На основу члана 6. и 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени
гласник Републике Српске“, број: 124/11) и члана 41. Статута општине Дервента
(„Службени гласник општине Дервента“, број: 7/14), Скупштина општине Дервента на
4. сједници одржаној 31. јануара 2017. године, донијела је

ПРОГРАМ
заједничке комуналне потрошње за 2017. годину
УВОД
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, којим се уређује организација обављања комуналних дјелатности
и начин финансирања. Општина је надлежна да обезбјеђује организовано обављање
комуналних дјелатности.
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.
ДЈЕЛАТНОСТИ ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ
1. Чишћење јавних површина у насељеним мјестима,
2. Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,
3. Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима,
4. Јавна расвјета у насељеним мјестима,
5. Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних површина,
6. Дјелатности зоохигијене.
СРЕДСТВА ЗА ОБАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ
Средства за обављање комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње
обезбјеђују се из буџета општине по основу прихода остварених из:
- комуналне накнаде,
- дијела накнада за коришћење добара од општег интереса,
- дијела прихода од пореза на непокретности,
- дијела накнаде за дате концесије.
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У ГРАДУ
Чишћење јавних површина у граду обухвата извођење слиједећих радова:
1.1. Чишћење улица, тротоара, тргова и осталих јавних површина од снијега и
леда – зимска служба,
1.2. Чишћење улица, тротоара, уличног појаса и других јавних површина од
отпадака, блата и наноса, кошење и одвоз покошене траве са уличног појаса, уклањање
угинулих животиња са јавних површина.
1.3. Прање улица, тротоара, тргова итд.

1.1. Зимска служба
1.1.1. Радови у оквиру зимске службе одвијају се у периоду од 01. јануара до 16.
марта и од 15. новембра до 31. децембра 2017. године, односно у зависности од
временских услова.
У оквиру зимске службе ангажоваће се радна снага и механизација, а обављаће
се слиједећи радови: уклањање снијега с коловоза градских улица, паркинга, трга и
тротоара, посипање залеђеног коловоза мјешавином агрегата са индустријском соли,
према приоритетима улица који ће се дефинисати уговором. Цијена за уклањање
снијега формира се на бази ефективног радног часа или по јединице мјере 1 м1; 1 м2; 1
км, а за посипање на бази 1 м³ утрошеног абразивног материјала зависно од процедуре
јавних набавки којим се дефинише.
1.1.2. Чишћење снијега и леда с тротоара и трга, као и посипање залеђених
тротоара и трга и у улицама дефинисаће се уговором након проведене процедуре јавних
набавки. Цијена се може формирати на бази 1 м1; 1 м2; 1 км, 1 ЕФ/х очишћеног снијега
са употребом абразивног материјала мјешавине индустријска со и дробљеног камена
крупноће 2 до 4 мм за посипање залеђених површина.
Обавеза извођача радова зимске службе је да изврши чишћење остатка
абразивног материјала са улица, тротоара и тргова након завршетка зимске службе.
Цијена радова ће бити дефинисана у уговору након проведеног поступка јавних
набавки.
1.2. Чишћење улица, тротоара и путног појаса од отпадака, наноса блата,
кошење и одвоз покошене траве са путног појаса и других јавних
површина
Чишћење улица и тротоара од отпадака и наноса врши се по правилу од
17.03.2017. до 15.11.2017. године, односно и у преостала 4 мјесеца који се третирају као
период зимске службе уколико су временски услови такви да нема потребе за
обављањем радова зимске службе.
1.2.1. Чишћење улица ће се вршити на укупној површини према динамици
чишћења појединих улица по одређеним приоритетима који су табеларно приказани и
то:
- Трг око цркве, испред зграде локалне административне управе и плато код
„Централног споменика“ – свакодневно чишћење,
- улице од 1 – 2 (у табели) чистиће се сваки дан,
- улице од 3 – 5 (у табели) чистиће се два пута седмично,
- улице од 6 – 17 (у табели) чистиће се један пута седмично,
- улице од 18 – 27 (у табели) чистиће се по налогу надлежног Одјељења
- чишћење тротоара и паркинга у складу са динамиком чишћења улице у којој
припадају и то 12 пута у току године,
1.2.2. Прање асфалтних улица у граду ауто-цистерном, вршиће се по потреби у
периоду чишћења улица, кад то одреди надлежно одјељење. Приликом прања улица
потребно је користити и капацитете које посједује Ватрогасна једница у Дервенти да би
се оствариле уштеде на овој буџетској ставци.
1.2.3. Ручно прикупљање комуналног отпада с уличног појаса и улица које се
чисте вршиће се према динамици чишћења на утврђеној ефективној површини.
