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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.

Корекција појединих ставки Програма вршиће се у складу са повећањем буџетских ставки  кроз реалокације или на други 

начин.

 ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ                                                                                                                                                    

ОДЈЕЉЕЊА ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ ЗА 2023. ГОДИНУ  



1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ

Јавна хигијена је дио комуналне дјелатности значајан не само за урбани дио наше локалне заједнице, већ 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 2023. години, предвиђена су средства у укупном 

износу од 3.950.000,00 КМ, 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 5m
3
 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.

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.



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.

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

објект Азила за псе на Мањачи, а затим урађена замјена струјних инсталација у објекту, постављене нове лампе за

гријање, палете и хранилице за све боксове, изграђен привремени карантин, мреже на улазним вратима за провјетравање

објекта, постављена нова столарија, изграђен вањски испуст за псе. Урађено је хортикултурно уређење азила у склопу

јесење садње, направљен вањски испут за псе, тако да се услови за боравак паса у Азилу стално побољшавају.

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. 

500.000,00

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

др.)

   -ауточистилица  велика (преко 4m
3 

) 150.000,00

   -ауточистилица  мала (до 2m3 ) 130.000,00

1.1.3.
Прикупљање отпада са уређених и неуређених зелених површина (уз саобраћајнице, стамбеним насељима, уз ријеке,

потоке, излетишта, спомен обиљежја и др.).  
500.000,00

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.).
50.000,00

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

елементарних непогода и слично.
30.000,00

1.1.6. Утовар и одвоз на регионалну депонију  прикупљеног отпада и лишћа са јавних површина  970.000,00

1.1.7. Утовар и одвоз мјешаног отпада прикупљеног у прољетној и јесењој акцији чишћења града 70.000,00

1.1.8. Уништавање корова уз саобраћајнице и тротоаре 10.000,00



УКУПНО 1.1. 2.410.000,00

1.2. Прање саобраћајних површина и одржавање објеката за одводњу 

1.2.1. Дневно прање јавних саобраћајних површина 80.000,00

1.2.2. Ноћно прање јавних саобраћајних површина 90.000,00

1.2.3.
Ванредно прање саобраћајних површина (послије временских непогода, повећаног обима кориштења, у зимском периоду

и др).
20.000,00

1.2.4. Чишћење и пропирање уличних сливника, оборинске канализације и других одводних објеката 20.000,00

1.2.5. Хитне интервенције на објектима за одводњу и одржавање објеката за одводњу 250.000,00

УКУПНО 1.2. 460.000,00

1.3. Уклањање мијешаног отпада са привремених дивљих депонија и одложеног у контејнере од 5 m
3

1.3.1. Уклањање мјешаног отпада са привремених и дивљих депонија и одвоз на регионалну депонију 10.000,00

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.
180.000,00

1.3.3. Провођење прољетне и јесење акције чишћења и уређења подручја мјесних заједница ван урбаног подручја Града 0,00

1.3.4. Одвоз мјешаног отпада одложеног у контејнере од 5 m
3
 на удаљености од  регионалне депоније 700.000,00

УКУПНО 1.3. 890.000,00

1.4. Хигијеничарска служба 

1.4.1. Обављање послова хигијеничарске службе и рада прихватилишта за напуштене псе 190.000,00

УКУПНО 1.5. 190.000,00

УКУПНО 1. 3.950.000,00

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 нових зелених површина

до сталног одржавања и заштите. Приједлог је да се у 2023. години наставља се промовисање Бања Луке као ,,зеленог

града" кроз квалитетније одржавање свих категорија зелених површина и "Бањалучки фестивал цвијећа 2023". 

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 2023. године

настављају се активности чији је циљ истицање значаја зеленила и укључивање грађана кроз акције прољетне и јесење

садње.

