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          Програм заједничке комуналне потрошње општине Станари за 2017. годину 

планиран је у износу од 1.009.500,00 КМ и усвојен је на 3. редовној сједници 

Скупштине општине, дана 17.02.2017. године. Након усвојеног Ребаланса Програм је 

реализован у износу од 1.880.001,99 КМ, што је за 870.501,99 КМ више или 86,23%. 

 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ СТАНАРИ 

Чишћење јавних површина на подручју општине, обухвата извођење сљедећих 

радова: чишћење улица, тротоара, тргова и осталих јавних површина од снијега и леда, 

те чишћење улица, тротоара, уличног појаса и других јавних површина од отпадака, 

блата и наноса, кошење и одвоз покошене траве са уличног појаса и са јавних 

површина. 

За чишћење јавних и саобраћајних површина на подручју општине Програмом је 

планирано укупно 65.000,00 КМ. У 2017. години за ове намјене потрошено је укупно 

116.180,00 КМ, од тога на послове зимске службе 98.579 КМ, а на чишћење улица, 

тротоара и путног појаса од отпадака, наноса, блата, кошење и одвоз покошене траве  

са других јавних површина утрошено је 17.601 КМ. 

 

2. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ    

   МЈЕСТИМА 

 

У оквиру одржавања јавних саобраћајних површина планира се обављање сљедећих 

радова: 

- одржавање локалних путева, 

- асфалтирање локалних путева, 

- реконструкција локалних путева под асфалтном површином, 

- учешће у финансирању изградње регионалног пута Станари-Теслић, 

- изградња петље и прикључног пута на ауто-пут Добој-Бања Лука, 

- изградња и прибављање осталих објеката. 

  

ОПИС ПЛАН  2017. ИЗВРШЕЊЕ 2017. 

Одржавање локалних 

путева- насипање 

98.000,00 КМ 333.275,20 КМ 

Асфалтирање локалних 

путева 

500.000,00 КМ 1.037.812,50 КМ 

Реконструкција локалних 

путева под асфалтном 

површином 

 

20.000,00 КМ 

 

0 КМ 
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Санација локалних путева 

страдалих усљед клизишта 

25.000,00 КМ 30.000,00 КМ 

Изградња, реконструкција 

и одржавање спортско-

рекреативних полигона 

20.000,00 КМ 21.925,52 КМ 

Изградња спортско-

рекреативних терена и 

паркова (Парк „Радости“) 

28.000,00 КМ 32.869,10КМ 

УКУПНО 691.000,00 КМ 1.455.882,32 КМ 

 

За наведене радове, у овиру одржавања јавних саобраћајних површина у 

насељеним мјестима, буџетом планирана средства износила су 691.000,00 КМ, а 

утрошено је 1.455.882,32 КМ, што је предвиђено Ребалансом буџета.  

 

3. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

У оквиру послова везаних за јавну расвјету планирано је: 

- одржавање и санација јавне расвјете (што подразумијева текуће одржавање 

расвјете), као и изградња новог вањског освјетљења, 

- изградња тротоара и  

- плаћање утрошка електричне енергије за рад јавне расвјете. 

 

ОПИС ПЛАН 2016. ИЗВРШЕЊЕ 2016. 

Изградња вањског 

освјетљења 

40.000,00 КМ 100.350,67КМ 

Изградња тротоара 90.000,00 КМ 0 КМ 

Плаћање електричне 

енергије за рад јавне 

расвјете 

63.000,00 КМ 74.053,00КМ 

УКУПНО 193.000,00 КМ 174.403,67КМ 

 

Средства планирана буџетом општине у 2017. години за потребе изградње јавне 

расвјете и изградње тротоара износила су 193.000,00 КМ, а у те сврхе утрошено је 

174.403,67 КМ, што је предвиђено Ребалансом буџета, с тим што у 2017. години није 
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вршена изградња пјешачких стаза, те је предвиђени износ утрошен за изградњу 

расвјете. 

 

4. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 Дјелатност зоохигијене подразумијева хватање и збрињавање напуштених и 

угрожених животиња (углавном пси), превожење и смјештај у посебно изграђене 

објекте за те намјене (азил), исхрану и ветеринарску заштиту и сигурно уклањање 

животињских лешева са јавних површина и санацију терена. 

За те намјене планирано је 10.000 КМ, утрошено је 7.300,00 КМ. 

 

5. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, 

ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ 

ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗКП-а 

У 2017. години планирано је одржавање, уређивање и опремање на подручју 

општине, што подразумијева:  

- кошење, крчење, прикупљање и одвоз покошене траве и шибља на регионалну 

депонију Добој, 

- набавку контејнера, 

- санирање дивљих депонија, 

- прикупљање и одвоз комуналог отпада, 

- сађење сезонског цвијећа, садница ружа, украсног шибља и зелене живе ограде 

на за то предвиђеним површинама, 

- орезивање стабала дрвећа, орезивање украсног шибља и живе ограде, 

- окопавање, прихрану и заштиту од штеточина стабала, украсног шибља, ружа и 

цвијећа, према указаној потреби, 

- чишћење сливника са јавних површина; 

- санацију канализационих кварова на канализационој мрежи; 

- замјену оштећених сливника и решетки на подручју општине; 

- набавку и уградњу поклопаца за шахтове; 

- декорацију центра општине накитом за новогодишње и божићне празнике, те 

поводом Дана Републике; 

- набавку нових клупа и поправку и заштиту постојећих на подручју општине; 

- набавку знакова обавјештења и саобраћајних знакова; 

- разне радове који нису посебно били предвиђени и дефинисани Програмом, а за 

које се у току године указала потреба. 

За те намјене планирано је 50.500,00 КМ, а утрошено је 126.236,00 КМ, што је 

предвиђено по Ребалансу буџета. 
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О б р а з л о ж е њ е 

            Анализирајући Програм заједничке комуналне потрошње за 2017. годину 

евидентно је да су буџетом укупно планирана средства 1.009.500,00 КМ, а након 

Ребаланса План је увећан за 870.501,99 КМ или 86,23%, те износи 1.880.001,99 КМ.  

             У структури расхода, највећи дио утрошених средстава односи се на 

одржавање и асфалтирање локалних путева.  

 

 

ОБРАЂИВАЧ:       ПРЕДЛАГАЧ: 

Одјељење за просторно уређење,               Начелник општине 

стамбено-комуналне  послове            

и екологију 

 


