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Законом о комуналним дјелатностима (Службени гласник Републике Српске
број 124/11) утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, и
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 и
2. дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Дјелатности индивидуалне комуналне потрошње чине:
а) производња и испорука воде,
б) пречишћавање и одвођење отпадних вода,
в) производња и испорука топлотне енергије,
г) збрињавање отпада из стамбених и пословних простора,
д) управљање јавним просторима за паркирање возила,
ђ) одржавање јавних тоалета,
е) управљање кабловским канализацијама за комуникацијске каблове и системе,
ж) тржничка дјелатност,
з) погребна дјелатност,
и) димњачарска дјелатност и
ј) јавни превоз лица у градском и приградском саобраћају.
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,
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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.
1. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ

Јавна хигијена је дио комуналне дјелатности значајан не само за урбани дио
наше локалне заједнице, већ то постаје и за рурални, јер проблем уређења
животног простора и контролисано управљање отпадом уз жељени и могући
развој, остаје стратешко питање свих европских земаља и народа. Све већи
индустријски културни развој, те виши степен животног стандарда узрокује и
повећане количине отпада свих врста које ваља адекватно збрињавати у циљу
заштите угрожених природних ресурса, а тиме и заштите свих нас. Повећани
захтјеви у овој области, траже стално обезбјеђење неопходних финансијских и
материјалних средстава, која морају пратити едукацију почев од школских
клупа па даље, у циљу промјене понашања и елеминације лоших навика.
За послове јавне хигијене у 2017. години, предвиђена су средства у износу од
3.341.000,00 КМ , која обухватају:
а) прикупљање и одвоз мијешаног отпада са јавних површина,
б) прање саобраћајних површина, чишћење и одржавање објеката за одводњу,
в) уклањање привремених дивљих депонија и отпада одложеног у контејнере од
5m3 и
г) хигијеничарска служба која збрињава напуштене, страдале и угинуле
животиње.
Из овог слиједи читав низ свакодневних активности на одржавању, чишћењу и
прању ужег градског језгра па и шире, као и периодичном чишћењу и прању
појединих градских квартова, те одвоза отпада из сеоских подручја. Овим
средствима покрива се и стална прољетна и јесења акција чишћења и уређења
града, организована по МЗ у априлу и октобру.
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У склопу укупног сагледавања проблематике јавне хигијене не може се
занемарити редован и плански одвоз кућног отпада који се финансира
средствима грађана. Све је већа покривеност поготово приградских насеља
редовним одвозом кућног отпада.
Квалитетнија покривеност улица и насеља, поготово нових, посудама за
одлагање отпада, чини грађане задовољнијим, а само по себи спречава појаву
дивљих депонија, на чему је задњих неколико година доста рађено, а треба и
наставити.
Ако је циљ, а јесте минимизирати отпад који се одлаже на регионалну депонију,
онда је јасно да морамо тежити ка раздвајању појединих корисних компоненти
из отпада, што је у складу са државном стратегијом о управљању чврстим
отпадом. За раздвојено одлагање није довољно набавити само одређени број
специјалних контејнера и мислити како идемо у корак са напредним свијетом.
Најтеже је мијењати навике људи, што иде и тешко и споро, кроз едукације
почев од школских клупа о потреби одлагања отпада на овај начин, преко
одређених погодности за појединце и субјекте који рециклирају отпад, до
репресивних мјера према онима који никаква правила и прописе не поштују.
Све то захтијева рад, стрпљење и већа средства, али и стварање једног
препознатљивог система који неће зависити од појединца. Уз све ово, ако се не
буде отварало и јачало тржиште секундарних сировина за папир – картон, пет –
амбалажу, лименке, старе гуме, стакло и још неке, ефекти дјеловања биће мали.
У циљу дугорочног рјешавања наведених комуналних проблема око управљања
чврстим отпадом, донешен је и усвојен Локални план управљања чврстим
отпадом за период од 6 година. Овај Локални план управљања чврстим
отпадом, предвидио је збрињавање клаоничког и медицинског отпада на
адекватан начин, прво кроз израду Студије оправданости и идејни пројекат за
изградњу одговарајућих спалионица. За сада клаонички отпад завршава на
локалним сточним гробљима, или помијешан са другим комуналним отпадом
на Регионалној депонији у Рамићима.
Неопходно је дјеловање контролних органа, јер ће и даље бити присутно
настојање појединаца да избјегне плаћање и обавезе проистекле из овог Плана.
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Сигурно је да горе поменута средства нису довољна ако желимо и шире градско
подручје бар приближно држати чистим и уредним као централни дио града.
Разумљиво, централни дио је најфреквентнији, те има највеће трошкове, али
становници многих улица па и цијелих насеља захтијевају и боље одржавање и
чешће прање јавних површина. То захтијева већа средства од сада понуђених. У
садашњој ситуацији, анализа сваке ставке ће бити неопходна у циљу што бољег
искориштавања постојећег нивоа средстава. У наредном периоду мора се
тежити увођењу плаћања одвоза кућног отпада из сеоских домаћинстава.
Препознатљивост Бањалуке је и по једној од првих у БиХ организованoj
хигијеничарској служби за збрињавање напуштених паса, као и угинулих и
страдалих на територији Града. Иста је за сада смјештена у скученом,
привремено изграђеном објекту у оквиру регионалне депоније у Рамићима.
Амбиције су да се на основу израђеног пројекта и обезбијеђене нове локације
започне изградња трајног објекта за ове намјене, а што је и обавеза у складу са
Законом о заштити и добробити животиња у РС. Ово изискује значајна
материјална средства.
Да би јавна хигијена као сегмент заједничке комуналне потрошње, сваке године
била бар за степеницу изнад претходне, гледајући Град, приградска као и сеоска
насеља, не можемо занемарити одржавање ријека и потока у градским и
приградским дијеловима. На овим пословима је доста урађено предходних
година те се сада не би смјело стати. Бисери као што су Врбас, Врбања, Крупа,
Сутурлија, морају се одржавати и обогаћивати садржајима примјереним и
мјесту и времену. Уређење њихових обала и плажа представља препознатљиву
активност овога града, а све у циљу стварања љепше и здравије животне
средине, уз промоцију бољих навика становништва. Такође, доста је потока у
граду и околини, чије се обале и корита морају чистити и одржавати, јер је то
свеопшта слика стања ове средине и овог града. Свим побројаним активностима
настојимо стварати навику да се животна средина чува и штити од стране
сваког грађанина.
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У том смјеру у потпуности иде и град Бањалука. Осим што се већ 20-так година
мјери аерозагађење, у новије вријеме се уводи мјерење аерозагађења покретним
еколошким лабораторијама, мјерење и мапирање буке у граду. Скупштина
града 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: воду, ваздух, земљиште, зеленило, отпад,
биодиверзитет, едукацију грађана, еколошко-туристичку понуду града итд.
Здрава и очувана животна средина је предуслов за здрав и активан живот
становника, зато ће Град и даље велику пажњу да посвећује пословима из ове
области.