Одржавање дрвећа у парковима, дрворедима и насељима Дрвореди се по свом значају издвaјају као посебна

категорија зеленила. 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. У 2023. је планирана реконструкција дрвореда

у Булевару војводе Степе Степановић (наставак реконструкције), у улици Краља Петра II, Иве Андрића, Српских Пилота и

Милоша Обилића. Реконструкција дрвореда подразумијева сјечу сувих и дотрајалих стабала, санациону резидбу, вађење

пањева и садњу дрворедних садница. Циљ реконструкције је очување старих стабала у дрворедима али и сукцесивна

замјена. Санациона резидба и резидба грана које заклањају вертикалну сигнализацију и грана које улазе у профил

саобраћајнице и онемогућавају пролазак аутобуса и камиона је мјера која се треба редовно примјењивати у свим

дрворедима али због смањених средстава у претходне двије године је ова мјера изостављена. Програмом је планирана

санациона резидба у дрворедима (26 улица са 3700 стабала која су обухваћена студијом анализе здравственог стања са

приједлогом мјера и осталих дрворедних стабала), парковима и блоковском зеленилу - санациона резидба по захтјевима

грађана и спровођење мјера Комисије за процјену потребе за орезивање стабала. Од радова је предвиђена и замјена коља

уз саднице, обнова еластичних везова, заштита стабала од механичких повреда и заштита која спријечава пуцање коре

младих стабала.  

Санација оштећених и уништених травњака у насељима, парковима и уз саобраћајницу - дјелимична и потпуна

реконструкција травњака је планирана у тракама уз саобраћајнице (Алеја Св. Саве, Булевар војводе Степе Степановића,

Милоша Обилића, Вука Караџића и др.) у парковима (паркови Петар Кочић, Младен Стојановић и код ТЦ Делта) и у

насељима. Тепих травњак ће се постављати на мјестима гдје није могуће извршити дјелимичну или потпуну

реконструкцију травњака због временских или др. услова. 



Одржавање травњака у парковима - одржавање травнатих површина у парковима и мањим зеленим површинама у

ужем центру града (150000м2) подразумијева редовно кошење, прољећно и јесење изграбљавање, прихрану травњака и

др. Средства предвиђена за 2023. годину ће бити довољна да се ова категорија зелених површина покоси 7 пута а

оптимално је да се коси 10 пута. 

Одржавање травњака у насељима - одржавање травнатих површина (770000м2) у насељима подразумијева редовно

кошење, прољећно и јесење изграбљавање, прихрану травњака и др. Средства предвиђена за 2023. годину ће бити

довољна да се ова категорија зелених површина покоси 3-4 пута а оптимално је да се коси једном мјесечно у периоду од

априла до септембра (5 пута годишње)

Одржавање травњака у саобраћајним тракама и острвима - одржавање травнатих површина (320000м2) у

саобраћајним тракама и острвима подразумијева редовно кошење. Средства предвиђена за 2023. годину ће бити довољна

да се ова категорија зелених површина покоси 6 пута а оптимално је да се коси 7. 

Кошење и крчење неуређених површина - коровишта. Овдје се ради о површинама које су у власништву града, али још

увијек нису у складу са просторно-планском документацијом приведене својој намјени. Ових површина на територији

града има много и различите су по функцији (пољопривредно-воћњак, њива, ливада идр., шумско, грађевинско

земљиште) те се из тог разлога најчешће комбијује ручна и машинска кошња. У складу са средствима за радове на кошењу

и крчењу бираће се површине које се налазе у близини стамбених јединица. Површина која се коси износи (300000м2). 

Одржавање зелених површина тврђаве Кастел (50000м2) је издвојена као посебна категорија јер представља

историјско подручје које је проглашено Националним спомеником Босне и Херцеговине. Одржавање се састоји од

редовног кошења, прољећног и јесењег изграбљавања и прихрањивања травњака и орезивање живе ограде од маклуре.

Средства предвиђена за 2023. годину ће бити довољна да се ова категорија зелених површина покоси 8 пута и ореже 350м

живе ограде,  а оптимално је да се коси 9-10 пута а жива ограда да се ореже најмање 3 пута. 

