ПРОГРАМ
ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
УВОД
Законом о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике
Српске“, број:124/11) утврђене су дјелатности од посебног јавног интереса, начин
обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација обављања комуналних дјелатности
и начин њиховог финансирања.
Комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, овим законом разврстане су у
двије групе и то:
1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње
2. дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Дјелатности индивидуалне комуналне потрошње чине:
1. производња и испорука воде,
2 пречишћавање и одвођење отпадних вода,
3. производња и испорука топлотне енергије,
4. збрињавање отпада из стамбених и пословних просторија,
5. управљање јавним просторима за паркирање возила,
6. одржавање јавних тоалета,
7. управљање кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и системе,
8. тржничка дјелатност,
9. погребна дјелатност,
10. димњачарска дјелатност,
11. јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају.
Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним
дјелатностима су:
чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
јавна расвјета у насељеним мјестима,
дјелатност зоохигијене.
Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних
дјелатности.
Послове комуналне дјелатности обављају комунална и друга предузећа с обавезом да
се задовоље потребе грађана-корисника услуга.
Програмом заједничке комуналне потрошње за 2017 годину утврђује се обим и
начин обављања дјелатности заједничке комуналне потрошње, одржавање комуналних
објеката и уређаја те потребна средства за остваривање циљева предвиђених програмом.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ПЛАН ПРИХОДА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ
ПОТРОШЊЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
Средства за обављање комуналних дјелатности
индивидуалне комуналне
потрошње обезбјеђују се из цијене комуналних услуга.
Средства за финансирање заједничке комуналне потрошње обезбјеђују се из буџета
јединице локалне самоуправе по основу прихода остварених из:
-

комуналне накнаде;
дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса;
дијела прихода од пореза на непокретности;
дијела накнада за дате концесије.

I ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ
Јавна хигијена је дио комуналне дјелатности значајан не само за урбани дио наше
локалне заједнице већ и за рурални дио, јер проблем уређења животног простора и
контролисано управљање отпадом, остаје стратрешко питање свих европских земаља и
народа. Све виши степен животног стандарда узрокује и повећава количине отпада свих
врста које ваља адекватно збрињавати у циљу заштите угрожених природних ресурса, а
тиме и заштите свих нас.
У склопу укупног сагледавања проблематике јавне хигијене не може се занемарити
редован и плански одвоз куђног отпада који се финансира средствима грађана. Одвоз
кућног отпада сем са градског подручја врши се и са подручја неких насењених мјеста
чији грађани су исказали потребу и жељу за чистом животном средином. У том циљу, а у
складу са могућностима општине, прилази се и чишђењу дивљих депонија.
Чишћење јавних површина обухвата извођење следећих радова:
1) Чишћење улица и тротоара и јавних путева од снијега и леда – зимска служба,
2) Чишћење улица, тротоара и уличног појаса од отпадака, блата и наноса,
кошење и oдвоз покошене траве с уличног појаса, уклањање угинулих
животиња са јавних површина.
3) Прање улица
I.1. ЗИМСКА СЛУЖБА
Према Закону о јавним путевима ( „Службени гласник Републике Српске“број.
89/13), надлежни орган града који управља путевима дужан је организовати рад зимске
службе и одржавање проходности путева у зимском периоду од 15. новембра текуће
године до 15. марта наредне године, а ако то временске прилике налажу и прије и послије
одређеног периода.
Одјељење обавља стручне послове зимске службе који се односе на одржавање
проходности у зимском периоду улица, тротоара, мостова, тргова и других саобраћајних
површина, а то су:
- организовање пунктова зимске службе са потребном механизацијом, људством
и депонијом посипног материјала.