1.1. Чишћење и одвоз мијешаног отпада са јавних површина
1.1.1. Ручно чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари,
тргови, пјешачке стазе, мостови, пасареле, јавна паркиралишта и др.). Ручно
чишћење обухвата прикупљање отпада и метење са саобраћајних површина,
пражњење корпица, скидање плаката, и др.
1.1.2. Машинско чишћење јавних саобраћајних површина (градске улице, тротоари,
паркиралиишта, тргови и пјешачке стазе и др.)
-ауточистилица велика (преко 4m3 )
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-ауточистилица мала (до 2m )
1.1.3. Прикупљање отпада са уређених и неуређених зелених површина (уз
саобраћајнице, стамбеним насељима, уз ријеке, потоке, излетишта, спомен
обиљежја и др.).
1.1.4. Сакупљање лишћа са уређених и неуређених јавних зелених површина (уз
саобраћајнице, између тротоара, уз ријеке и потоке у стамбеним насељима,
површине око спомен гробља, излетишта и др.).
1.1.5.

Прикупљање отпада и ванредно чишћење јавних површина после повећаног
обима кориштења јавних површина, елементарних непогода и слично.

1.1.6. Утовар и одвоз на регионалну депонију прикупљеног отпада и лишћа са јавних
површина
5

360.000,00

360.000,00

0,00

130.000,00

130.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

320.000,00

320.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

20.000,00

20.000,00

0,00

590.000,00

590.000,00

0,00

1.1.7. Утовар и одвоз мјешаног отпада прикупљеног у прољетној и јесењој акцији
чишћења града

40.000,00

40.000,00

0,00

1.1.8. Уништавање корова уз саобраћајнице и тротоаре

10.000,00

10.000,00

0,00

1.540.000,00

1.540.000,00

0,00

1.2.1. Дневно прање јавних саобраћајних површина

155.000,00

155.000,00

0,00

1.2.2. Ноћно прање јавних саобраћајних површина

235.000,00

235.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

УКУПНО 1.1.
1.2. Прање саобраћајних површина и одржавање објеката за одводњу

1.2.3. Ванредно прање саобраћајних површина (послије временских непогода,
повећаног обима кориштења, у зимском периоду и др).
1.2.4. Чишћење и пропирање уличних сливника, оборинс канализације и других
одводних објеката
1.2.5.
Хитне интервенције на објектима за одводњу и одржавање објеката за одводњу

50.000,00

50.000,00

0,00

325.000,00

325.000,00

0,00

УКУПНО 1.2.

780.000,00

780.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

215.000,00

215.000,00

0,00

1.3. Уклањање мијешаног отпада са привремених дивљих депонија и
3
одложеног у контејнере од 5 m
1.3.1. Уклањање мјешаног отпада са привремених и дивљих депонија и одвоз на
регионалну депонију
1.3.2. Прикупљање отпада дуж магистралних и регионалних путева и одржавање
хигијене на изграђеним аутобуским стајалиштима, дјечијим игралиштима и
гушће насељеним мјестима (приградско и сеоско подручје) и др.
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1.3.3. Провођење прољетне акције чишћења и уређења подручја мјесних заједница
ван урбаног подручја Града

20.000,00

20.000,00

0,00

595.000,00

595.000,00

0,00

УКУПНО 1.3.

865.000,00

865.000,00

0,00

1.4. Остали послови јавне хигијене (елементарне непогоде, одржавање разних
манифестација и др.)

5.000,00

5.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

151.000,00

151.000,00

0,00

УКУПНО 1.5.

151.000,00

151.000,00

0,00

У К У П Н О 1.

3.341.000,00

3.341.000,00

0,00

1.3.4. Одвоз мјешаног отпада одложеног у контејнере од 5 m3 на удаљености од
регионалне депоније

УКУПНО 1.4.
1.5. Хигијеничарска служба
1.5.1. Обављање послова хигијеничарске службе и рада прихватилишта за напуштене
псе

2. ЗЕЛЕНE ПОВРШИНE
Урбани и индустријски развој градова сукобљава се са великим потешкоћама