Одржавање зелених површина излетишта Трешњик и Шибови - Бањалука је позната по својим излетиштима јер се

налазе у околини урбаног дијела града а представљају занимљива мјеста дивље природе и уређених терена за посјете и

рекреацију. Одржавање излетишта подразумијевају кошење и орезивање стабала због проходности стаза, санирање

посљедица сњеголома и по потреби изводе се други радови. Средства предвиђена за 2023. годину ће бити довољна да се

ова категорија зелених површина покоси 3 пута. 

Одржавање зелених површина спомен обиљежја подразумијева кошење и одржавање украсног дрвећа и грмља и

орезивање живих ограда. Средства предвиђена за 2023. годину ће бити довољна да се ова категорија зелених површина

покоси 3 пута. Спомен обиљежја предвиђена за одржавање 2023. годину: Спомен-костурница Дракулић, Спомен-

костурница на Новим гробљу, Споменик Раковачким рударима, Спомен обиљежје у Верићима, око споменика на

Партизанском спомен гробљу, око споменика на Бањ брду. 



Одржавање декоративног грмља - украсно грмље се орезује прорјеђивањем, превршавањем или формирањем

правилних ивица а све у зависности од врсте. Старо и запуштено жбуње се обнавља потпуним сасјецањем, готово до

земље а послије чега се појављују нови избојци, а даље његовање се наставља на уобичајен начин. Одржавање

декоративног грмља се састоји у орезивању, окопавању и пљевљењу грмља, изграбљавању папира и других отпадака из

грмља, крчење прераслог или сувог грмља, крчење и вађење самониклог шибља и др. Орезивање ће се вршити послије

цвјетања што зависи од врсте грмља па се може рећи: мај, јун, јул, август, септембар, октобар, али и у току зиме по

потреби. Садња декоративног грмља ће се вршити на основу плана садње или на мјесту осушеног грмља у прољеће и на

јесен.

Одржавање живих ограда подразумјева орезивање, крчење вишегодишњих коровских врста из живих ограда и садњу

живе ограде са свим потребним радовима. Садња живих ограда ће се вршити на основу плана садње и то на мјестима гдје

постоје шупљине у живој огради, гдје је дошло до сушења дијелова живе ограде, по захтјевима грађана идр. Средства за

2023. годину предвиђају да се живе ограде у насељима орежу 3 пута а у ужем центру града 4-5 пута. У живим оградама је

због нередовног одржавања претходних година дошло до раста вишегодишњих коровских врста који кваре изглед живих

ограда, а у складу са расположивим средствима ће се приступити и рјешавању овог проблема. 

Одржавање ружичњака подразумјева прољећно и јесење орезивање, прихрана, орезивање дивљих избоја и оцвалих

цвјетова, окопавање и пљевљење, заштита од болести и штеточина и садња ружа са свим потребним радовима. Према

програму ЗКП 2023. године је предвиђено одржавање 630 м2 ружичњака и то ружичњак у Господској улици, Ул. Краља

Петра 1. Карађорђевића на паркингу код Галерије, код Хотела Босана, код Народног позоришта, кружни ток код

Гимназије, код Крајишке куће и кружни ток Солунска-Краља Петра I, кружни ток код Леснине. Садња грмоликих ружа је

предвиђена на мјестима гдје недостају саднице или су се осушиле. 

Одржавање цвијетњака подразумијева садњу сезонског цвијећа, садњу луковица цвијећа, окопавање и пљевљење

сезонског цвијећа, орезивање дивљих избоја и оцвалих цвјетова, заштита од болести и штеточина и залијевање. Прва 

садња сезонског цвијећа ће се обавити у прољеће послије 1. маја, односно кад почне безмразни период. Друга садња ће се

обавити у октобру-новембру када ће се поред сезонског цвијећа садити и луковице тулипана, нарциса и др. 

Свакодневно чишћење зелених површина у парковима - Програмом заједничке комуналне потрошње за 2023. годину,

у оквиру одржавања зелених јавних површина предвиђена су средства за свакодневно чишћење, зелених површина у

парковима. 

