
На основу члана 9. став 1. тачка љ) Закона о комуналној полицији („Службени 
гласник Републике Српске”, број 28/13), члана 23. Закона о заштити животне средине 
(„Службени гласник Републике Српске”, бр. 71/12 и 79/15), члана 39. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, број 97/16) и члана 32. Статута Града 
Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука”, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 и
26/17), Скупштина града Бања Лука је, на _______  сједници, одржаној
__________ ________  године, донијела

О Д Л У К У
о условима и начину одржавања јавних манифестација те кориштењу аудио и видео 

помагала и извођењу музике уживо у објектима и изван њих

I УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком прописују се услови и начин одржавања јавних манифестација те 
кориштење аудио и видео помагала и извођење живе музике у објектима и изван њих, 
односно локације и дозвољене границе интензитета буке на јавним концертима, јавним 
фестивалима и свим осталим јавним забавним и јавним спортским активностима у 
објектима и изван њих на подручју Града Бања Лука (у даљем тексту: јавне 
манифестације).

Одредбе ове одлуке се не односе на:
1. на буку која настаје усљед обављања радова;
2. на буку у саобраћају;
3. на буку од активности у домаћинству.

II ЗНАЧЕЊЕ ИЗРАЗА

Члан 2.

Изрази употребљени у овој одлуци имају сљедеће значење:
1. Јавна манифестација је приредба (карактером забавна, спортска или другог 

садржаја), приликом чијег извођења постоји могућност прекорачења допуштеног 
нивоа буке прописане овом одлуком;

2. Извор буке је сваки емитер нежељеног или штетног звука који настаје као 
посљедица активности људи;

3. Бука је сваки звук чија вриједност прелази дозвољени ниво прописан овом 
одлуком;

4. Дан је временски период који траје од 06.00 до 22.00 часа;
5. Ноћ је временски период који траје од 22.00 до 06.00 часова.



Члан 3.

Локације на којима је могуће одржавање јавних манифестација на подручју Града 
Бања Лука могу бити отворене и затворене.

Отворене локације:
1. Трг Крајине, подручје ограничено Гајевом улицом, углом улица Гајева и Иве Лоле 

Рибара према хотелу „Палас“, Улицом краља Петра I Карађорђевића до чајевчевог 
небодера и почетак Улице Веселина Маслеше и Улице Јеврејска до Трга Крајине;

2. Тврђава Кастел, подручје ограничено обалом ријеке Врбас, Улицом Патре од моста 
до кружног тока са Улицом Теодора Колокотрониса, Улицом Теодора 
Колокотрониса до ријеке Црквена те ријека Црквена до улијевања у ријеку Врбас;

3. Парк „Младен Стојановић“, цијело подручје парка;
4. Јавна установа Студентски центар „Никола Тесла“ Бања Лука, цијело подручје 

студентског центра у Улици Булевар војводе Петра Бојовића и у Улици Мајке 
Југовића;

5. Јавно предузеће „Аквана“, цијело подручје ЈП "Аквана" на локацији са улазом из 
Улице Алеја Светог Саве;

6. Бањалучки велесајам, на цијелом подручју велесајма у Улици Пиланска;
7. Бањ брдо код споменика жртвама фашистичког терора;
8. Бивша фабрика Инцел, на цијелом подручју фабрике у Улици Вељка Млађеновића;
9. Стадион ФК „Борац“ у Улици Гундулићева;
10. Јавни паркинг "Галерија" у Улици Видовданска;
11. Траписти, парк шуме.

Затворене локације:
1. Јавна установа Спортски центар „Борик“ -  Спортска дворана „Обилићево“ у Улици 

царице Милице;
2. Јавна установа Спортски центар „Борик“ у Улици Алеја Светог Саве;
3. Јавно предузеће „Аквана“ у улици Алеја Светог Саве.