Динамика чишћења и прикупљања отпадака утврдиће се заједно са извођачем. Обавеза
извођача радова је и да по налогу стручног лица Одјељења за стамбено–комуналне
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послове изврши и цјелокупно чишћење отпадака са свих јавних површина у граду и
послије елементарних непогода.
1.2.4. Кошење, крчење, прикупљање комуналног отпада и одвоз покошене траве
и шибља са уличног појаса улица и других јавних површина вршиће се како слиједи:
− Кошење уличног појаса у улицама: Стевана Немање до излаза за Добој, Трг
ослобођења поред фонтане и испод пијаце, Трг Православља, Милована
Бјелошевића - Белог, Марије Бурсаћ, 1. маја (до споја са заобилазницом и до
краја улице), Николе Тесле, Чика Јове Змаја, Јована Дучића, Вељке
Миланковића, Омладинска, Светог Саве, Српске војске, Вука Караџића,
Дубичка, 5. Козарачке бригаде , Жељезничка , све улице у Новом Насељу и
друге у којим се укаже потреба и то 8 пута у току године, или према указаној
потреби када одреди надлежни орган,
− Кошење јавних зелених површина и паркова: код Дома културе, код
бензинске пумпе, површине у улици Дервентских ослободилаца, парк око
Храма Пресвете Богородице, парк у ул. Српске војске, јавна зелена површина
код хотела „Бисер“, парк код аутобуске станице, код бивше зграде Скупштине
општине, површина између зграда СП-106 и СП-50, Партизанско гробље, зелене
површине на Тргу испред општине, спомен комплекс на Чардаку – и то све 8
пута, а остале површине за које се укаже потреба кошења по посебном налогу и
потреби,
− Кошење и крчење јавних зелених површина: зелена површина уз ријеку
Укрину и зелена површина у улици Омладинска – три (3) пута , локалитет код
бившег марксистичког центра три пута (3) у сезони и то у априлу, јуну и
августу 2017. године.
− Кошење и крчење јавних зелених површина: Индустријска зона – и улични
појасеви у мају, а локалитет Сајмишта у јулу, кружни токови и то минимално 8
пута мјесечно као и 10.000 м² интервентних зелених површина које нису
наведене, а за које се укаже потреба за интервенцијом које својим изгледом
чине ружну слику града или су потенцијални извор заразе или угрожавају
живот и здравље људи.
2. ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂИВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
У 2017. години планирано је одржавање, уређивање и опремање зелених
површина у граду и то:
1. зелена површина преко пута Дома културе ………………...….......…… 360 м²
2. зелена површина код „ТАXИ“ стајалишта………..….…..…….……...….400 м²
3. зелена површина код бивше „ИНА“ бензиске пумпе….………………1.500 м²
4. зелена површина у насељу званом „Кинеска четврт“ ………………... 4.000 м²
5. парк код храма Пресвете Богородице ......................................................2.500 м²
6. парк у улици Српске војске …………..……………………………….. 8.400 м²
7. зелена површина преко пута хотела у ул. Краља Петра ………………...450 м²
8. зелене површине уз ријеку Укрину …………………………………... 61.000 м²
9. зелена површина у ул. Омладинска ................... ……...……..………. 17.000 м²
10. зелена површина код аутобуске станице ……………….……………... 1.350 м²
11. путни појас у Индустријској зони ……………………….…………… 63.610 м²
12. локалитет вашаришта ………………………………….……………….34.369 м²
13. зелена површина код старе и нове општине …….……………………..1.800 м²
14. појас уз насип ……………………………………………………………..3.100 м²
15. улични појасеви на подручју града .......................................................31.000 м²
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16. зелена површина између зграда СП-106 и СП-50 .................................1.850 м²
17. кошење траве у Партизанском гробљу ……………………………......5.417 м²
18. четири кружна тока – зелена површи………………………………….1.500 м²
19. површина на спомен комплексу Чардак ……………………………....5.000 м²
20. зелена површина код Марксистичког центра ………………………...3.000 м²
21. површине које ће се косити интервентно ……………………..……..10.000 м²
У К У П Н О:
257.606 м²
Озелењавање паркова и других зелених површина у граду, као и дрвореда новим
садницама, вршиће се по посебном програму озелењавања урађеном у складу с
Програмом Одјељења за стамбено-комуналне послове.
На зеленим површинама у току године изводиће се слиједећи радови:
− кошење, крчење, прикупљање и одвоз покошене траве и шибља на градску
депонију (2, 3,4 и 8 пута – кружни токови)
− прикупљање и одвоз комуналног отпада,
− орезивање стабала дрвећа, орезивање украсног шибља, ружа и зелене живе
ограде (по потреби , а генерално сва стабла на подручју града)
− окопавање, прихрана и заштита од штеточина стабала, украсног шибља,
ружа и цвијећа према указаној потреби (обавезно све цвјетне леје 8 пута у
сезони),
− сађење сезонског цвијећа на предвиђеним површинама, као и други
непредвиђени радови за које ће се указати потреба за реализацију.
