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 На основу члана. 18. став 1 тачка 2. подтачка 2. и члана. 20. став 1  тачка 7. и 39. Закона о 
локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),  чл. 2. став 2. и 
чл. 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 
100/17), члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 
и 12/18), члана 14. Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити 
локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на њима („Службени 
гласник општине Прњавор“, бр. 33/15, 20/17, и 22/18 ), чл. 161. и 201. став 1. Пословника о раду 
Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), 
а у складу са усвојеним Буџетом општине Прњавор за 2023. годину Скупштина општине 
Прњавор на сједници одржаној _____________. године донијела је 
 
 

П Р О Г Р А М 
ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

ЗА 2023. ГОДИНУ 
 
 
I – ЈАВНЕ ПОВРШИНЕ КОЈЕ СЕ ОДРЖАВАЈУ ПРОГРАМОМ ЗАЈЕДНИЧКЕ  
     КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ - РЕДОВНИ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ 
 

1) Улице и тргови 
 

 1. Улице прве зоне: 
  

Ул. Светог Саве 6.860 m2 
Ул. Стевана Немање 4.203 m2 
Ул. Цара Лазара 2.250 m2 
Ул. Бранка Ћопића 1.785 m2 
Ул. Вида Њежића   550 m2 
Ул. Вељка Миланковића 4.500 m2 
Ул. Живојина Прерадовића    600 m2 
Ул. Лазе Лазаревића 3.460 m2 
Ул. Ђуре Јакшића 1.232 m2 
Ул. Војводе Степе 2.430 m2 
Ул. Новака Пивашевића 3.386 m2 
Ул. Раде Врањешевић 2.250 m2 
Ул. Хиландарска    980 m2 
Ул. Милана Наградића    405 m2 
Ул. Београдска  7.975 m2 
Ул. Карађорђева 3.545 m2 
Ул. Војводе Бојовића 3.150 m2 
Ул. Савка Јењића 1.188 m2 
Ул. Алексе Малића 3.500 m2 
Ул. Илије Малића 3.520 m2 
Ул. Алексе Шантића 1.152 m2 
Ул. Првомајска    975 m2 
Ул. Његошева 2.500 m2 
Ул. Цвјетка Поповића    755 m2 
Простор око стамбене зграде у парку 1.500 m2 
Простор између стамбеног низа, хотела и тржнице 3.750 m2 



 3

Трг српских бораца 1.500 m2 
Занатски центар I 3.450 m2 
Занатски центар  II 6.860 m2 
У К У П Н О: 80.211 m2 

 
Улице прве зоне ужег дијела града, чије чишћење се врши сваки радни дан, су површине 

16.711 m2, што на мјесечном нивоу износу 367.642 m2, а на годишњем 4.411.704 m2. 
Остале улице прве зоне, чије чишћење се врши пет пута мјесечно, су површине 63.500 m2, 

што на мјесечном нивоу износи 317.500 m2, а на годишњем 3.810.000 m2. 
Површине ужег дијела града, чије чишћење се врши у дане викенда, су површине 18.487 

m2, што на мјесечном нивоу износи 147.896 m2, а на годишњем 1.774.752 m2. 
 

 2. Улице друге зоне: 
 

Ул. Вида Њежића 3.987 m2 
Ул. Бањалучка 1.080 m2 
Ул. Јована Дучића 2.934 m2 
Ул. Живојина Прерадовића 4.250 m2 
Ул. Милоша Кондића 4.080 m2 
Ул. Боже Татаревића 6.825 m2 
Ул. Цара Душана 1.900 m2 
Ул. Војводе Мишића 4.900 m2 
Ул. Бранка Радичевића 2.500 m2 
Ул. Милоша Тодића 1.193 m2 
Ул. Краља Петра I 2.850 m2  
Ул. Крајишка 549 m2 
Ул. Владе Винчића 6.064 m2 
Ул. Повеличка 200 m2 
Ул. Владике Платона 3.070 m2 
Ул. Станка Вукашиновића 3.090 m2 
Насеље Војводе Путника 2.345 m2 
Ул. Михајла Пупина 1.000 m2 
Ул. Новосадска 345 m2 
Ул. Магистрални пут - ламела 600 m2 
Ул. Рајка Малешевића 5.650 m2 
Ул. Војводе Синђелића 2.910 m2 
Ул. Будисавска 3.025 m2 
Ул. Јефимијина 3.070 m2 
Ул. Јове Јовановића Змаја 3.080 m2 
У К У П Н О: 71.497 m2 

  
Улице друге зоне, чије чишћење се врши три пута мјесечно, су укупне површине 71.497 

m2, што на мјесечном нивоу износи 214.491 m2, а на годишњем 2.573.892 m2. 
  