при подизању и одржавању зелених површина. Зеленило као саставни дио
животне средине човјека, све је више угрожено бројним интервенцијама
човјека, било радовима инфраструктуре насеља, интензивирањем саобраћаја,
изградњом асфалтних комуникација или на други начин. Како наставити са
даљим развојем ових потреба а истовремено очувати зелене површине питање је
савременог човјека.

7

Зеленило у граду и његовој околини има многоструки значај. Биљке зелених
површина, нарочито дрвеће и жбуње својим обликом, грађом и животним
особинама, представљају у насељима незамјењиве елементе природе који
доприносе квалитету живота у најширем смислу. Функције зеленила као што су
санитарне, инжењерско-техничке, архитектонско-урбанистичке, естетске,
културне, историјске, просвјетне, а на крају и психолошке, разлози су због
којих се у савременом уређењу градова исте посматрају као незаобилазни
саставни елемент града, структурни дио.
Бањалука је позната по великом броју зелених површина због чега је називају
"Град зеленила". Овај епитет са собом носи велику одговорност за Градску
управу, Града Бања Лука, али и за грађане. Да би зелене површине у потпуности
одговарале својој значајној улози мора им се посветити посебна пажња почев од
пројектовања и подизања зеленила до сталног одржавања и заштите. Као
незаобилазан инструмент за успјешну реализацију наведених активности у
свим већим градовима нашег окружења је катастар зеленила. Степен улагања
у израду катастра је релатино низак, али је од изузетног значајај и представља
први корак на путу ка савремном начину планирања и управљања зеленилом
овог града.
Дрвореди са по свом значају издвјају као посебна категорија зелнила. На
просторима бивше Југославије, па и шире, Бања Лука је позната по својим
стољетним дрворедима. Градски дрвореди и стабла блоковског зеленила
зеленила, ублажавају жегу у љетњем периоду, повећавају релативну влажност
ваздуха, осјетно снижавају ниво градске буке, повољно утичу на аерозагађење
на улици и околном простору. Због многх биотичких и абиотичких фактора
дрвореди су ипак најугроженија категорија зеленила.
Одржавање травнатих површина подрзумјева, редовно кошење, прољећно и
јесење изграбљавање, прихрану, а по потреби, реконструкцију. Број кошења
зависи од категорије травнате површине, интезитет раста травнатог покривача и
расположивих средстава. Површине које још увијек нису приведене својој
коначној намјени, а у власништву су града називамо коровиштима. Ове
површине у зависности од позиције негативно утичу на изглед града те се
њиховим кошењем настоје ублажити ови негативни утицаји.
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Као посебне категорије издвојени су простори тврђаве Кастел, излетишта и
спомен обиљежја чије одржавање подразумјева кошење и орезивање, а по
потреби и друге мјере, као што је сјеча стабала или садња. Живе ограде се
одржавају орезивањем најмање два пута годишње. Украсно жбуње се орезује у
складу са динамиком цвјетања и карактеристикама врсте. Одржавање
ружичњака подразумјева прољећно одгртање, окопавање, прихрану, уклањање
оцвалих цвјетова те јесење прекраћивање и загртање. У цвијетњацима ће се
вршити сезонска замјена цвијећа (прољеће-јесен), окопавање, прихрана и
залијевање у љетном периоду.
Ребалансом за 2017. годину извршен је пренос дијела расхода који се односе на
садњу дрвећа , жбуња и другог зеленила , са ставке одржавања зелених
површина на ставку 51150 0- Издаци за биолошку имовину у изнносу од
20.500,00 КМ, а у циљу правилног класификовања рахода.
2 Одржавање зелених површина
2.1. Одржавање дрвећа у дрворедима, парковима и насељима