Остали непредвиђени радови (сњеголоми, суша, вјетар и друге временске неприлике, хитне фито-санитарне

интервенције, разне манифестације, малчирање, граничници, камен облутак, перене, љетне луковице - кане и др.)



Приједлогом буџета за 2023. годину планирана су недовољна средстава за одржавање дрвореда, травњака, декоративног

грмља, живих, ограда, цвијетњака и др, тако да ће изостанак радова на овим ставкама бити видљив на терену. Значајно

смањена средстава за одржавање зелених површина у протекле две године изазвала су нежељен ефекат на стање зелених

површина. Неадекватно одржавање зелених површина у граду, нередовно кошење, сува и оштећена стабла, изостављање

санитарне резидбе стабала у дрворедима и блоковском зеленилу, закоровљене живе ограде са вишегодишњим коровским

врстама, запуштено украсно грмље итд. квари слику Бањалуке коју зову „Град зеленила“ а представљају и безбједоносни

ризик по грађане и имовину. 

2.1. Одржавање зелених површина

2.1.1. Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима и насељима 150.000,00

2.1.2. Санација оштећених и уништених травњака у насељима, парковима и уз саобраћајнице 50.000,00

2.1.3. Одржавање травњака у парковима (кошење, изграбљавање, прихрана, сузбијање корова и сл.) 95.000,00

2.1.4. Одржавање травњака у насељима 400.000,00

2.1.5. Одржавање травњака у саобраћајним острвима и тракама 265.000,00

2.1.6. Кошење и крчење неуређених површина-коровишта 75.000,00

2.1.7. Одржавање зелених површина тврђаве Кастел 50.000,00

2.1.8. Одржавање зелених површина излетишта Трешњик и Шибови 30.000,00

2.1.9. Одржавање зелених површина спомен обиљежја 35.000,00

2.1.10. Одржавање декоративног грмља 40.000,00

2.1.11. Одржавање живих ограда 120.000,00

2.1.12. Одржавање ружичњака 15.000,00

2.1.13. Одржавање цвијетњака 95.000,00

2.1.14. Свакодневно чишћење зелених површина у парковима 65.000,00

2.1.15.
Остали непредвиђени радови (сњеголоми, суша, вјетар и друге временске неприлике, хитне фито-санитарне интервенције,

разне манифестације и др.)
30.000,00

2.1.16. Сложени захвати његе стабала дендрохирургија 35.000,00

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ 2.1.: 1.550.000,00

2.2.
Садња садница у дрворедима, парковима и насељима (замјена посјеченог дрвећа - сувог, болесног, поломљеног и на други

начин уништеног и украсног грмља на кружним токовима и др.
80.000,00

УКУПНО САДЊА 2.2.: 80.000,00

УКУПНО 2. 1.630.000,00

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 2023. 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 24.000,00

3.1.2. Санација и одржавање постојећих корпи за отпатке 7.000,00

3.1.3. Санација и одржавање постојећих заштитних ограда и стубића 7.000,00

3.1.4. Санација и одржавање спортских терена 10.000,00

3.1.5.

Санација и одржавање дјечијих игралишта- Кочиће Вијенац (санација тартан подлоге), Паприковац (игралиште иза ограде 

„Центрума”), Лазарево- игралиште код ОШ. Борисав Станковић (адаптација дјечијег игралишта и освјетљење), Крфска 

106

31.000,00

3.1.6. Санација и одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима 30.000,00

3.1.7. Санација и одржавање постојећих платоа за контејнере 10.000,00

3.1.8. Санација и одржавање табли и знакова забране и обавјештења 10.000,00

3.1.9. Одржавање контејнера  од 1,1m
3 

(набавка и замјена точкића) и  поправка других контејнера 0,00

3.1.10. Текуће одржавање фонтана, јавних чесми и тушева на подручју града 90.000,00

