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           На основу члана 18. став 2. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, број: 97/16), члана 21. Закона о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17) и члана 36. Статута 

општине Братунац („Службени гласник општине Братунац, број: 10/17), Скупштина 

општине Братунац, на сједници одржаној дана ________2018. године,  д о н о с и : 

 

 

 

П Р О Г Р А М 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 
 

 

УВОД 
 

 Комуналне дјелатности регулисане су Законом о комуналним дјелатностима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 124/11 и 100/17) као дјелатности од 

посебног друштвеног интереса. 

 Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних 

дјелатности. 

 Програмом  заједничке  комуналне  потрошње  за 2019. годину утврђује се обим 

и начин обављања  дјелатности заједничке комуналне потрошње, одржавање 

комуналних објеката и уређаја, те потребна средства за остваривање циљева 

предвиђених програмом. 

 

ДЈЕЛАТНОСТИ  ЗАЈЕДНИЧКЕ  КОМУНАЛНЕ  ПОТРОШЊЕ 

 

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. јавна  расвјета у насељеним мјестима, 

5. одвођење атмосферских падавина и других  вода  са јавних  површина, 

6. одржавање и модернизација објеката заједничке комуналне потрошње – 

комунална опрема 

7. дјелатност  зоохигијене и дератизација. 

 

СРЕДСТВА  ЗА  ОБАВЉАЊЕ  КОМУНАЛНИХ  ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

 Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње  

обезбјеђују се у буџету општине од: 

- комуналне накнаде, 

- дијела накнада за коришћење добара од општег интереса, 

- дијела пореза  прихода од пореза на непокретности, 

- дијела накнаде за  дате концесије. 

 

1.    ЧИШЋЕЊЕ  ЈАВНИХ  САОБРАЋАЈНИХ  ПОВРШИНА   

 

Чишћење јавних површина обухвата извођење слиједећих радова: 
 

 а)  Чишћење улица, тротоара, тргова и осталих  јавних  површина од снијега и 

леда –  зимска служба, 
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 б) 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, 

            в)  Прање улица , тротоара, тргова итд. 

 

1.1.  ЗИМСКА  СЛУЖБА 

 

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

марта и од 15. новембра до 31. децембра текуће године, односно може трајати дуже у 

зависности од временских услова. Одстрањивање снијега са платоа и тротоара почиње 

правовремено тако да висина снијега не прелази 5цм. 

          1) Машинско чишћење снијега обухвата радове чишћење снијега са одбацивањем 

у страну са платоа и тротоара , посипање залеђених површина мјешавином агрегата 

(гранулације 2-4 мм) са индустријском соли, према налогу надлежног органа. У 

недостатку соли може се посипати само каменим агрегатом, односно пијеском. Цијена 

за чишћење снијега формира се на бази ефективног радног часа или јединице мјере, а за 

посипање на бази 1 м³ утрошеног абразивног материјала. 

          2) Ручно чишћење снијега и леда обухвата радове чишћење снијега и леда са 

одбацивањем у страну са платоа и тротоара и посипање залеђених површина 

мјешавином агрегата (гранулације 2-4 мм) са индустријском соли, према налогу 

надлежног органа. Цијена се формира на бази 1 м² или 1м³ очишћеног снијега и 1 м³ 

абразивног материјала 2 до 4 мм за посипање и обавезно чишћење абразивног 

материјала од стране извођача радова. Цијена радова ће бити дефинисана у уговору. 

 

1.2.  ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА  И ПУТНОГ ПОЈАСА ОД 

        ОТПАДАКА, НАНОСА, БЛАТА, КОШЕЊЕ И ОДВОЗ ПОКОШЕНЕ 

        ТРАВЕ СА ПУТНОГ ПОЈАСА И  ДРУГИ ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

  

Чишћење   улица   и   тротоара   од  отпадака  и  наноса   врши  се по правилу   од  

15.3.2019. до 15.11.2019. године, односно и у преостала 4. мјесеца који се третирају као 

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

обављање  радова  зимске  службе. 