3. Улице треће зоне: 
 

Ул. Мирка Бијелића 3.800 m2 
Ул. 14. СБНОУБ 200 m2 
Ул. Петра Кочића 450 m2 
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Ул. Стевана Симића 780 m2 
Ул. Милоша Обилића 510 m2 
Ул. Гаврила Принципа 1.200 m2 
Ул. Саве Ковачевића 776 m2 
Ул. Николаја Велимировића 1.200 m2 
Ул. Скендера Куленовића 1.500 m2 
Ул. Вука Караџића 3.576 m2 
Ул. Стевана Мокрањца 2.200 m2 
Ул. Проте Матије Ненадовића 1.300 m2 
Ул. Милана Тепића 3.400 m2 
Ул. Арсенија Чарнојевића  3.690 m2 
Ул. Болеславиечка  5.300 m2 
Ул. Борачка 600 m2 

Ул. Царице Јелене 830 m2 
Ул. Десанке Максимовић 1.440 m2 
Ул. Мајке Југовића 250 m2 
Ул. Мотајичког батаљона 2.570 m2 
Ул. Николе Тесле 2.800 m2 
Ул. Проте Мирка Обрадовића 1.720 m2 
Ул. Патријарха Павла 400 m2 
Ул. Руска 824 m2 
Ул. Солунска 960 m2 
Ул. Иве Андрића 1.328 m2 
Ул. Душка Трифуновића 3.750 m2 
Ул. Ј. Стерије Поповића 7.250 m2 

У К У П Н О: 56.604 m2 
 
 Улице треће зоне, чије чишћење се врши три пута мјесечно, су укупне површине 56.604 
m2, што на мјесечном нивоу износи 169.812 m2, а на годишњем 2.037.744 m2. 
 
 2) Зелене  површине 
 

Парк код спортске дворане „Слога“ 6.677 m2 
Зелена површина код градске бензинске пумпе 30 m2 
Спомен - парк Народних хероја 83 m2 
Зелена површина код угловнице I 91 m2 
Двије површине на излазу из града  50 m2 
Зелена површина код Занатског центра I 200 m2 
Зелена површина код Нове банке 101 m2 
Зелена површина преко пута старог хотела 100 m2 
Зелена површина код старе зграде општине 72 m2 
Парк код Дома културе 4.360 m2 
Зелена површина код „Моје апотеке“ 61 m2 
Зелана површина код Гимназије 834 m2 
Зелени троугао у ул. Милоша Кондића 450 m2 
Зелена површина код хотела и угловнице II 850 m2 
Зелена површина код зграде суда 254 m2 
Зелена површина у ул. Савка Јењића 191 m2 
Зелена површина у ул. Јована Дучића 700 m2 
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Зелена површина у ул. Вељкa Миланковића 150 m2 
Зелена површина код стамбене зграде С-58 400 m2 
Зелена површина код стамбене зграде С-46 450 m2 
Зелена површина код стамбене зграде С-53 300 m2 
Зелена површина код стамбене зграде „Солидарка“ 400 m2 
Зелена површина код Трга српских бораца 200 m2 
Зелена површина испред бијеле зграде 450 m2 
Зелена површина у Београдској улици 400 m2 
Зелене површине и стазе у СРЦ „Борик“                      5000 m2 

У К У П Н О: 22.854 m2 
 

Зелене површине ужег дијела града, чије чишћење се врши седам пута мјесечно, су 
површине 8.148 m2, што на мјесечном нивоу износи 57.036  m2, а на годишњем 648.432 m2. 

Остале зелене површине, чије чишћење се врши два пута мјесечно, су површине 14.706 
m2, што на мјесечном нивоу износи 29.412 m2, а на годишњем 352.944 m2. 

 
 3) Кошење зелених површина са одвозом прикупљене траве 

1. кошење зелених површина, чије кошење се врши четири пута годишње, су 
површине 17.854 m2, што на годишњем нивоу укупно износи 71.416 m2, и 
2. кошење траве око улица и тротоара, чије кошење се врши шест пута годишње, су 
површине 21.565 m2, што на годишњем нивоу укупно износи 129.390 m2. 

 
4) Шишање живих ограда са одвозом прикупљеног отпада 
      1. шишање живих ограда, чије шишање се врши три пута годишње, су површине 819 
m2, што на годишњем нивоу укупно износи 2.457 m2. 
 

