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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике 

Српске“, број: 124/11), Скупштина општине Станари, на 13. редовној сједници, одржаној 

18.04.2018. године, доноси 

П Р О Г Р А М 

заједничке комуналне потрошње за 2018. годину 

 

Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, број: 

124/11) утврђене су комуналне дјелатности посебног јавног интереса и начин 

обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности 

и начин њиховог финансирања. Комуналне дјелатности посебног јавног интереса, овим 

Законом, разврстане су у двије групе, и то: 

1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и 

2. дјелатности заједничке комуналне потрошње. 

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.  

 

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње, 

обезбјеђују се у буџету општине од: 

- дијела накнаде за дате концесије, 

- дијела накнада за коришћење добара општег интереса, 

- дијела пореза од пореза на непокретности, 

- комуналне накнаде. 
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1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ 

Чишћење јавних површина на подручју општине обухвата извођење сљедећих радова: 

1.1.Чишћење улица, тротоара, тргова и осталих јавних површина од снијега и леда – 

зимска служба; 

1.2.Чишћење улица, тротоара, уличног појаса и других јавних површина од отпадака, 

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

угинулих животиња са јавних површина. 

 

1.1. Зимска служба 

 

1.1.1. Радови у оквиру зимске службе одвијају се у периоду од 01. јануара до 15. марта и 

од 15. новембра до 31. децембра 2018. године, односно, у зависности од 

временских услова.  

У оквиру зимске службе ангажоваће се радна снага и механизација, а обављаће се 

сљедећи радови: уклањање снијега с коловоза на локалним путевима општине 

Станари, паркинга, тротоара, посипање залеђеног коловоза мјешавином агрегата са 

индустријском соли, према приоритетима. Цијена за уклањање снијега формира се 

на бази ефективног радног часа или по јединици мјере 1м
1 

, 1м
2 

; 1км, а за посипање 

на бази 1м
3 

утрошеног абразивног материјала, зависно од процедуре јавних набавки 

којим се дефинише. 

Обавеза извођача радова зимске службе је да изврши чишћење остатака абразивног 

материјала са улица, тротоара, након завршетка зимске службе. 

Цијена радова ће бити дефинисана у уговору, након проведеног поступка јавних 

набавки. 

Буџетом планирана средства: 65.000,00 КМ. 

 

1.2.Чишћење улица, тротоара и путног појаса од отпадака, наноса и блата; кошење и 

одвоз покошене траве са путног појаса и других јавних површина 

 

 Чишћење улица од отпадака и наноса врши се по правилу од 15.03.2018. године 

до 15.11.2018. године, односно, и у преостала 4 мјесеца који се третирају као 

период зимске службе, уколико су временски услови такви да нема потребе за 

обављањем радова зимске службе. Чишћење улица, тротоара и паркинга ће се 

вршити према одређеним приоритетима, а по налогу надлежног Одјељења.   

 Прање асфалтних улица вршиће се по потреби у периоду чишћења улица, кад то 

одреди надлежно Одјељење. 

 Ручно прикупљање комуналног отпада са уличног појаса и улица које се чисте, 

вршиће се према динамици чишћења на утврђеној ефективној површини. Динамика 

чишћења и прикупљања отпадака утврдиће се заједно са извођачем. Обавеза 

извођача радова је и да по налогу стручног лица Одјељења за просторно уређење, 
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стамбено-комуналне послове и екологију изврши цјелокупно чишћење отпадака са 

свих јавних површина на подручју општине Станари, као и послије елементарних 

непогода. 

 Кошење, крчење, прикупљање комуналног отпада и одвоз покошене траве и шибља 

са уличног појаса улица и других јавних површина вршиће се према указаној 

потреби, када одреди надлежни орган. 

Буџетом планирана средства: 5.000,00 КМ. 

 

 

2. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

На зеленим површинама, у току године, изводиће се сљедећи радови: 

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

депонију Добој, 

- набавка 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, прихрана и заштита од штеточина стабала, украсног шибља, ружа и 

цвијећа, према указаној потреби, 

- други, непредвиђени радови за које ће се указати потреба за реализацију горе 

наведеног. 

Буџетом планирана средства: 29.000,00 КМ. 

 

3.  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ   

     МЈЕСТИМА 

 

У оквиру одржавања јавних саобраћајних површина планира се обављање 

сљедећих радова:  

3.1. Одржавање локалних путева – стање макадамских путева на подручју општине 

Станари утврдиће се одмах послије зимског периода, те, по стварним потребама, 

сачинити и предузети одређене мјере санације истих насипањем одговарајућим 

материјалима, како би се исте могле адекватно користити. 

       Буџетом планирана средства:   180.000,00 КМ. 

3.2. Асфалтирање локалних путева - стање локалних путева на подручју општине    

Станари утврдиће се одмах послије зимског периода, те, по стварним потребама, 

сачинити планови и предузети одређене мјере за асфалтирање истих, по проведеном 

поступку јавних  набавки. 
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       Буџетом планирана средства за асфалтирање локалних путева:  385.000,00 КМ. 

