НАЦРТ
На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи "Службени гласник Републике Српске"
број 97/16), члана 21. Закона о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике
Српске" број 124/11, 100/17) и члана 18. став 1. тачка 8. Статута општине Градишка
("Службени гласник општине Градишка" број 4/17) на сједници одржаној
_____________________ донијела је:

ОДЛУКУ
О ИЗМЈЕНАМА ПРОГРАМА ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
ЗА 2018.ГОДИНУ

I
У Програму заједничке комуналне потрошње ("Служнени гласник општине Градишка"
број 11/17), тачке III, IV, V, VI и VII мијењају се и гласе:
" III - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ – ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА
1. Чишћење и прање улица

424.927,40

2. Одржавање јавног зеленила

38.995,80

3. Одржавање Спомен парка слободе

5.867,60

4. Комунална опрема

10.530,00

5. Рад азила за напуштене - изгубљене псе и ветеринарске услуге

36.000,00

6. Одржавање спомен обиљежја

4.600,00

7. Изнајмљивање санитарних кабина

11.583,00

8. Уређење јавних површина

5.400,00

9. Уређење обале Саве

8.000,00

10. Одржавање јавне хигијене Горњи Подградци

6.013,30

11. Одржавање јавне хигијене Нова Топола

5.008,20

12. Одржавање јавне хигијене Орахова

2.021,80

УКУПНО (1-15)

559.000,00

IV - ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељу обухвата поправку и
модернизацију улица, плочника, тргова, одржавање хоризонталне и вертикалне
сигнализације, одвођење атмосферских вода и других падавина са јавних површина.
Планирана средства за редовно одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница
одређена су на основу стечених искустава из претходних година и постојећег стања.
Одржавање асфалтних саобраћајница односи се на: санацију ударних рупа на
коловозу асфалт бетоном и бито шљунком, уградњу асфалта за израду нових слојева
краћих дионица у склопу редовног одржавања, санацију слабоносиве коловозне
конструкције, санацију доњег слоја коловозне конструкције, сјечење шибља и растиња у
појасу саобраћајница, санацију рампи за инвалиде, санацију пјешачких површина и санацију
објеката за одводњу.
Одржавање макадамских коловоза односи се на: санацију макадамског коловоза са
планирањем и ваљањем постојеће подлоге те набавку и уградњу каменог материјала са
ваљањем до потребне збијености, санацију објеката за одводњу (одводни канали,
пропусти), земљане радове (машински ископ хумуса и земље,
планирање постељице) и сјечење шибља и растиња.
1.

Одржавање хоризонталне и вертикалне сигнализације,
одржавање видео надзора

1.1. Хоризонталан сигнализација

59.000,00 КМ
36.000,00

1.2. Вертикална сигнализација

10.000,00 КМ

1.3. Видеонадзор

7.000,00 КМ

1.4. Семафори

6.000,00 КМ

2. Одржавање улица са асфалтним коловозом

57.915,00 КМ

3. Одржавање улица са макадамским коловозом

35.732,00 КМ

УКУПНО са ПДВ-ом

152.647,00 КМ

V - ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ
Утрошак електричне енергије у приградским и градским мјесним
заједницама
2 Текуће одржавање јавне расвјете
1

УКУПНО са ПДВ-ом

607.107,51 КМ
52.412,49 КМ
659.520,00 КМ

VI - УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА И РАДОВИ НА ДЕКОРАЦИЈИ
1. Радови на декорацији

11.700,00 КМ

2. Уништавање комараца

29.221,00 КМ

УКУПНО са ПДВ-ом

40.921,00 КМ

VII - ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
Према Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима и Закона о
путевима, надлежни орган који управља путевима дужан је организовати рад зимске службе
и одржавати проходност 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 је обављало стручне послове зимске службе који се односе на
проходности градских улица, тротоара, тргова и других саобраћајних површина ради
сигурности одвијања саобраћаја пјешака и возила.
Организација и рад зимске службе вршен је на утврђен Планом зимске службе на
градским улицама за 2017/2018. годину, а који доноси Начелник општине
За ове потребе утрошено је 56.315,00 КМ.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ПО ПРЕДЛОЖЕНОМ ПРОГРАМУ
II ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ

559.000,00 КМ

IV ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА

152.647,00 КМ

V ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ

659.520,00 КМ

VI УНИШТАВАЊЕ КОМАРАЦА И РАДОВИ НА ДЕКОРАЦИЈИ

40.921,00 КМ

VII ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ

56.315,00 КМ

УКУПНО ПОТРЕБНА СРЕДСТВА

1.468.403,00 КМ "

II
Овај Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном гласнику
општине Градишка".
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