274.500,00

274.500,00

0,00

2.2. Санација оштећених и уништених травњака у насељима, парковима и уз
саобраћајнице

18.000,00

18.000,00

0,00

2.3. Одржавање травњака у парковима (кошење, изграбљавање, прихрана, сузбијање
корова и сл.)

118.500,00

118.500,00

0,00

2.4. Одржавање травњака у насељима

484.000,00

484.000,00

0,00

2.5. Одржавање травњака у саобраћајним острвима и тракама

235.000,00

235.000,00

0,00

2.6. Кошење и крчење неуређених површина-коровишта

38.000,00

38.000,00

0,00

2.7. Одржавање зелених површина тврђаве Кастел

50.000,00

50.000,00

0,00

2.8. Одржавање зелених површина излетишта Трешњик и Шибови

16.000,00

16.000,00

0,00

2.9. Одржавање зелених површина спомен обиљежја

20.000,00

20.000,00

0,00

9

2.10. Одржавање декоративног грмља

27.000,00

24.000,00

-3.000,00

2.11. Одржавање живих ограда

92.000,00

81.500,00

-10.500,00

2.12. Одржавање ружичњака

15.000,00

15.000,00

0,00

2.13. Одржавање цвијетњака

88.000,00

88.000,00

0,00

2.14. Свакодневно чишћење зелених површина у парковима

58.000,00

58.000,00

0,00

2.15. Остали непредвиђени радови (сњеголоми, суша, вјетар и друге временске
неприлике, хитне фито-санитарне интервенције, разне манифестације и др.)

12.000,00

12.000,00

0,00

7.000,00

0,00

-7.000,00

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ:

1.553.000,00

1.532.500,00

-20.500,00

Садња садница у дрворедима, парковима и насељима (замјена посјеченог дрвећа
- сувог, болесног, поломљеног и на други начин уништеног)

17.000,00

37.500,00

20.500,00

УКУПНО САДЊА:

17.000,00

37.500,00

20.500,00

УКУПНО 2.

1.570.000,00

1.570.000,00

0,00

2.16. Озелењавање у циљу смањења аерозагађења и буке

2.17.

3. КОМУНАЛНА ОПРЕМА
Комунална опрема је изложена различитим временским условима због чега је
потребно редовно одржавање које подразумјева фарбање и замјену оштећених
дијелова на комуналној опреми, одржавање фонтана, јавних чесми и тушева, и
одржавање и поправка лифтова.
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у 2017. години извршиће се набавка контејнера и канти , парковских клупа и
корпи за отпатке, кућица за пригодну продају ,сталака за бицикле и др.
Повећањем броја контејнера и корпи за отпатке поспјешићемо ефикасније
одлагање отпада, а самим тим и унапређење јавне хигијене.Потребно је
извршити санација фонтане у парку Петар Кочић за што је потребна пројектна
документација, санација фонтане на Тргу Крајине ,као и фонтане на кружној
раскрсници на Западном транзиту у Улици И.Г.Ковачића. Такође је планирана
изградња дјечијих игралишта на територији града (дијелом из донација , а
дијелом из учешћа Града) , изградња трим стазе у парку,, Младен Стојановић" и
реконструкција трим стазе на Бањ брду, набавка огласних табли и табли за
означавање назива улица и др.
3.1. Одржавање комуналне опреме
3.1.1. Санација и одржавање постојећих клупа