 

3.3. Реконструкција локалних путева под асфалтном површином. 

Буџетом планирана средства: 20.000,00 КМ. 

3.4.  Санација локалних путева страдалих усљед клизишта. 

Буџетом планирана средства:  27.000,00 КМ. 

3.5. Изградња и прибављање осталих објеката (реконструкција и одржавање 

спортско-рекреативних полигона) – изградња спортске сале.  

Буџетом планирана средства:  175.000, 00 КМ. 

3.6. Изградња спортско – рекреативних терена и паркова (Пројекат „Парк радости“) 

Буџетом планирана средства:  15.000,00 КМ. 

3.7. Изградња дијела регионалног пута Р 474 (дионица кроз општину Станаре) 

            Буџетом планирана средства:  450.000,00 КМ. 

3.8. Изградња Улице „Булевар“ 

            Буџетом планирана средства:  200.000,00 КМ. 

 

4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

4.1. Код јавне расвјете, планирано је текуће одржавање расвјете. Сви радови вршиће се по 

налогу Одјељења за стамбено-комуналне послове. 

4.2. Плаћање утрошка електричне енергије за рад јавне расвјете. 

       Буџетом планирана средства: 67.000,00 КМ. 

 

5.  ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ   

     ПОВРШИНА 

 

5.1. Чишћење сливника на јавним површинама вршиће се по налогу надлежног Одјељења, 

а вршиће се и интервентни радови на санацији одводње површинских и отпадних вода на 

подручју општине, гдје се укаже хитна потреба за интервенцијом (санација и ископ канала 

на подручју општине).  
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5.2. Санација већих канализационих кварова на канализационој мрежи, вршиће се по 

указаној потреби и у складу са буџетским средствима.  

5.3.  Уградња оштећених сливника и решетки на подручју општине вршиће се по потреби 

и налогу надлежног Одјељења. 

     Буџетом планирана средства: 15.000,00 КМ. 

 

6.  ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

 

 Дјелатност зоохигијене обухвата хватање и збрињавање напуштених и угрожених 

животиња (кућних љубимаца), 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. 

Буџетом планирана средства:  7.000,00 КМ. 

 

7. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗКП-а  

 

1. Набавка и уградња поклопаца за шахтове, 

2. Декорација накитом за новогодишње, божићне, ускршње и друге празнике, а 

декорациија заставицама у складу са важећим Законом о празницима и 

светковинама РС и БиХ, 

3. Набавка знакова обавјештења (забрањено бацање смећа, зелена површина, 

забрањено паркирање и сл),  

4. Разни радови који нису посебно предвиђени овим Програмом, а за које ће се 

евентуално указати потреба у току године, изводиће се по посебном налогу, уз 

претходно обезбјеђење финансијских средстава.  

 

 Буџетом планирана средства:  30.000,00 КМ. 

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗКП-а ЗА 2018. ГОДИНУ 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ 

 

- Зимска служба                                           Буџетом планирана средства: 65.000,00 КМ 

- Чишћење улица, тротоара и путног појаса од отпадака, наноса и блата; кошење и 

одвоз покошене траве са путног појаса и других јавних површина 

                                                                     Буџетом планирана средства: 5.000,00 КМ 

 

2. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

                                                                           Буџетом планирана средства: 29.000,00 КМ 
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3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ    

МЈЕСТИМА 

 

- Одржавање локалних путева                Буџетом планирана средства:  180.000,00  КМ 

- Асфалтирање локалних путева            Буџетом планирана средства:  385.000,00  КМ 

- Реконструкција локалних путева под асфалтном површином 

                                                                  Буџетом планирана средства:    20.000,00 КМ 

- Изградња и прибављање осталих објеката (реконструкција и одржавање спортско-

рекреативних полигона)- изградња спортске дворане                                                                   

      Буџетом планирана средства:  175.000,00 КМ 

- Изградња спортско рекреативног терена и паркова „Пројекат Радост“ 

                                                                     Буџетом планирана средства: 15.000,00 КМ 

- Изградња дијела регионалног пута Р 474 кроз општину Станари 

      Буџетом планирана средства:  450.000,00 КМ 

- Изградња Улице „Булевар“                   Буџетом планирана средства:  200.000,00 КМ 

 

4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

      

- Плаћање утрошка електричне енергије за рад јавне расвјете.  

                                                                     Буџетом планирана средства: 67.000,00 КМ 

 

5. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ   

ПОВРШИНА 

 

- Чишење сливника,                                

- Санација већих канализационих кварова,                                                

- Уградња оштећених сливника и решетки          

                                                                 Буџетом планирана средства: 15.000,00 КМ 

 

6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

                                                                 Буџетом планирана средствa: 7.000,00 КМ 

 

7. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗКП-а  

                                                                                 Буџетом планирана средства: 30.000,00 КМ 

Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у „Службеном 

гласнику општине Станари“.  

 

Број: 01-020-29/18     ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

Датум:  18.04.2018. године           Остоја Стевановић 

        

 