 

1. Чишћење ће се вршити на укупној површини према динамици чишћења  

појединих  улица по  одређеним  приоритетима. 

2. Прање  асфалтних  улица  у граду ауто-цистерном, вршиће  се по потреби. 

3. Ручно  прикупљање комуналног отпада с 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.  

 4.  Кошење, крчење, прикупљање комуналног отпада  и  одвоз покошене траве и 

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

потреби. 

 

2.  ОДРЖАВАЊЕ  И  УРЕЂИВАЊЕ  ЈАВНИХ  ЗЕЛЕНИХ  ПОВРШИНА 

 

            Озелењавање паркова и других зелених површина у граду, као и дрвореда новим 

садницама, вршиће се по посебном Програму озелењавања. 

 

На  зеленим  површинама  у  току  године  изводиће  се  слиједећи  радови: 

            1.   прикупљање и одвоз  отпадака, 
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            2.   кошење, крчење, прикупљање и одвоз покошене траве  и  шибља  на градску  

депонију, 

3.  одржавање стабала , орезивање  украсног шибља, ружа и зелене ограде, 

4.  окопавање, прихрана и заштита од штеточина стабала, украсног шибља, ружа  

и цвијећа  према указаној  потреби, 

5.  орезивање стабала, украсног шибља које се суши или је физички оштећено на  

подручју града ,  

6. сађење сезонског цвијећа  на за то предвиђеним  површинама, 

Радови  ће се изводити у зависности од потребе на појединим површинама. 

 

3.   ОДРЖАВАЊЕ  ЈАВНИХ  САОБРАЋАЈНИХ  ПОВРШИНА 

      У  НАСЕЉЕНИМ  МЈЕСТИМА 

 

     У оквиру  одржавања  јавних  саобраћајних  површина, планира  се  обављање  

слиједећих радова: 

           1. Уређење хоризонталне и  вертикалне саобраћајне сигнализације у складу  са 

изведеним  стањем   регулације  саобраћаја на подручју  града. 

2. Набавка  и  постављање  саобраћајних  знакова  у  граду  који  недостају према 

Изведеном стању регулације саобраћаја, по врстама и према  утврђеном приоритету, а 

на основу праћења стања саобраћајне сигнализације у граду као и израда хоризонталне 

сигнализације. 

            3. Санација „ударних рупа“ на асфалтним саобраћајницама и тротоарима у граду 

гдје се укаже потреба. Спецификација потребних радова ће се утврдити послије зиме и 

лоших временских услова који су главни узрочници настанка деформација на  

асфалтним  површинама. 

            4. Стање макадамских улица у граду утврдиће се одмах послије зимског 

периода, те  по  стварним  потребама  сачинити  и  предузети одређене  мјере  санације  

истих насипањем и планирањем одговарајућим материјалима  како би се  исте  могле 

адекватно користити.  

 

4.  ЈАВНА  РАСВЈЕТА  У  НАСЕЉЕНИМ  МЈЕСТИМА 

 

     Код  јавне  расвјете  планирано  је  одржавање  и  санација  јавне  расвјете  што 

подразумијева текуће одржавање  расвјете (замјена сијалица, осигурача, пригушница, 

каблова  и осталог потрошног материјала) и плаћање утрошка  електричне  енергије  за  

рад  јавне  расвјете  која  је  у  функцији. 

            Обимнији радови на санацији и реконструкцији јавне расвјете вршиће се у 

складу  са  потписаним  уговором  са одабраним  извођачем тих  радова у 2019. години. 

 

5.  ОДВОЂЕЊЕ  АТМОСФЕРСКИХ  ПАДАВИНА 

     И  ДРУГИХ  ВОДА  СА  ЈАВНИХ  ПОВРШИНА 

 

  Чишћење  сливника на јавним површинама вршиће се по налогу надлежног 

органа, а вршиће се и интервентни  радови на  санацији одводње површинских и  

отпадних   вода   на   подручју  града  гдје  се  укаже  хитна  потреба за  интервенцијом. 