12.000,00

12.000,00

0,00

3.1.2. Санација и одржавање постојећих корпи за отпатке

4.000,00

4.000,00

0,00

3.1.3. Санација и одржавање постојећих заштитних ограда и стубића

3.000,00

3.000,00

0,00

3.1.4. Санација и одржавање спортских терена

15.000,00

15.000,00

0,00

3.1.5. Санација и одржавање дјечјих игралишта

15.000,00

15.000,00

0,00

3.1.6. Санација и одржавање надстрешница на аутобуским стајалиштима

12.000,00

12.000,00

0,00

3.1.7. Санација и одржавање постојећих платоа за контејнере

3.000,00

3.000,00

0,00

3
3.1.8. Одржавање контејнера од 1,1m (набавка и замјена точкића)

7.000,00

7.000,00

0,00

64.000,00

64.000,00

0,00

3.1.10. Одржавање система за аутоматско наводњавање

5.000,00

5.000,00

0,00

3.1.11. Одржавање лифтова

7.000,00

7.000,00

0,00

147.000,00

147.000,00

0,00

3.1.9. Текуће одржавање фонтана, јавних чесми и тушева на подручју града

УКУПНО 3.1.
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3.2. Инвестиционо одржавање комуналних објеката
3.2.1. Санација фонтана на Тргу Крајине и на кружном току на раскрсници улица
Крајишких бригада и И.Г.Ковачића и јавне чесме на Бањ брду

25.000,00

25.000,00

0,00

3.2.2. Реконструкција објеката за рекреацију (трим стаза Бањ брдо)

15.000,00

15.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

3.3.1. Набавка парковских клупа и корпи

20.000,00

16.000,00

-4.000,00

3.3.2. Набавка контејнера и канти за одлагање отпада

80.000,00

73.000,00

-7.000,00

3.3.3. Набавка ,,кућица " за пригодну продају

0,00

6.000,00

6.000,00

3.3.4. Набавка остале опреме( сталци за бицикле и др)

0,00

5.000,00

5.000,00

У К У П Н О 3.3.

100.000,00

100.000,00

0,00

3.4.1. Изградња дјечијих игралишта ,ограда и и других комуналних објеката (огласне
табле, билборди, табле означавања и обавјештења о назвима улице, изградња
трим стазе у парку Младен Стојановић, изградња јавног WC у парку ,, Петар
Кочић" и др)

142.000,00

192.000,00

50.000,00

У К У П Н О 3.4.

142.000,00

192.000,00

50.000,00

У К У П Н О 3.