3.1.11. Одржавање система за аутоматско  наводњавање 7.000,00

3.1.12. Одржавање лифтова јавног кориштења 10.000,00

3.1.13. Одржавање остале опреме(штандови и др). 14.000,00

УКУПНО 3.1. 250.000,00

3.2. Инвестиционо одржавање и реконструкција комуналних и других објеката 
3.2.1. Санација фонтана , јавних  чесми, јавних тоалета и других комуналних објеката на подручју Града 100.000,00

3.2.2.
Инвестиционо одржавање и реконструкција стаза и друга улагања у заштићеном подручју ,,Парк шума" (из накнаде по

Закону о шумама)
50.000,00

3.2.3. Реконструкција комуналних објеката (лифта на тргу Крајине, фонтана у парку  Петар Кочић и др.) 70.000,00

3.2.4. Реконструкција спортских објеката 100.000,00

3.2.5. Реконструкција дјечијих игралишта 100.000,00



Кочићев Вијенац (санација тартан подлоге), Росуље (дјечије игралиште поред кафе „Естрада“, дјечије игралиште у код 

црвених зграда у Улици Краља Петра II, игралиште у Улици И.Г. Ковачића, игралиште у Улици Вождовачка), Паприковац 

(игралиште иза ограде „Центрума), Ада, Обилићево 2, Обилићево 1 (игралиште у Улици Царице Милице 34), Лауш 2 

(игралиште у Карађорђевој улици код броја 94)“

УКУПНО 3.2. 420.000,00

3.3. Набавка комуналне опреме 

3.3.1. Набавка парковских клупа и корпи 55.000,00

3.3.2. Набавка контејнера и канти за одлагање отпада 55.000,00

3.3.3. Израда табли за обиљежавање назива улица и тргова  20.000,00

3.3.4. Набавка остале комуналне опреме 20.000,00

У К У П Н О   3.3. 150.000,00

3.4. Изградња комуналних и других објеката

3.4.1.
Изградња Азила за псе - 2. фаза, трим стаза и површина  за рекреацију, јавних чесми, тушева, спортских терена, школских 

дворишта и уређење обале ријеке Врбас, подземних контејнера, рециклажна двор., зелена острва и др.
300.000,00

3.4.2. Изградња  дјечијих игралишта 300.000,00

у насељу Паприковац, у насељу Куљани (игралиште у дворишту вртића), у насељу Мотике, у насељу Врбања (код

вртића), у насељу Кумсале (код Витаминке), у насељу Делибашино село, у насељу Чесма, у насељу Дракулић, у насељу

Мишин Хан, у насељу Лазарево, у насељу Кочићев вијенац, Доња Кола (игралиште код основне школе), Чесма (код О.Ш.

Вук С. Караџић), Росуље (игралиште на локацији иза бензинске пумпе „Нестро” код хотела „Цезар”), Паприковац (на

локацији Романијска број 2.), Петрићевац (на локацији Тромеђа), Старчевица (у Улици Југ Богдана), Српске Топлице

(испред Мјесне заједнице) и др.

3.4.3. Изградња  дјечијих игралишта - у МЗ Српске Топлице 50.000,00

3.4.4. Издаци за изградњу спортских објеката 100.000,00

3.4.5. Издаци за уређење спортско рекреативне површине на обали ријеке Врбас - потез од Градског до Зеленог моста 550.000,00

У К У П Н О   3.4. 1.300.000,00

УКУПНО 3: 2.120.000,00

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, Сутурлија, Драгочајка, ријека Рекавице,

Иваштанка, Прекуша, Бистрица, Шарговачка ријека, Подстранац, Мочила 1 и 2, Јуларац, Ребровачки поток, Ђурђевачки

поток, Талијанов поток, Кочићев поток, Ченића поток (поток Плоча) 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, односно планирамо да и у 2023. години пронађемо донаторска средства за

уређење бујичних водотока на подручју града.