Изузетно, градоначелник закључком може одобрити кориштење и других локација 
на подручју Града Бања Лука за организовање јавних манифестација уколико то 
захтијевају посебни разлози.



Члан 4.

У току ноћи забрањено је одржавање јавних манифестација у периоду од 02.00 до 
06.00 часова.

Изузентно, градоначелник закључком може одобрити одржавање јавних 
манифестација и у периоду из става 1. овог члана, уз обавезу да организатор претходно 
прибави сагласност Министарства унутрашњих послова Републике Српске.

V ДОЗВОЉЕНИ НИВОИ БУКЕ

Члан 5.

Највише дозвољени нивои буке изражени у децибелима (с1В):
1. У близини болница, бања, љечилишта или других здравствених институција за 

раздобље дана 45 (<ЈВ) односно 40 (с!В) за раздобље ноћи;
2. У близини туристичко-угоститељских објеката намијењених искључиво за спавање 

за раздобље дана 50 (с!В) односно 45 (сШ) за раздобље ноћи;
3. У близини стамбених објеката (куће и зграде), школа и предшколских установа за 

раздобље дана 60 (<ЈВ) односно 50 (<ЈВ) за раздобље ноћи.

VI МЈЕРЕЊЕ НИВОА БУКЕ

Члан 6.

Вањска бука у односу на објекте, у смислу ове одлуке, се мјери на удаљености 0,5 
метара испред фасаде, мјерена у осовини отвореног прозора.

Тамо гдје нема објекта на отвореном простору вањска бука се мјери на висини 1,70 
метара од нивоа терена, на удаљености најмање 3 метра од препрека које рефлектују буку. 

Бука се изражава као еквивалентни 15-минутни ниво Ее^ у децибелима (<ЈВ).
Бука изазвана природним појавама (грмљавина, вјетар и сл.) као и утицајима 

средине (саобраћај, вриска људи и сл.) не смије утицати на мјерења нивоа буке.

VII ИЗДАВАЊЕ ОДОБРЕЊА

Члан 7.

Организатори манифестација, дужни су прије извођења музике уживо и кориштења 
аудио и видео помагала у складу са чланом 21. Одлуке о одређивању радног времена 
угоститељским објектима на подручју града Бања Лука ("Службени гласник града Бања 
ЈТука", бр. 14/12, 16/14, 16/15, 39/16 и 26/17), прибавити одобрење Одјељења за привреду, 
уз обавезу поштивања и одредаба ове одлуке.



Члан 8.

Организатор или овлаштено лице је дужно прије отпочињања јавне манифестације 
прибавити елаборат о заштити од буке од стране овлаштеног друштва те исти показати на 
увид уколико комунални полицајац или еколошки инспектор то захтијевају.

Приликом одржавања јавне манифестације, организатор или овлаштено лице мора 
осигурати мјерење буке прије службеног почетка манифестације и уградити ограничиваче 
(лимитаторе) нивоа буке на извору буке.

У току или прије одржавања јавне манифестације организатор или овлаштено лице 
је дужно обезбиједити стручно лице које ће по налогу комуналног полицајца или 
еколошког инспектора извршити мјерење нивоа буке.

Организатор или овлаштено лице не смију отпочети са јавном манифестацијом 
уколико не посједују одобрење надлежног органа.

Организатор манифестације сноси све трошкове мјерења нивоа буке и мјера 
заштите од буке ради одржавања јавне манифестације.

IX НАДЗОР 

Члан 9.

Надзор над примјеном одредаба ове одлуке врши комунална полиција и еколошка
инспекција Града Бања Лука.

Комунални полицајац или еколошки инспектор у извршењу надзора је овлаштен:
1. наредити предузимање мјера ради заштите од буке;
2. забранити употребу извора буке док се не обезбиједе мјере заштите од буке;
3. издати прекршајни налог.

X КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10.