429.000,00

479.000,00

50.000,00

УКУПНО 3.2.
3.3. Набавка комуналне опреме

3.4. Изградња комуналних и других објеката
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4. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ДРУГИХ ВОДА И ЗАШТИТА ОД
ШТЕТНИХ ДЈЕЛОВАЊА ВОДА
Сходно одредбама Закона о водама , локалне самоуправе су обавезне да изводе
одређене радове на уређењу водотокова и других вода и врше заштиту од
штетног дјеловања вода на подручју своје територије.
Финансирање дијела радова на уређењу водотокова и других вода и заштите од
штетних дјеовања вода вршиће се из намјенски остварених прихода на основу
водопривредне накнаде и накнаде по Закону о шумама.
Када је ријеч о територији града Бањалуке ово се прије свега односи на ријеку
Врбас која привлачи велики број посјетилаца, нарочито љети и у вријеме
одржавања културних и рекреативно - забавних манифестација, као и спортских
такмичења.
Такође је неопходно одржавати обале и корито ријеке Врбање од Зеленог вира
до ушћа, као и локалитет ушће, заједно са постојећим насипом, чије је кошење
предвиђено најмање два пута годишње. Остали дио терена на ушћу косиће се
према потреби и више пута. Ријечице Сутурлија и Крупа су врло атрактивне и
интересантне за купаче и излетнике те за одржавање њихових обала и корита
потребна су такође одређена средства. Треба напоменути да је и претходних
година доста учињено на уређењу и чишћењу свих ових водотокова, а за више,
лимит су била средства. Размјештањем контејнера уз путне правце и у сеоска
подручја смањују се дивља одлагања отпада на обалама.
Такође је неопходно извршити чишћење и других ријека у граду и приградским
насељима: Црквена, Широка ријека, Драгочајка, ријека Рекавице, Иваштанка,
Гомјеница, Прекуша, Бистрица и Шарговачка ријека. Посебно наглашавамо
неопходност одржавања и санације регулационих и заштитних објеката на
ријекама и потоцима, чишћења уливних решетака, таложника и акумулација уз
бетонске преграде (бране). С тим у вези посебно истичемо важност уређења и
одржавања водотокова потока: Подстранац, Мочила 1 и 2, Јуларац, Ребровачки
поток, Ђурђевачки поток, Талијанов поток, Кочићев поток, Ченића поток и др.
Мијењањем навика и понашања појединаца имаћемо чистије и уредније ријеке
и потоке а тиме и град.
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У оквиру укупних средстава за уређење водотокова и других вода и заштиту од
штетних дјеловања вода, дио средстава у износу од 450.000,00 КМ планиран је
из намјенских средстава од водних накнада, а износ од 250.000,00 КМ из
намјенских средстава по Закону о шумама, у коме су садржана намјенска
средства за одрживи развој заштићених подручја на територији града Бања Лука
у складу са чл. 89. став 7. Закона о шумама у износу од 20.000,00 КМ .

4.1. Уређење водотокова ријека на подручју града
4.1.1.

Крчење растиња и кошење коровишта са обала ријека на подручју града

4.1.2. Чишћење, уклањање и дислоцирање наноса те продубљивање дна корита ријека
4.1.3. Радови на одржавању природних и вјештачких токова облагањем корита и
обала
4.1.4. Одржавање регулационих и заштитних водних објеката (поправке, ојачања и
обнављање насипа, крчење, кошење и радови на вегетативној заштити објеката,
замјена оштећених дијелова грађевина и др.)
4.1.5. Остали послови на уређењу и одржавању водотокова (елементарне непогоде,
чишћење уливних решетака и таложника уређење водотокова ван урбаног
подручја града и др.)
УКУПНО 4.1:

235.000,00

235.000,00

0,00

95.000,00

95.000,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

5.000,00

5.000,00

0,00

400.000,00

400.000,00

0,00

150.000,00

150.000,00

0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

40.000,00

40.000,00

0,00

4.2. Уређење водотокова регулисаних и нерегулисаних потока на подручју
града (Јуларац I и II, Мочила, Подстранац, Ђурђевац, Ченића поток, Д. В.
Копање, Дубочајац, потоци у Козарској улици, Од Змијања Рајка,
Талијанов поток, Бијели поток, Суви поток, Ребровачки поток,
Шарговачки поток и др.)
4.2.1.

Крчење растиња и кошење коровишта са обала потока на подручју града

4.2.2. Чишћење, уклањање и дислоцирање наноса те продубљивање дна корита потока
4.2.3. Радови на одржавању природних и вјештачких токова облагањем корита и
обала
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4.2.4. Остали послови на уређењу и одржавању водотокова (елементарне непогоде,
чишћење уливних решетака и таложника, уређење водотокова ван урбаног
подручја града и др.)

10.000,00

10.000,00

0,00

УКУПНО 4.2:

290.000,00

290.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

УКУПНО 4.3:

10.000,00

10.000,00

0,00

У К У П Н О 4.
5. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

700.000,00

700.000,00

0,00

1.605.000,00
0,00

1.600.000,00
300.000,00

-5.000,00
300.000,00

1.605.000,00

1.900.000,00

295.000,00

4.3. Лоцирање крупног отпада и вршење надзора при вађењу истог из корита
ријека, а који се изводи уз подршку ронилаца Ронилачког клуба
опремљеног потребном опремом

Изградњом и реконструкцијом јавне расвјете у одређеном броју улица у
последњих неколико година број свјетиљки је значајно повећан, али је утрошак
електричне енергије за јавну расвјету мањи, што је показатељ очекиваних
позитивних ефеката на уштеди трошкова по овом основу.
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, темеља и сл.
Санација и реконструкција мањег обима и доградња расвјете подразумијева
замјену дотрајалих стубова и свјетиљки, мјерних ормара, доградњу мањег броја
расвјетних мјеста на постојећу расвјету.
5.1. Утрошак електричне енергије за јавну расвјету
5.1.1. Утрошак електричне енергије за постојећу јавну расвјету
5.1.2. Утрошак електричне енергије за јавну расвјету на сеоском подручју
УКУПНО 5.1.
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5.2. Одржавање јавне расвјете и јавних сатова
5.2.1. Редовно одржавање
(замјена сијалица, пригушница, упаљача, грла, осигурача, тражење мјеста квара
и отклањање квара, фарбање стубова, замјена уништених стубова и свјетиљки у
саобраћајним незгодама и сл.)