У 2023. години за уређење водотокова и других вода и заштиту од штетних дјеловања вода средства у износу од

700.000,00 КМ планирана су  из намјенских средстава од водних накнада,

4.1. Уређење водотокова ријека на подручју града

4.1.1. Крчење растиња и кошење коровишта са обала ријека на подручју града 320.000,00

4.1.2. Чишћење, уклањање и дислоцирање наноса те продубљивање дна корита ријека 130.000,00

4.1.3. Радови на одржавању природних и вјештачких токова облагањем корита и обала 80.000,00

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.)
63.000,00

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.)

УКУПНО 4.1: 593.000,00

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 100.000,00

4.2.2. Чишћење, уклањање и дислоцирање наноса те продубљивање дна корита потока 80.000,00

4.2.3. Радови на одржавању природних и вјештачких токова облагањем корита и обала 45.000,00

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: 250.000,00

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. 850.000,00

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. Свакако морамо напоменути да ће у случају повећања цијене услуге за

испоручену електричну енергију доћи до повећања трошкова утрошка електричне енергије.

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) 2.215.000,00

УКУПНО 5.1. 2.215.000,00



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.) 
150.000,00

5.2.2. Управљање и надзор јавне расвјете, манипулација на трафо станицама, разводним ормарима, нисконапонској мрежи и др. 42.000,00

5.2.3. Одржавање јавне расвјете на сеоском подручју 100.000,00

5.2.4. Одржавање јавних сатова (редован преглед, подешавање, поправка кварова) 18.000,00

УКУПНО 5.2. 310.000,00

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 70.000,00 КМ планиран је из намјенских средстава по Закону о концесијама.
80.000,00

УКУПНО 5.3. 80.000,00

У К У П Н О   5. 2.605.000,00

6.
ИЗДАЦИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИМОВИНУ - ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

6.1.

Израда урбанистичко-техничких услова, стручних мишљења и пројектне документације за изградњу реконструкцију и

санацију комуналне инфраструкуре (дјечија игралишта, спортска игралишта,чесме, фонтане, трим стаза, теретана у

природи, уређења обале Врбаса за потребе водоцрпилишта, тренинг центра у Кањону и остала комунална

инфраструктура) у насељима Центар, Лауш, Лазарево,Старчевица, Обилићево, Карановац и др

100.000,00



 УКУПНО 6. 100.000,00

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 
30.000,00

7.2. Мониторинг аероалергеног полена 20.000,00

7.3. Израда остале документације (киосци, објекти за уличну продају, билборди и друга документација) 10.000,00

У К У П Н О   7. 60.000,00

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

8.1. Утрошак воде за фонтане, тушеве и јавне чесме 45.000,00

УКУПНО 8. 45.000,00

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.

9.1. Мјерење аерозагађења и буке 60.000,00

У К У П Н О   9. 60.000,00

10. РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ  И  УСЛУГЕ ИНФОРМИСАЊА

10.1.
Огласи, израда анкета, снимање промотивних спотова о реализацији програма и заштити животне средине,енергетској

ефикасности и сл.
20.000,00

10.2.

Остали расходи (монтажа и демонтажа расвјете и украса за новогодишње и друге празнике и манифестације, монтажа

бине и ограде око букалишта за Кочићев збор, монтажа заставица и других украса и декорација за Дан града, васкршње

празнике и друге манифестације  и др) 

80.000,00

10.3. Услуге везане за одржавање Фестивала цвијећа и Јесењег фестивала плодова и остале непредвиђене услуге 20.000,00

У К У П Н О   10. 120.000,00

11.
ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ 

ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА

УКУПНО 11. 100.000,00

12. СРЕДСТВА ЗА СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ

Кошење амброзије

УКУПНО 12. 30.000,00

13. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА

13.1. Изнајмљивање и одржавање WC кабина 110.000,00



13.2.

