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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17) и члана 37. Статута општине Станари 

(„Службени гласник општине Станари“, број 5/17), Скупштина општине Станари, на 06. 

редовној сједници, одржаној 30.07.2021. године, доноси 

 

П Р О Г Р А М 

заједничке комуналне потрошње за 2021. годину 

 

УВОД  

Програм заједничке комуналне потрошње, а посебно његова реализација уз учешће 

грађана кроз културу живљења чине слику општине Станари. 

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

број: 124/11 и 100/17) 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 

Дјелатности заједничке комуналне потрошње, утврђене Законом о комуналним 

дјелатностима су: 

1.  Чишћење јавних површина у насељеним мјестима, 

2.  Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, 

3.  Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима, 

4.  Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина, 

5.  Јавна расвјета у насељеним мјестима и 

6.  Дјелатност зоохигијене.  

 

 



 

2 
 

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње 

обезбјеђују се у буџету општине из: 

- дијела накнаде за дате концесије, 

- дијела накнада за коришћење добара од општег интереса, 

- дијела прихода од пореза на непокретности, 

- комуналне накнаде. 

 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ 

 

Чишћење јавних површина на подручју општине обухвата чишћење улица, 

тротоара, тргова и осталих јавних површина од снијега и леда – зимска служба. 

 

1.1. ЗИМСКА СЛУЖБА 

 

Радови у оквиру зимске службе одвијају се у периоду од 1. јануара до 15. марта и 

од 15. новембра до 31. децембра 2021. 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. 

 

                 ТАБЕЛА 1: ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА 

Р.Б. НАЗИВ ПОВРШИНЕ ЈМ ПОВРШИНА 

1. Од „Стендала“ до јавне чесме („Точак“) m
2 

13246 

2. Од „Фрукте“ до Максима Пејчића m
2
 5175 

3. Сепарација-Дом здравља m
2
 8800 

4. Паркинг уз Р474а (стара амбуланта-

општина) 

m
2
 1200 



 

3 
 

5. Паркинг испред општине (ресторан 

„Сунце“) 

m
2
 960 

6. Паркинг Руднички ресторан m
2
 360 

7. Паркинг такси m
2
 35 

8. Стазе око Управне зграде 1 m
2
 813 

9. Стазе око Поште m
2
 80 

10. Стазе око Рудничког ресторана (Центар 

за културу) 

m
2
 195 

11. Тротоар од центра до цркве (нова улица) m
2 

1400 

 

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 15.03.2021. године 

до 15.11.2021. 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, 

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. 

 

 

2.1.ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

     2.1.1. Јавне зелене површине 

      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, 
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- 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. 

                 ТАБЕЛА 2: ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

Р.Б. НАЗИВ ПОВРШИНЕ ЈМ ПОВРШИНА 

Машинско кошење - кошење траве на јавним површинама, сакупљање 

и одвоз на депонију 

1. Општинска управа 1 m
2 

1058 

2. Општинска управа 2 m
2
 4662 

3. Руднички ресторан (Центар за културу) m
2
 3010 

4. Поште Српске m
2
 115 

Машинско кошење - кошење траве на јавним површинама, сакупљање 

и одвоз на депонију 

1. Површине између стамбених зграда уз 

локални пут Л5 (десна страна) 

m
2
 3195 

2. Површине између стамбених зграда уз 

локални пут Л5 (лијева страна) 

m
2
 2106 

Ручно кошење (тримером) - кошење траве на јавним површинама, 

сакупљање и одвоз на депонију 

1. Јавна чесма m
2
 875 

2. Парк радости m
2
 500 

Ручно кошење (тримером) - кошење траве на јавним површинама, 

сакупљање и одвоз на депонију 

1. Код пружног прелаза m
2
 200 

2. Пијаца m
2
 200 

3. Пијаца до стадиона m
2
 2400 

4. Пијаца до Ковачевића m
2
 495 

5. Бараке код Вукајловића m
2
 240 

6. Иза општине m
2
 1400 

7. Код такси стајалишта m
2
 900 

Ручно кошење (тримером) - кошење траве на јавним површинама, 

сакупљање и одвоз на депонију 

1. Канали уз регионални пут Р474а (од јавне m
2
 6800 
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чесме до чечавског моста) 