175.000,00

175.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

10.000,00

10.000,00

0,00

0,00

50.000,00

50.000,00

220.000,00

270.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

УКУПНО 5.3.

50.000,00

50.000,00

0,00

У К У П Н О 5.

1.875.000,00

2.220.000,00

345.000,00

15.000,00

15.000,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

5.2.2. Кориштење МТК система, манипулација на трафо станицама, разводним
ормарима, нисконапонској мрежи и др.
5.2.3. Одржавање јавних сатова (редован преглед, подешавање, поправка кварова)
5.2.4. Одржавање јавне расвјете на сеоском подручју
УКУПНО 5.2.

5.3. Инвестиционо одржавање, санација-реконструкција мањег обима и
доградња расвјете
(замјена дотрајалих стубова и свјетиљки, мјерних ормара, доградња до 4
расвјетна мјеста на постојећу расвјету и др.)

6. ИЗДАЦИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИМОВИНУ - ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
6.1. Израда урбанистичко-техничких услова за изградњу реконструкцију и санацију
комуналне инфраструкуре (дјечја игралишта,спортска игралишта,чесме ,
фонтане и остала комунална инфраструктура)
6.2. Израда пројектне документације за изградњу, реконструкцију и санацију
комуналне инфраструкурe (дјечја игралишта,спортска игралишта,чесме и
фонтане и остала ком.инфраструктура).
УКУПНО 12.
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7. ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТУДИЈА И КАТАСТРА
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
У оквиру укупних средстава ове ставке , дио средстава у износу од 60.000,00
КМ, планиран је из намјенских средстава дефинисаних по Закону о
концесијама.
7.1. Студија снимања комплетне јавне расвјете на територији града Бањалука у
циљу побољшања енергетске ефикасности

16.000,00

16.000,00

0,00

7.2. Израда елабората - приједлога мјера (пројекти санације, адаптације или
реконструкције објеката) у циљу побољшања енергетских карактеристика
објеката и обављање услуга енергетског прегледа, израде извјештаја и
прибављање енергетског цертификата за објекте у власништву Града или за
предшколске објекте

10.000,00

10.000,00

7.3. Инвентаризација, атрибутизација и валоризација стабала са анализом
здравственог стања и приједлогом мјера за потребе градске управе Града Бања
Лука-фаза 2

30.000,00

30.000,00

7.000,00

7.000,00

0,00

7.5. Мониторинг аероалергеног полена

20.000,00

20.000,00

0,00

7.6. Инвентаризација и евалуација биљних ,животињских, шумских и водних
генетичких ресурса на подручју града Бања Лука - прва фаза

15.000,00

15.000,00

0,00

7.7. Израда елебората-мјерење загађености на раскрсницама на подручју Града Бања
Лука

5.000,00

5.000,00

0,00

7.8. Израда остале документације (киосци, објекти за уличну продају, билборди и
др.)

20.000,00

16.000,00

-4.000,00

У К У П Н О 7.

123.000,00

119.000,00

-4.000,00

7.4. Енергетски дани града Бањалука
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0,00

0,00

8. УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНЕ, ТУШЕВЕ, ЈАВНЕ ЧЕСМЕ, ГАРАЖЕ И
ДРУГЕ ОБЈЕКТЕ
8.1. Утрошак воде за фонтане, тушеве и јавне чесме

25.000,00

25.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

0,00

69.000,00

69.000,00

0,00

6.000,00

6.000,00

0,00

У К У П Н О 9.

75.000,00

75.000,00

0,00

10.1. Огласи, фотокопирање, израда анкета снимање промотивних спотова о
реализацији програма и заштити животне средине,енергетској ефикасности и
сл.

35.000,00

35.000,00

0,00

Остали расходи ( монтажа бине за Кочићев збор, монтажа заставица и др)

12.000,00

12.000,00

0,00

10.3. Остали непредвиђени расходи (исплата по основу вансудских поравнања,
накнаде штета ,уговорима о дјелу и др)

15.000,00

19.000,00

4.000,00

У К У П Н О 10.