Новчаном казном у износу од 1.000,00 до 10.000,00 КМ казниће се за прекршај, 
организатор правно лице ако:

1. поступи супротно члану 4. ове одлуке;
2. се у извођењу јавне манифестације прекорачи дозвољени ниво буке прописан

чланом 5. ове одлуке;
3. не испуњава своје обавезе из члана 8. ове одлуке.

За наведене прекршаје казниће се и одговорно лице у правном лицу, новчаном 
казном у износу од 300,00 до 1.800,00 КМ.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у 
износу од 500,00 КМ до 1.500,00 КМ.



XI ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику 
Г рада Бања Лука.

Број: 07-013- /17 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ ГРАДА 

Талић Зоран



ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

ПРАВНИ ОСНОВ:

Чланом 9. став 1. Тачка љ) Закона о комуналној полицији („Службени гласник 
Републике Српске”, број 28/13) прописано је да комунална полиција врши комунално- 
инспекцијски надзор над прописима којима се уређују услови и начин одржавања јавних 
манифестација те кориштење аудио и видео помагала и извођење музике уживо у 
објектима и ван њих.

Чланом 23. Став 3. Закона о заштити животне средине („Службени гласник 
Републике Српске”, број 71/12 и 79/15) је прописано да се заштита од буке уређује 
посебним прописом.

Чланом 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске”, 
број 97/16) прописана је надлежност да скупштине јединица локалне самоуправе доносе 
одлуке и дају њихово аутентично тумачење.

Чланом 32. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања Лука”, бр. 
25/05, 30/07, 17/12, 20/14,39/16 и 26/17) прописана је надлежност да Скупштина града 
Бања Лука доноси одлуке и даје њихово аутентично тумачење.

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ:

Тренутно, у Републици Српској не постоји подзаконски акт који регулише област 
кориштења аудио и видео помагала и извођење музике уживо у објектима и ван њих, иако 
је Законом о заштити животне средине („Службени гласник Републике Српске”, број 
71/12,79/15) прописано да се заштита од буке уређује посебним прописом. Наведеном 
законском одредбом није прописана надлежност Министарства здравља за доношење 
посебног прописа којим се регулише заштита од буке, нити који орган је надлежан за 
доношење истог.

Неоспорно је да је чланом 9. став 1. Тачка љ) Закона о комуналној полицији 
прописано да полиција врши комунално-инспекцијски надзор над примјеном прописа 
којима се уређују услови и начин одржавања јавних манифестација те кориштење аудио и 
видео помагала и извођење музике уживо у објектима и ван њих, али да не постоји пропис 
којим је ова област уређена.



Имајући у виду бројне притужбе грађана које се односе на ремећење мира 
приликом извођења јавних манифестација те кориштења аудио и видео помагала и 
извођења музике уживо у објектима и ван њих, те немогућности вршења комунално- 
инспекцијског надзора од стране комуналне полиције и еколошке инспекције, обавеза је 
Града Бања Лука да уреди ову проблематику ради нормалног функционисања локалне 
заједнице, те се у складу са тим Скупштини града Бања Лука предлажем доношење одлуке 
којом ће се уредити предметна проблематика на подручју Града.

Обрађивач:
Одјељење комуналне полиције

Предлагач:

Миленко Летић



На основу члана 59. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ бр. 97/16) и члана 55. Статута Града Бања Лука („Службени гласник Града Бања 

Лука“, бр. 25/05, 30/07, 17/12, 20/14, 39/16 и 26/17), доносим

З А К Љ У Ч А К

I -  Утврђујем Приједлог одлуке о условима и начину одржавања јавних 

манифестација те кориштењу аудио и видео помагала и извођењу музике уживо у 

објектима и изван њих.

II -  Приједлог одлуке из претходне тачке упућујем Скупштини града Бања Лука на 

разматрање и доношење.

Број: Г  -3 ^ /2 0 1 7

Дана: 11.10.2017. године

ДОСТАВЉЕНО:

1. Скупштини града Бањалука,

2. Евиденцији.