- машинско чишћење сњежних падавина са улица, мостова, тротоара, тргова те
локалних и некатегорисаних путева,
- спречавање поледице на улицама, мостовима, тротоарима, трговима те локалним
и некатегорисаним путевима,
- машинско и ручно чишћење сливника, ригола и одводних јаркова,
- избор извођача на обављању послова зимске службе и
- надзор на обављању радова у зимској служби,
Цијена рада зимске службе формира се на бази ефективног радног сата, а за
посипање на бази 1м3 утрошеног абразивног материјала и 1 тоне утрошене соли за
посипање путева.
Рад на зимском одржавању као и ручно чишћење снијега и леда с тротоара и
посипање залеђених тротоара у улицама дефинисаће се уговором.
I. 2. и 3. ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ПУТНОГ ПОЈАСА
ОД ОТПАДАКА, НАНОСА, БЛАТА, КОШЕЊЕ И
ОДВОЗ ПОКОШЕНЕ ТРАВЕ СА ПУТНОГ ПОЈАСА И
УКЛАЊАЊЕ ЖИВОТИЊА И ПРАЊЕ УЛИЦА
Чишћење улица и тротоара од отпада и наноса вршиће се у периоду од 15.03.
текуће до 15.11. наредне године, односно и у мјесецима која се третирају као период
зимске службе уколико су временски услови такви да нема потребе за зимском службом.
Чишћење се врши на укупној површини према динамици чишћења појединих
улица регулисаној посебним програмом.
Прање асфалтних улица у граду вршиће се према потреби у периоду чишћења
улица, односно када то одреди овлашћено лице органа.
Ручно прикупљање комуналног отпада с уличног појаса и улица које се чисте
врши се свакодневно. Динамика чишћења и прикупљања отпадака утврдиће се заједно са
извођачем радова, односно комуналним предузећем.
Кошење, крчење, одвоз покошене траве и шибља са уличног појаса и других
јавних површина вршиће се у складу са Програмом одржавања градских саобраћајница,
тргова, паркова, ријечних корита, спортских терена и других јавних површина.
Скупштина општине је усвојила Локални еколошки акциони план (ЛЕАП), који
садржи низ акционих планова који покривају све области на које треба утицати да би се
заштитила животна средина: вода, ваздух, земљиште, биодиверзитет, едукацију грађана
итд. Здрава и очувана животна средина је предуслов за здрав и активан живот
становништва зато ће се и даље посвећивати велика пажња пословима из ове области.
II ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И ЗАШТИТА
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
У градским срединама зелене површине имају вишеструку улогу од санитарно
хигијенске до декоративно естетске. Да би зелене површине града у потпуности
одговарале својој улози мора им се посветити посебна пажња почев од пројектовања и
подизања зеленила до сталног одржавања и заштите свих постојећих објеката јавног
градског зеленила.

Озелењавање парка и других јавних површина у граду као и занављање дрвореда
новим садницама вршиће се у складу са програмом.
На зеленим површинама у току године изводиће се следећи радови:
1. прикупљање и одвоз отпадака, кошење, крчење, прикупљање и одвоз
покошене траве и шибља на градску депонију;
2. одржавање стабала, орезивање украсног шибља и зелених ограда;
3. окопавање украсног шибља и цвијећа ;
4. сађење дрвореда, украсног шибља и цвијећа према програму озелењавања.
Радови ће се изводити у зависности од потреба на појединим површинама.
Крпање ударних рупа на градским саобраћајницама вршиће се након снимања
стања градских саобраћајница у прољетном периоду
III ОДРЖАВАЊЕ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ САОБРАЋАЈНЕ
СИГНАЛИЗАЦИЈЕ И ОДРЖАВАЊЕ СЕМАФОРА
Вертикална саобраћајна сигнализација представља једно од основних средстава која
се користе за регулисање кретања на саобраћајној мрежи, означавање опасних мјеста, или
за упућивање корисника до жељених циљева путовања. Она се налази пред очима возача и
осталих корисника саобраћајне мреже, а њена основна намјена је да буде уочљива,
видљива, читљива и разумљива свим корисницима у саобраћају и да им пружи јасну,
правовремену и комплетну информацију за безбједно и сигурно кретање по саобраћајној
мрежи на подручју општине Мркоњић Град.
На читавом градском и приградском подручју постављена је одговарајућа
вертикална сигнализација која се континуирано одржава током читаве године.
Постављање вертикалне саобраћајне сигнализације врши се по важећим правилницима и
стандардима.
Одржавање и обнављање вертикалне сигнализације вршиће се након снимања
стања на терену, а потом извршити набавку и постављање саобраћајних знакова у граду
који недостају по врстама и утврђеном приоритету.
Ради безбједног регулисања, вожње и каналисања саобраћаја на градсим
саобраћајницама врши се обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације и то
једном годишње. Ознаке се исцртавају у складу са важећим стандардима и нормама за ову
област.
Редовно одржавање семафора подразумјева одржавање уређаја и спољне опреме
на семафорима, замјену сијалица, грла, осигурача, штитника и сочива, фарбање стубова,
замјену уништених стубова и лантерни у саобраћајним незгодама, прање сијалица , сочива
и отклањање ситних кварова на командним уређајима.
IV ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА
Чишћење сливника на јавним површинама уградња оштећених сливника и решетки
вршиће се по потреби и 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.