  Уградња  оштећених  сливника  и решетки на  подручју  града вршиће  се  по  

потреби и  налогу  надлежног  Одјељења.   

 

6.   ОДРЖАВАЊЕ  И  МОДЕРНИЗАЦИЈА  ОБЈЕКАТА 

      ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ   -  КОМУНАЛНА ОПРЕМА 
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1. набавка и  уградња  расвјетних  тијела, сијалица и другог потрошног 

материјала за  уличну  расвјету  у  циљу  текућег одржавања   уличне  расвјете, 

        2. декорација  града  накитом  за  вријеме  празника  вршиће се за новогодишње, 

божићне и друге празнике, а декорација са заставицама у складу са Законом о 

празницима, 

        3. набавка  парковских  клупа и поправка  и  заштита постојећих на подручју 

града,  

        4. поправка постојећих љуљашки, клацкалица  и другог урбаног  мобилијара  у 

граду, 

        5. 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  средстава. 

 

7.  ДЈЕЛАТНОСТ  ЗООХИГИЈЕНЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈА  

 

             Дјелатност зоохигијене обухвата одвоз угинулих и прегажених животиња као и 

животиња луталица на урбаном подручју насеља, а према динамици која је диктирана 

стварним потребама. 

             Дератизација је скуп мјера и поступака који се проводе у сврху смањења 

популације штетних глодара (штакора, мишева и мишоликих глодара). Сузбијање и 

смањење популације штетних глодара проводи се биолошким, механичким и 

хемијским мјерама. Законом о заштити становништва од заразних болести („Службени 

гласник РС“, број 14/10) прописана је обавеза дератизације на јавним и приватним 

површинама, те у објектима у којима постоји могућност размножавања глодара који 

преносе заразне болести.  

              Надлежни орган локалне самоуправе организује спровођење опште 

систематске дератизације за своје подручје, врши избор извођача и финансира 

трошкове провођења на одређеним јавним мјестима. 

 

 

СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ 

ПОТРОШЊЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

 

1. ЧIШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА 

(зимска служба, чишћење улица, тротоара, трга, централног споменика и уклањање 

итд) 

- ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА  .................................................95.000,00 КМ 

- ЗИМСКА СЛУЖБА НА УЛИЦАМА, ТРГОВИМА, 

   ТРОТОАРИМА И ЛОКАЛНИМ ПУТЕВИМА ........…..…….…… 15.000,00 КМ 

 

2. ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И 

    РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА  .......................................................10.000,00 КМ 

 

3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ 

    МЈЕСТИМА   
   - одржавање и реконструкција локалних путева ...………………. 35.000,00 КМ 

   - одржавање и реконструкција градских улица .. ...………………. 35.000,00 КМ 

   - реконструкција и модернизација локалних и некатегорисаних 

     Путева и улица - суфинансирање пројеката ................................. 90.000,00 КМ 
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4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА  
   - ПОТРОШЊА СТРУЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ ........................... 150.000,00 КМ 

   - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ …….…………...….................  25.000,00 КМ 

   - ИЗГРАДЊА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ ......................................................  18.000,00 КМ 

 

5. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ 

    ПОВРШИНА (кишна канализација .........……………….....…… .... ...   6.000,00 КМ 

 

6. ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗКП - КОМУНАЛНА     

    ОПРЕМА 

   - изградња капеле са пратећим садржајима на градском гробљу .. 20.000,00 КМ 

 

7. ДЈЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ И ДЕРАТИЗАЦИЈА  ..………...35.000,00 КМ 

__________________________________________________________________________ 

   У К У П Н О:                                                                                              534.000,00 КМ 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

              Овај Програм објавиће се у „Службеном гласнику општине Братунац“. 

 

 

 

 

 

РЕПУБЛИКА СРПСКА 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

БРАТУНАЦ                                                                      СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ   

 

Број: 01-022-___/18                                                                _______________________  

Братунац, ______2018. год.                                                             Ћазим Јусуповић 

 