2. Од пружног прелаза до Дома здравља m
2
 1650 

3. Преко пута Вукајловића m
2
 3150 

 

2.1.2. Одржавање јавних површина 

- Одржавање гробља на територији општине Станари редовно одржавање врши се на  

32 гробља по налогу надлежног Одјељења. 

 

ТАБЕЛА 3:ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА (ГРОБЉА) 

 

Р.Б. 

НАЗИВ 

МЈЕСНОГ 

ГРОБЉА 

К.Ч. 
МЈЕСНА 

ЗАЈЕДНИЦА 
ЈМ ПОВРШИНА 

1. Зеленковићи 719 Станари m
2 

3550 

2. Блатњаци (старо) --- Станари m
2
 6500 

3. Блатњаци (ново) --- Станари m
2
 6500 

4. Доње Брестово 489 Брестово m
2
 4556 

5. Лађашница 

(Радићи) 

1153 Брестово m
2
 3722 

6. Пањичани 3099 Брестово m
2
 7370 

7. Барњаци 660 Митровићи m
2
 4121 

8. Селиште 

(Митровићи 1) 

489 Митровићи m
2
 5500 

9. Мршавци  

(Митровићи-

Цвртковци) 

864 Митровићи-

Цвртковци 

m
2
 7200 

10. Кезмићи 1025 Цвртковци m
2
 4194 

11. Гостимировићи 1103/2 Цвртковци m
2
 1103 

12. Крвржићи --- Цвртковци m
2
 2500 

13. Драгаловци 628/1 Драгаловци m
2
 10990 

14. Осредак 1868/59 Осредак m
2
 5200 

15. Љеб 620 

621 

Љеб m
2
 4500 

16. Тодорићи 907 Рашковци m
2
 3488 

17. Гојићи 312 Радња Доња m
2
 10700 

18. Драганићи 252/2 Радња Доња m
2
 3750 

19. Блага Марија 336/2 Центар m
2
 6338 

20. Пекељевићи 581 Остружња 

Доња 

m
2
 2949 

21. Спасовиште  1039 Остружња 

Доња 

m
2
 4587 
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22. Спасовиште 1 

(Каравлашко) 

1049 Остружња 

Доња 

m
2
 6034 

23. Гај 2161/2  

2162/2 

Остружња 

Доња 

m
2
 4500 

24. Пејчићи 397 Остружња 

Горња 

m
2
 2848 

25. Бјеличићи - 

Попадићи 

631/2 Остружња 

Горња 

m
2
 2514 

26. Бачићи 543 Остружња 

Горња 

m
2
 1569 

27. Гојаковац 2331 Церовица m
2
 10925 

28. Миливојевићи 1324 Церовица m
2
 7204 

29. Рауковићи 2104 Јелањска m
2
 2400 

30. Њивари 496 Јелањска m
2
 3499 

31. Брђани - 

Лугоњићи 

1236 Јелањска m
2
 1210 

32. Марићи 1733/2 Јелањска m
2
 2500 

Период кошења гробаља у току године је 8 мјесеци. 

 

3.  ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ   

     МЈЕСТИМА 

 

У оквиру одржавања јавних саобраћајних површина планирају се следећи радови, и 

то одржавање локалних путева – стање локалних и некатегорисаних путева на подручју 

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

сачинити и предузети одређене мјере санације истих насипањем. Санација ударних рупа 

на асфалтним саобраћаницама и тротоарима вршиће се послије зимског периода. Набавка 

и постављање саобраћајне сигнализације вршиће се по потреби и по налогу Комисије за 

постављање саобраћајне сигнализације. Детаљнији план биће разрађен Планом одржавања 

локалних и некатегорисаних путева. 