Санација већих канализационих кварова вршиће се по указаној потреби и у складу
са расположивим буџетским средствима.
V ЈАВНА РАСВЈЕТА
Код јавне расвјете планирано је одржавање и санација јавне расвјете и плаћање
утрошка електричне енергије за јавну расвјету.
Радови на одржавању јавне расвјете односе се на редовно одржавање и радове на
санацији-реконструкцији мањег обима. Редовно одржавање јавне расвјете подразумијева
замјену сијалица, пригушница, упаљача, грла осигурача, дефектажу и отклањање кварова,
фарбање стубова, замјену уништених стубова и свјетиљки у саобраћајним незгодама,
замјену оштећеног кабла и сл.
ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА
1. Чишћење јавних саобраћајних површина у граду
1.1.Ручно чишћење јавних саобраћајних ( асвалтних и макадамских )
и зелених површина ( градских улица, тротоара, тргова, паркинга,
уређених и не уређених зелених површина и дгуго )
1.2. Прање асвалтних и других уређених јавних површина
ауто цистерном и ручно са чишћењем уличних сливника.
УКУПНО:

80.000,00
10.000,00

90.000,00

2. Одржавање јавних површина и заштита животне средине
2.1. Одржавање саобраћајних површина
10.000,00
2.2 Уређивање корита Црне Ријеке
50.000,00
2.3. Одржавање јавних зелених површинa:
40.000,00
- одржавање, обнављање и садња дрвореда.
- машинско и ручно кошење уређених и не уређених зелених површина
- одржавање украсног грмља ( орезивање и формирање истог ).
- одржавање живе ограде ( орезивање, изграбљивање и окопавање ).
- одржавање и засађивање ружичњака ( попуна садњом постојећих,
орезивање и формирање, окопавање и заштита ).
- садња сезонског цвијећа са свим потребним радовима ( окопавање, залијевање и
прихрана ).
- одржавање зеленила око спомен обиљежја
- набавка контејнера
УКУПНО:
100.000,00
3. Одржавање фонтана
3.1 Утрошак воде на јавним површинама
3.2 Одржавање фонтана

1.000,00
5.000,00

УКУПНО:
4. Јавна расвјета и семафори
4.1.Утрошак електричне енергије за јавну расвјету
и семафоре
4.2. Одржавање јавне расвјете и семафора

6.000,00

150.000,00
УКУПНО:

5. Вертикална и хоризонтална сигнализација
5.1.Одржавање и обнова вертикалне саобраћајне сигнализације
5.2.Обнављање хоризонталне саобраћајне сигнализације
УКУПНО:
6. Зимска служба
6.1. Одржавање проходности градских саобраћајница,
тргова и тротоара
6.2. Одржавање проходности локалних и
некатегорисаних путева

200.000,00
350.000,00

5.000,00
20.000,00
25.000,00

80.000,00
70.000,00
УКУПНО:

150.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Чишћење јавних саобраћајних површина
Одржавање јавних површина и заштита животне средине
Одржавање фонтана
Јавна расвјета и семафори
Вертикална и хоризонтална сигнализација
Зимска служба

90.000,00
100.000,00
6.000,00
350.000,00
25.000,00
150.000,00

УКУПНО:

721.000,00

IV Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а биће објављен у "Службеном
гласнику општине Мркоњић Град".
Број: 02-022-48/17
Дана, 06.04.2017. године.
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