
 

          Р Е П У Б Л И К А  С Р П С К А                                  

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК   

 

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

Републике Српске“, број: 124/11) и члана 36. Статута општине Хан Пијесак („Службени 

гласник општине Хан Пијесак“, број: 20/14), Скупштина општине Хан Пијесак  на сједници 

одржаној дана 29.01.2021. године, донијела је: 
 

П Р О Г Р А М 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

 ЗА 2021. ГОДИНУ 
  

У В О Д 

 

Програм заједничке комуналне потрошње а посебно његова реализација уз учешће 

грађана кроз културу живљења чине слику града или боље речено огледало су његове 

средине. 

Комуналне дјелатности регулисане су Законом о комуналним дјелатностима 

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

друштвеног интереса, организацију обављања комуналних дјелатности и начин финансирања. 

Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање комуналних дјелатности. 

Програмом  заједничке  комуналне потрошње за 2021. 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. Ручно чишћење асфалтних површина , 

2. Одржавање саобраћајних површина у насељеним мјестима, одвођење атмосферских 

падавина и других вода са јавних површина 

3. Прољетно изграбљивање зелених површина, 

4. Јесење изграбљивање зелених површина, 

5. Одвоз крупног и кабастог отпада, 

6. Чишћење зелених површина, 

7. Кошење траве и уклањање покошеног отпада, 

8. Одржавање дрвореда, 

9. Чишћење јавних површина у зимском периоду 

 
 

СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ 

 

Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње  

обезбјеђују се у буџету општине: 

- комуналне накнаде, 

- дијела комуналне таксе, 

- дијела накнада за коришћење добара од општег интереса, 

- дијела пореза прихода од пореза на непокретности, 

- дијела пореза на наслијеђе и поклоне, 

- дијела боравишне таксе и других средстава.  
 



1. РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ АСФАЛТНИХ  ПОВРШИНА У ГРАДУ 

 

1.1. Врши се ручно, брезовом метлом или другим прикладним средством са 

сакупљањем отпадака , пражњење уличних корпи и одвоз до најближе посуде за смеће. 

Годишњи распоред чишћења 

 

Ред. 

број 
Дионица/реон 

Дужина Ширина Површ. 
Број 

чишћ. 

Јед. 

цијена 
Укупно 

m m m² X KM KM 

1 Улица Српске  војске 750,00 7,50 5625,00 3 0.03 506,25 

3 Улица А. Карађорђевића 1100,00 7,50 8250,00 3 0.03 742,50 

4 Улица  Жељезничка 1100,00 6,00 6600,00 2 0.03 396,00 

7 Улица Светосавска 640,00 6,00 3840,00 2 0.03 230,40 

8 Улица Аћима Бабића 890,00 7,00 6230,00 2 0.03 373,80 

12 Улица Солунских добровољаца 535,00 6,50 3477,50 3 0.03 312,97 

UKUPNO 2.561,92 КМ 

 

* број чишћења Х односи се на годишњи ниво. 

 

Планиране услуге трају од 31.03.2021.  до 30.11.2021. године односно 35 седмица. 

 

1.2. Ручно чишћење ригола,тротоара и стаза - на уређеним градским површинама које 

се састоје у скидању обрасле траве, хумуса, каменог отпада, уређење пјешчаних острва. 

         -Борачко брдо, стазе и око споменика, градски парк, улица А.Карађорђевића, улица 

Српске Војске и у другим улицама по потреби а по налогу надлежног органа. 

       

    Обрачун ће се вршити по норма часу. 

 

                                           Паушално ............................. 2.000,00 КМ 

 

УКУПНО РУЧНО ЧИШЋЕЊЕ А. ПОВРШИНА  ( 1.1. + 1.2.)           4.561,92 КМ 
 

 

2. ОДРЖАВАЊЕ САОБРЋАЈНИХ ПОВРШИНА, ОДВОЂЕЊЕ  

    АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 

 

 Чишћење уличних сливника на јавним површинама вршити 1 пут годишње са одвозом 

отпада и чишћењем околне површине.  

 

 

Ред бр. Назив Јед.мјере (ком.) Количина Цијена (КМ) УКУПНО 

1. Улични сливници 17         х 1 74,36 1.264,19 

  

 Санација већих канализационих кварова на колектору и секундарној канализационој 

мрежи вршиће се по указаној потреби и у складу са расположивим буџетским средствима.  

 

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

налогу надложног Одељење. 

 



Санација мањих кварова и замјена оштећених сливника паушално.......... 1.500,00 КМ.  