Остали расходи по основу закупа (закуп земљишта и изнајмљивање опреме за обезбјеђење електричне енергије за 

одржавање  Кочићевог збора, изнајмљивање  ограда, конструкција и опреме за одржавање манифестација на Кастелу и  

др. )

30.000,00

УКУПНО 13. 140.000,00

14. НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ, УКРАСА ДЕКОРАЦИЈА И ОСТАЛОГ МАТЕРИЈАЛА.

Набавка декоративног материјала и поправка постојећег  за инсталације у вањском и унутрашњем простору (графички 

елементи, цвијетни, новогодишњи итд)
60.000,00

УКУПНО 14: 60.000,00

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

УСЛУГА

Услуге М тел-а за видео надзор и надзор и праћење камера на контејнерима, услуге утрошка ел.енергије за јавне WC-e у 

Занатском центру и ул.Николе Тесле,  утрошак електричне енергије за Азил за псе, за пумпе за водоводе и др.

УКУПНО 15. 70.000,00

16. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАТЕЗНИХ КАМАТА

УКУПНО 16: 10.000,00

17. ОСТАЛИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ РАСХОДИ                 

17.1.

Накнада по Меморандуму о регулисању односа у вези са унапређењем енергетске ефикасности на објекту предшколске 

установе "Наша дјеца", "Невен", ЈУ Политехничка школа, ЈУ Економска школа  - Фонду за заштиту животне средине и 

енергетску ефикасност РС  наредних 10 фискалних година плаћати годишњи износ од 20.000,00 КМ

УКУПНО 17: 20.000,00

18. РАСХОДИ ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ РАЗМЈЕНЕ ИЗМЕЂУ ЈЕДИНИЦА  ВЛАСТИ

УКУПНО 18. 1.000,00

Ст РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОДРЖАВАЊЕ: План за 2023.годину

1 2 3



1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ 3.950.000,00

2.1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 1.550.000,00

3.1. ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 250.000,00

4. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ДРУГИХ ВОДА И ЗАШТИТА ОД ШТЕТНИХ ДЈЕЛОВАЊА ВОДА 850.000,00

5.1. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ 2.215.000,00

5.2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ЈАВНИХ САТОВА 310.000,00

7. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТУДИЈА И КАТАСТРА КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 60.000,00

8. УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНЕ, ТУШЕВЕ, ЈАВНЕ ЧЕСМЕ , ГАРАЖЕ И ДРУГЕ ОБЈЕКТЕ 45.000,00

9. РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 60.000,00

10. РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ 120.000,00

11.
ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ 

ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА
100.000,00

12. СРЕДСТВА ЗА СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ 30.000,00

13. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА 140.000,00

14. НАБАВКА МАТЕРИЈАЛА И УКРАСА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ И ДР. 60.000,00

15. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ 70.000,00

16. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАТЕЗНИХ КАМАТА 10.000,00

17. ОСТАЛИ НЕКЛАСИФИКОВАНИ РАСХОДИ 20.000,00

18. РАСХОДИ ЗА ТРАНСАКЦИЈЕ РАЗМЈЕНЕ ИЗМЕЂУ ЈЕДИНИЦА ВЛАСТИ 1.000,00

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ: 9.841.000,00

Ст РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, НАБАВКА И ИЗГРАДЊА: План за 2023.годну
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2.2. БИОЛОШКА ИМОВИНА-САДЊА 80.000,00

3.2.
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА

420.000,00

3.3. НАБАВКА  КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ 150.000,00

3.4.
ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА

1.300.000,00

5.3.
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ 

80.000,00

6.
ИЗДАЦИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИМОВИНУ - ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
100.000,00

УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, НАБАВКА И ИЗГРАДЊА: 2.130.000,00

УКУПНО ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ: 11.971.000,00

63 Остали издаци 19.000,00

631900 Издаци за отплату неизмирених обавеза из ранијих година

631900 Издаци по основу пореза на додату вриједност 19.000,00

СВЕУКУПНО: 11.990.000,00

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Драшко Станивуковић

               ОБРАЂИВАЧ

ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

По овлашћењу Градоначелника

Бориша Мандић,дипл.инж.арх