 

4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

4.1. Код јавне расвјете, планирано је плаћање утрошака електричне енергије као и  

одржавање и санација јавне расвјете, што подразумијева текуће одржавање (замјена 

сијалица, осигурача, пригушница, каблова и осталог потрошног материјала) на 1154 

расвјетна тијела, различите снаге и израде, као и подешавање временских релеја (тајмера) 

на свих 76 мјерних мјеста. Сви радови вршиће се по налогу Одјељења за просторно 

уређење, стамбено-комуналне послове и екологију. 
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ТАБЕЛА 4: ЈАВНА РАСВЈЕТА 

Редни 

број 
Насељено мјесто 

Број мјерних мјеста Број расвјетних 

тијела 

1. Станари 17 400 

2. Остружња Горња 7 73 

3. Остружња Доња 6 61 

4. Церовица 12 154 

5. Радња Доња 7 89 

6. Љеб 6 77 

7. Осредак 4 39 

8. Драгаловци 1 22 

9. Брестово 6 45 

10. Митровићи 1 10 

11. Цвртковци 3 78 

12. Јелањска 5 68 

13. Рашковци 1 38 

УКУПНО 76 1154 

 

5.  ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ   

     ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗКП-а  

 

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 са одвозом вишка материјала вршиће се по указаној потреби са 

унапријед сачињеном динамиком радова, у складу са потребама на терену.  

Санација већих канализационих кварова на канализационој мрежи, вршиће се по указаној 

потреби и у складу са буџетским средствима.  

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

налогу надлежног Одјељења. 

 

5.1 Одржавање и модернизација објеката ЗКП-а 

- Набавка и уградња поклопаца за шахтове. 

- Декорација накитом за новогодишње, божићне, ускршње и друге празнике, а 

декорациија заставицама у складу са важећим законима. 

- Набавка знакова обавјештења (забрањено бацање смећа, зелена површина, 

забрањено паркирање и сл). 

- 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.  
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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, а све у складу са Законом о заштити и 

добробити животиња („Службени гласник РС“ број 111/08). 

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗКП-а ЗА 2021. ГОДИНУ 

1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ 

- Зимска служба                                         Буџетом планирана средства: 100.000,00 КМ 

 

2. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ПУТНОГ ПОЈАСА ОД ОТПАДАКА, 

НАНОСА И БЛАТА; КОШЕЊЕ И ОДВОЗ ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ СА ПУТНОГ 

ПОЈАСА И ДРУГИХ ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

                                                                         Буџетом планирана средства: 150.000,00 КМ 

3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ    

МЈЕСТИМА 

- Одржавање локалних путева             Буџетом планирана средства:  250.000,00  КМ 

- Реконструкција локалних путева под асфалтном површином 

                                                               Буџетом планирана средства:    50.000,00 КМ 

- Санација локалних путева страдалих - клизишта 

                                                           Буџетом планирана средства:    10.000,00 КМ 

- Санација постојеће саобраћајне сигнализације и постављање нове. 

                                                          Буџетом планирана средства:      6.000,00 КМ 

 

4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

-     Плаћање утрошка електричне енергије за рад јавне расвјете.  

                                                                Буџетом планирана средства:  70.000,00 КМ 

 

5. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ   

ПОВРШИНА И ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗКП-а                                          

- Чишење сливника,                                

- Санација већих канализационих кварова,                                                

- Уградња оштећених сливника и решетки  

         

                                                                 Буџетом планирана средства: 60.000,00 КМ  
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6. ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ 

                                                                 Буџетом планирана средствa: 6.000,00 КМ 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објаве у  „Службеном гласнику 

општине Станари“.  

Број:01-020-176/21                                 ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ: 

Датум: 30.07.2021.године                      

                                  Денис Стевановић с.р. 

 

 