62.000,00

66.000,00

4.000,00

25.000,00

75.000,00

50.000,00

УКУПНО 8.
9. РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
Средства за услуге заштите животне средине у износу од 75.000,00 КМ
планирана су из намјенских средстава дефинисаних по Закону о концесијама.
9.1. Мјерење аерозагађења и буке
9.2. Дан без аутомобила

10. РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ

10.2.

11. ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ
ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА
УКУПНО 11.
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12. СРЕДСТВА ЗА СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
Кошење амброзије

20.000,00
20.000,00

20.000,00
20.000,00

0,00
0,00

90.000,00

90.000,00

0,00

УКУПНО13.

90.000,00

90.000,00

0,00

УКУПНО 14.

35.000,00

35.000,00

0,00

0,00

3.000,00

13. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА
Изнајмљивање и одржавање WC кабина

14. МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НОВОГОДИШЊИХ УКРАСА

15. РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕНЕРГИЈЕ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА - ОДРЖАВАЊЕ :
1

2

1.
2.
3.1.
4.
5.1.
5.2.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

План за 2017.год.

План по ребаланса
2017.год.

Разлика (4-3)

3

4

5

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКОВА И ДРУГИХ ВОДА И ЗАШТИТА ОД
ШТЕТНИХ ДЈЕЛОВАЊА ВОДА
УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ
ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ЈАВНИХ САТОВА
ИЗРАДА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, СТУДИЈА И КАТАСТРА
КОМУНАЛНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ
УТРОШАК ВОДЕ ЗА ФОНТАНЕ, ТУШЕВЕ, ЈАВНЕ ЧЕСМЕ , ГАРАЖЕ И
ДРУГЕ ОБЈЕКТЕ
РАСХОДИ ЗА УСЛУГЕ ЗАШТИТЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ
РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ
ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ
ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА
СРЕДСТВА ЗА СУЗБИЈАЊЕ АМБРОЗИЈЕ
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ЗАКУПА
МОНТАЖА И ДЕМОНТАЖА НОВОГОДИШЊИХ УКРАСА
РАСХОДИ ПО ОСНОВУ УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ

3.341.000,00
1.553.000,00
147.000,00

3.341.000,00
1.532.500,00
147.000,00

0,00
-20.500,00
0,00

700.000,00

700.000,00

0,00

1.605.000,00
220.000,00

1.900.000,00
270.000,00

295.000,00
50.000,00

123.000,00

119.000,00

-4.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

75.000,00
62.000,00
25.000,00

75.000,00
66.000,00
75.000,00

0,00
4.000,00

20.000,00
90.000,00
35.000,00
0,00

20.000,00
90.000,00
35.000,00
3.000,00

0,00
0,00
0,00
3.000,00

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ:
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8.021.000,00

8.398.500,00

377.500,00

50.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, НАБАВКА И
ИЗГРАДЊА:

План за 2017.год.

2

3

1
2.2.
3.2.
3.3.
3.4.
5.3.
6.

БИОЛОШКА ИМОВИНА-САДЊА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНИХ ОБЈЕКАТА
НАБАВКА КОМУНАЛНЕ ОПРЕМЕ
ИЗГРАДЊА КОМУНАЛНИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
ИЗДАЦИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИМОВИНУ - ИЗРАДА
УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ
УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, НАБАВКА И ИЗГРАДЊА:

17.000,00
40.000,00
100.000,00
142.000,00
50.000,00

37.500,00
40.000,00
100.000,00
192.000,00
50.000,00

20.500,00
0,00
0,00
50.000,00
0,00

50.000,00

50.000,00

0,00

399.000,00

469.500,00

70.500,00

0,00

2.000,00

2.000,00

194.000,00

194.000,00

0,00
0,00

8.614.000,00

9.064.000,00

450.000,00

УКУПНО ПРОГРАМ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ:
4E+05 Расходи по основу затезних камата
63 Остали издаци
631900 Издаци за отплату неизмоирених обавеза из ранијих година
СВЕУКУПНО:

ОБРАЂИВАЧ
ОДЈЕЉЕЊЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ

ПРЕДЛАГАЧ
ГРАДОНАЧЕЛНИК

В.Д. Н А Ч Е Л Н И К -а

Мр Игор Радојичић

Петар Билчар,дипл.економиста
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