 

                                                               УКУПНО ПОЗИЦИЈА 2.  .............. 2.764,19 КМ 

 

 

3. ПРОЉЕЋНО ИЗГРАБЉИВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

 Прољетно изграбљивање врши се: 
 

1. Градски парк                                 4.350 м2 

2. Општина Хан Пијесак                 1.200 м2 
 

                               УКУПНО              5.550 м2 

 

Јединична цијена прољетног изграбљивања зелених површина износи 0,135 КМ/м2,  

те је:   

          5.550 м2    х   0,135 КМ/м2  =  749,26 КМ   

 

 

4. ЈЕСЕЊЕ ИЗГРАБЉИВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

 Јесење изграбљивање зелених површина и украсног шибља врши се ручно прикладним 

алатом од опалог лишћа, грана и сличног по потреби: 

 

3. Градски парк                                 4.350 м2 

4. Општина Хан Пијесак                 1.200 м2 
 

                               УКУПНО              5.550 м2 

 

 Јединична цијена јесењег изграбљивања зелених површина износи 0,135 КМ/м2, те је: 

 

                      5.550 м2    х   0,135 КМ/м2  =  749,26 КМ 

 

 

5. ОДВОЗ КРУПНОГ И КАБАСТОГ ОТПАДА 

 

 Одвоз крупног и кабастог отпада са јавних површина из свих улица вршиће се шест 

пута годишње ( и по указаној потреби) што ће наложити орган управе. 
 

 Одвоз ће се вршити по камион/тура. 

 

                                           Паушално ............................. 4.800,00 КМ 

 

 

6. ЧИШЋЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 

 

 Уклањање отпадака (папири, суво грање и сл.) врши се са зелених површина  у периоду 

од 31.03.2021. године до 30.11.2021. године и то са: 

 

1. Борачко брдо                                10.000 м2 

2. Вила Карађорђевића                   12.500 м2 

3. Градски парк                                  4.350 м2 



4. Општина Хан Пијесак                  1.200 м2 
 

                                                 УКУПНО             28.050 м2  

 

 Јединична цијена чишћења зелених површина износи 0,01 КМ/м2. Планиране услуге 

трају 6 седмица, тако да на годишњи план износи: 

 

                    28.050 м2  х  0,01 КМ/м2   х   6    =   1.683,00 КМ 

 

 

7. КОШЕЊЕ ТРАВЕ И УКЛАЊАЊЕ ПОКОШЕНОГ ОТПАДА 

 

 Врши се на истим површинама као и под тачкoм 6. односно на 28.050 м2  следећим 

редослједом  

 врши се један пут годишње  

                      22.500 м2    х    0,147 КМ/м2              =    3.307,50 КМ   

 врши се осам пута годишње 

                        5.550 м2    х    0,147 КМ/м2   x   8    =    6.526,80 КМ   

                                                               Укупно:            9.834,30 КМ 
 

 Напомена: Ова позиција ће се радити по потреби и по налогу надлежног органа 

уписаном кроз дневник рада извршиоца радова. 

 

 

8. ОДРЖАВАЊЕ ДРВОРЕДА 

 

 Сјеча болесних стабала дрвореда са одвозом отпада, обликовање крошњи стабала. Ову 

позицију радити у периоду април - мај прије вегетације а све по потреби и налогу надлежног 

органа уписаног у дневник рада извршиоца радова. 
  

 Обрачун вршити по комаду. 

 

                                           Паушално ............................. 500,00 КМ 

 

9. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У ЗИМСКОМ ПЕРИОДУ 

 

 Чишћење јавних површина, тротоара и паркинга  у зимском периоду, од 30.11. до 

31.03., по потреби и налогу надлежног органа. Чишћење се врши ручно и машински.  Обрачун 

ће се вршити по норма часу по цијени од 42,73 КМ без пдв-а, односно 50,00 КМ са пдв-ом. 

 

Напомена: Ова позиција ће се радити по потреби и по налогу надлежног органа 

уписаном кроз дневник рада извршиоца радова 

 

               Планирана вриједност радова............... 20.000,00 КМ 

 

 

 

 

 

Редни  Назив позиције Укупан износ по 



број позицијама 

1.  Ручно чишћење асфлатних површина 4.561,02  

2.  Одржавање саобраћајних површина, одвођење 

атмосферских падавина и других вода са јавних 

површина 

2.764,19  

3.  Прољетно изграбљивање зелених површина 749,26 

4.  Јесење изграбљивање зелених површина 749,26 

5.  Одвоз крупног и кабастог отпада 4.800,00 

6.  Чишћење зелених површина 1.683,00 

7.  Кошење траве и уклањање покошеног отпада 9.834,30 

8.  Одржавање дрвореда 500,00 

9.  Чишћење јавних површина у зимском периоду 17.094,00 

УКУПНО 42.735,04 

+ ПДВ 17%                      7.264,96 

СВЕУКУПНО                  50.000,00 
 

 

 

 

 

Број:   01-022-7/21                                                                ПРЕДСЈЕДНИК 

Хан-Пијесак, 29.01.2021. године               СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ХАН ПИЈЕСАК 

 

                                                                                ________________________________ 

                                                                                              Кристина Стојановић 