 
РЕКАПИТУЛАЦИЈА : 

ЧИШЋЕЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА И ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА, КОШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ  
ПОВРШИНА, ШИШАЊЕ ЖИВИХ ОГРАДА И ПРАЊЕ УЛИЦА ПО УКАЗАНОЈ ПОТРЕБИ 

 
1. чишћење улица прве зоне  са одвозом прикупљеног отпада         80.211 m2, 
2. чишћење улица друге зоне са одвозом прикупљеног отпада                    71.497 m2, 
3. чишћење улица треће зоне са одвозом прикупљеног отпада                    56.604 m2, 
4. чишћење зелених површина са одвозом прикупљеног отпада        22.854 m2, 
5. кошење зелених површина са одвозом покошене траве         39.419 m2, 

  6. одржавање живих ограда (живица) са одвозом прикупљеног отпада            819 m2, 
7. чишћење ризле послије зимског периода (по потреби)  

 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА              120.000,00 КМ.  
 
НАПОМЕНА: Количине и површине, те динамика обављања редовних комуналних 

послова биће одређена издавањем седмичног налога за уговорене услуге, по наведеним 
приоритетима, од стране надлежног одјељења. 

На овај начин обим и динамика послова се одређује у складу са расположивим буџетским 
средствима за ове намјене по приоритетима, који су дефинисани постојећим градским зонама. 
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II - ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА И ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА 
 

За зимско одржавање градских улица, тргова, тротоара, паркинг - простора, парковских 
стаза и локалних путева за 2023. годину планирана су средства за чишћење снијега и посипање 
ризле и соли, према сљедећим површинама и дужинама: 

1. чишћење трга и тротоара             15.730 m2, 
2. чишћење снијега по парковима – стазе                        1.100 m2, 
3. чишћење снијега по паркинг – просторима             6.830 m2, 
4. посипање соли и ризле  по парковима - стазе             1.100 m2, 
5. посипање соли и ризле по тротоарима                        13.530 m2, 
6. посипање соли и ризле по паркинг просторима           6.830 m2, 
7. чишћење и разгртање снијега са градских улица                38 km, 

  8. посипање соли и ризле на градским улицама                 30 km, 
9. чишћење снијега са асфалтних путева                158 km, 
10. чишћење снијега са макадамских путева                  66 km, 
11. посипање соли и ризле на асфалтним путевима               158 km, 

 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА                         100.000,00 КМ.  
 
НАПОМЕНА:  
Приоритети, обим и врсте радова на зимском одржавању градских површина и локалних 

путева одређиваће се издавањем налога за уговорене услуге од стране надлежног одјељења по 
указаној потреби у току зимског периода. 

 
 
III – ТРОШКОВИ ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ У ГРАДУ 
 
 За комплетно обиљежавање хоризонталне сигнализације у граду и за замјену дотрајале 
вертикалне сигнализације и постављање нове, у складу са Законом о основима безбједности 
саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини („Службени гласник Босне и Херцеговине“, бр. 
6/06, 75/06, 44/07, 84/09, 48/10, 18/13 и 8/17) и Правилника о саобраћајним знаковима и 
сигнализацији на путевима, начину обиљежавања радова и препрека на путу и знаковима које 
учесницима у саобраћају даје овлашћено лице („Службени гласник Републике Српске“, бр. 19/07 
и 74/07) и одржавање семафора,   

 
 УКУПНО СУ ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА                                                      20.000,00 КМ
                     
 
IV - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ 
 

За одржавање јавне расвјете у граду и мјесним заједницама са надзором предвиђена су 
средства у износу                    50.000,00 КМ 

За трошкове електричне енергије јавне расвјете у граду и мјесним заједницама 
предвиђена су средства у износу од               180.000,00 КМ 

 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА              230.000,00 КМ 
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V - УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗА ПРАЗНИЧНЕ ДАНЕ 
 

1. Уређење града за празничне дане (међународна и православна Нова година и божићни  
празници) 

2. Декоративни материјал: новогодишње јелке и расвјетни украси 
3. Радови на постављању и уклањању декоративног материјала и јелки 

 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА              30.000,00 КМ 

  
 
 
 
VI - САНАЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦA СА АСФАЛТНИМ ЗАСТОРОМ, ТРОТОАРА И 
        ТРГОВА 
 

За санацију градских улица са асфалтним застором (крпање ударних рупа 800 m2) 
 
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА                20.000,00 КМ 

 
 

  
 
