  
У К У П Н О   8. 30.000,00  

 
 

9. РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ   
 

  
Заштита животне средине добија све већи значај на подручју града Бања Луке. Осим 
мјерења аерозагађења и буке, све више пажње придаје се едукацији, као и информисању 
грађана, тако да редовно правимо едукативне спотове о некој еколошкој теми и емитујемо 
их у циљу едукације што већег броја грађана. Израда планских докумената као и 
провођење истих је већ дуги низ година један од наших приоритета, тако да осим израде 
Локалног еколошког акционог плана, израђују се и планови везани за отпад, ваздух, 
природу као и друге еколошке теме. Редовно сваке године од марта до краја октобра врши 
се мјерење концентрације аероалергених полена, те се у периоду полинације, свакодневно 
подаци емитују на интернет страници града. Све више пажње се поклања и евиденцији и 
заштити биљног и животињског свијета на подручју града Бања Луке, па су завршене 
двије фазе израде студије Инвентаризација и евалуација биљних, животињских, шумских 
и водних генетичких ресурса на подручју града Бања Лука.   
Средства за услуге заштите животне средине планирана у износу од 51.000,00 КМ, 
односно у висини процјене реализације у складу са уговором. Планирање осталих 
трошкова планирано је у оквиру осталих стручних услуга.  

9.1. Мјерење аерозагађења и буке  51.000,00   

  
У К У П Н О   9. 51.000,00  

 
 

10. РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ   
 

 
10.1. Огласи, фотокопирање, израда анкета, снимање промотивних спотова о реализацији 

програма и заштити животне средине,енергетској ефикасности и сл. 10.000,00   

 
10.2. Остали расходи ( монтажа расвјете и украса за новогодишње и друге празнике и 

манифестације , монтажа бине за Кочићев збор, монтажа заставица  и др) 35.000,00  
 

 
10.3. Остали непредвиђени расходи (исплата по основу вансудских поравнања, накнаде штета 

,исплате по уговорима о дјелу,исплата расхода из ранијих година и др) 10.000,00  
У К У П Н О   10. 55.000,00  

 
 

11. ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ 
ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА 130.000,00  

У К У П Н О   11. 130.000,00  
 

 
12. СРЕДСТВА ЗА СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ   

Кошење амброзије 20.000,00  
У К У П Н О   12. 20.000,00  

 
 

13. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА   
 

 
13.1. Изнајмљивање и одржавање WC кабина 95.000,00  

 
 

13.2. Остали расходи по основу закупа (за одржавање  Кочићевог збора, ограде, конструкције 
и опрема за одржавање манифестација на Кастелу др) 5.000,00  
 

  
У К У П Н О   13. 100.000,00  

 
 

14. НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ, УКРАСА И ДР.   
У К У П Н О   14: 20.000,00  

 
 

15. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ,КОМУНАЛНИХ, 
КОМУНИКАЦИОНИХ И ТРАНСПОРТНИХ УСЛУГА   

У К У П Н О   15. 50.000,00  
 

 
16. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАТЕЗНИХ КАМАТА   

У К У П Н О   16: 5.000,00  
   



17. ОСТАЛИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ РАСХОДИ   
У К У П Н О   17. 5.000,00 

18. РАСХОДИ ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ РАЗМЈЕНЕ ИЗМЕЂУ ЈЕДИНИЦА  ВЛАСТИ   
У К У П Н О   18. 710,00 

   
  

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОДРЖАВАЊЕ : 
Приједлог за 

2021. 
1 2 3  

 
 

1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 2.737.000,00 
2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 1.000.000,00 

3.1. ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 180.000,00 
4. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ДРУГИХ ВОДА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНИХ 

ДЈЕЛОВАЊА ВОДА 640.000,00 
5.1. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ  2.000.000,00 
5.2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ЈАВНИХ САТОВА 120.000,00 

7. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТУДИЈА И КАТАСТРА 
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 42.000,00 

8. УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНЕ, ТУШЕВЕ, ЈАВНЕ ЧЕСМЕ , ГАРАЖЕ И ДРУГЕ 
ОБЈЕКТЕ 30.000,00 

9. РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 51.000,00 
10. РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ 55.000,00 
11. ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ 

ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА 130.000,00 
12. СРЕДСТВА ЗА СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ 20.000,00 
13. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА 100.000,00 
14. НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА И УКРАСА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ И ДР. 20.000,00 
15. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ 50.000,00 
16. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАТЕЗНИХ КАМАТА 5.000,00 
17. ОСТАЛИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ РАСХОДИ 5.000,00 
18. РАСХОДИ ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ РАЗМЈЕНЕ ИЗМЕЂУ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 710,00  

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ: 7.185.710,00  
 

 
   

  РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, 
НАБАВКА И ИЗГРАДЊА: 

  

1 2 3  

  
2.2. БИОЛОШКА ИМОВИНА-САДЊА 20.000,00 
3.2. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА ТРИМ СТАЗА И 

ДРУГИХ ОБЈЕКАТА,,ПАРК ШУМЕ,,-Заштићена подручја 30.000,00 
3.3. НАБАВКА  КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 30.000,00 

3.4.1. ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА 70.000,00 
3.4.2. ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА РАСПОДЈЕЛА СУФИЦИТА ИЗ 

РАНИЈИХ ГОДИНА 50.000,00 
3.5. ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА ТУРИСТИЧКО СПОРТСКОГ САДРЖАЈА 0,00 
5.3. ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ  50.000,00 

6. ИЗДАЦИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИМОВИНУ - ИЗРАДА 
УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 50.000,00  
 

  
УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, НАБАВКА И ИЗГРАДЊА: 300.000,00  
 

  
УКУПНО ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ: 7.485.710,00  
 

 
63 Остали издаци   

631900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година 195.000,00  

    
СВЕУКУПНО: 7.680.710,00 

 
Број: 07-013-275/21. ПРЕДСЈЕДНИК 

 СКУПШТИНЕ ГРАДА 

 Младен Илић, с.р. 



 