VII - ОСТАЛИ КОМУНАЛНИ ПОСЛОВИ ПО НАРУЏБИ И ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА 
             

1. машинско чишћење сливника на градским улицама, планирано                    4.350,00 КМ,  
2. годишње одржавање и уређење зелених површина два кружна тока и набавка, садља и 
одржавање садница на подручју града, планирано                        50.000,00 КМ,        
3. одржавање градских дрвореда и уклањање стабала са јавних површина оштећених 
олујним невременом са потребном механизацијом, планирано                        15.000,00 КМ, 
4. одржавање јавних водних објеката и фонтане, планирано                               5.650,00 КМ, 
5. годишње одржавање спортко-рекреационих терена, планирано            40.000,00 КМ,                   
6. трошкови за услуге по записницима комуналне полиције и рјешењима инспекције, 
планирано                                                                                                                 1.000,00  КМ, 
6. остали грађевинско-комунални послови и услуге по наруџби, захтјевима странака и 
указаним потребама, планирано                                                                              4.000,00 КМ, 

  
УКУПНО ПРЕДВИЂЕНА СРЕДСТВА             120.000,00 КМ. 
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                                                      Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
 

1 
Чишћење улица, тротоара и зелених површина са одвозом прикупљеног отпада, 
кошење зелених површина и одржавање живих ограда 

120.000,00 

2 Зимско одржавање градских улица и локалних путева 100.000,00 

3 Хоризонтална и вертикална сигнализација у граду 20.000,00 

4 Одржавање јавне расвјете и трошкови електричне енергије у граду и МЗ 230.000,00 

5 Уређење града за празничне дане 30.000,00 

6 Санација градских улица са асфалтним застором, тротоара и тргова 20.000,00 

7 Остали комунални послови по наруџби 120.000,00 

 УКУПНО 640.000,00 

 
Сви послови по овом Програму биће повјерени извршиоцима путем јавног конкурса 

расписаног на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и Херцеговине“, 
број 39/14). 
 Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 
општине Прњавор“. 
 

 
                                                                    ПРЕДСЈЕДНИК 

         СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  
                                                                                         Жељко Симић, мастер политикологије 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 
 
ПРАВНИ ОСНОВ:  
Правни основ за доношење овог Програма садржан је у члану 18. став (1) тачка 2. 

подтачка 2. и члану 20. став (1)  тачка 7. и члану 39. Закона о локалној самоуправи („Службени 
гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19),  члану 2. став 2. и члану 21. Закона о комуналним 
дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члану 30. Статута 
општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18), члану 14. Одлуке 
о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних 
путева, улица у насељу и путних објеката на њима („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
33/15, 20/17, и 22/18).  
 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ:  
Разлози за доношење овог прогама произлазе из потребе утврђивања обима и квалитета 

одржавања и обнављања појединих комуналних објеката и уређаја и комуналних услуга 
заједничке комуналне потрошње, висине потребних средстава за реализацију програма и 
распореда средстава по намјенама за сваку дјелатност посебно. 

Програмом заједничке комуналне потрошње су обухваћене сљедеће услуге: 
- чишћење јавних површина, које обухвата прикупљање, одвожење и уништавање 

отпадака, уклањање нечистоћа и падавина са саобраћајних површина; 
- одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина, као што 

су паркови, тргови, дрвореди и др; 
- одржавање јавних саобраћајних површина, које обухвата поправке коловоза улица, 

тротоара, тргова, вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације; 
- одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина; 
- зимско одржавање градских улица, јавних површина и локалних путева; 
- јавна расвјета у граду и мјесним заједницама (трошкови електричне енергије и 

одржавање јавне расвјете); 
- одржавање јавних водних објеката (бунари, извори, чесме, фонтана); 
- остали комунални послови по наруџби. 
Чланом 161. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштини је дато у надлежност доношење 
општих, појединачних и осталих аката.  

Уколико није ријеч о сложеном или обимном општем акту, односно акту за који је 
законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 201. став 1. 
Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 
21/17, 23/17 и 32/17) предлагач може уз образложење, поднијети приједлог општег акта по 
скраћеном поступку, без претходног разматрања у нацрту. 

Због провођења поступка јавних набавки, те како би се у реализацију програма могло ући 
од 15.03.2023. године, сматрамо да су испуњени услови за доношење овог програма по 
скраћеном поступку без претходног разматрања у нацрту и предлажемо скупштини усвајање 
програма у приједлогу.  

 
 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 
Средства за реализацију овог Програма обезбијеђена су Буџетом општине Прњавор за 

2023. годину. 
 