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У
НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
У оквиру одржавања јавних саобраћајних површина, планира се обављање
слиједећих радова:
3.1. Израда хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације у складу са
изведеним стањем регулације саобраћаја на подручју града .Постављање свјетлеће
саобраћајни сигнализације - семафора.
3.2. Набавка и постављање саобраћајних знакова у граду који недостају према
изведеном стању регулације саобраћаја, по врстама и према утврђеном приоритету, а на
основу праћења стања саобраћајне сигнализације у граду као и израда хоризонталне
сигнализације.
3.3. Санација „ударних рупа „ на асфалтним саобраћајницама и тротоарима у
граду гдје се укаже потреба у површини до 1200 м². Спецификација потребних радова
ће се утврдити послије зиме и лоших временских услова који су главни узрочници
настанка деформација на асфалтним површинама.
3.4. Стање макадамских улица у граду утврдиће се одмах послије зимског
периода, те по стварним потребама сачинити и предузети одређене мјере санације
истих насипањем и планирањем одговарајућим материјалима до 1.800 м3 како би се
исте могле адекватно користити.
4. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
Код јавне расвјете планирано је одржавање и санација јавне расвјете што
подразумијева текуће одржавање расвјете (замјена сијалица, осигурача, пригушница,
каблова и осталог потрошног материјала) и то на 2.104 стуба различите висине (од 4,6,8
и 9 м) и 2.554 расвјетних тијела различите снаге и израде, подешавање рада
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„временских релеја“–тајмера на свим мјерним мјестима и плаћање утрошка електричне
енергије за рад јавне расвјете.
Наведени радови на санацији јавне расвјете вршиће се у складу са потписаним
уговором са одабраним извођачем тих радова у 2017. години , у складу са
расположивим финансијским средствима и указаним потребама.

5. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И ДРУГИХ ВОДА СА
ЈАВНИХ ПОВРШИНА
Чишћење сливника на јавним површинама вршиће се по налогу надлежног
органа за 370 сливника, сливне решетке , а вршиће се и интервентни радови на
санацији одводње површинских и отпадних вода на подручју града гдје се укаже хитна
потреба за интервенцијом (санација и ископ канала у уличним појасевима на подручју
града), одржавање жабљих поклопаца и вертикалних затварача на локалитетима гдје
постоје уграђени, редовно праћење и одржавање канала и насипа и указивање на
недозвољене активности на наведеним објектима. Одржавање и уређивање фонтане са
набавком потребног материјала.
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 Одјељења за стамбено – комуналне послове. Ископ и
профилисање уличних канала на подручју града са одвозом вишка ископаног
материјала дужине од 6.000 м1 о чему ће се сачинити динамика радова у складу са
потребама на терену.
6. ДЈЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ
Дјелатности зоохигијене обухватају хватање и збрињавање напуштених и
угрожених домаћих животиња (кућних љубимаца), превожење и смјештај у посебно
изграђене објекте за те намјене (азил), исхрана и ветеринарска заштита, еутаназија
старих животиња и сигурно уклањање животињских лешева са јавних и других
површина и санацију терена.
ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗКП-а – КОМУНАЛНА
ОПРЕМА
1. Набавка и уградња расвјетних тијела, сијалица и другог потрошног материјала
за уличну расвјету у циљу текућег одржавања уличне расвјете,
2. Набавка и уградња поклопаца за шахтове,
3. Декорација града накитом за новогодишње и вријеме празника вршиће се
према Програму декорације и то за празник општине, за новогодишње, божићне,
ускршње и друге празнике, а декорација са заставицама у складу са важећим Законима
о празницима и светковинама РС И БиХ,
4. Набавка парковских клупа и поправка и заштита постојећих на подручју
града,
5. Поправка постојећих љуљачки, клацкалица и другог урбаног мобилијара у
граду,
6. Разни радови који нису посебно предвиђени овим Програмом, а за које ће се
евентуално указати потреба у току године изводиће се по посебном налогу уз
претходно обезбјеђење финансијских средстава,
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СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА ЗКП-а за 2017. годину
1. ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА
(зимска служба, чишћење улица, тротоара, трга, централног споменика и уклањање
итд)
- ЧИШЋЕЊЕ ГРАДСКИХ УЛИЦА.......................................................65.000,00 КМ
- ЗИМСКА СЛУЖБА НА УЛИЦАМА ТРГОВИМА И
ТРОТОАРИМА……………………………………………..…….…… 45.000,00 КМ
2. ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И
РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА (прикупљање и одвоз отпадака, кошење, крчење
и одвоз траве, одржавање стабала, украсног шибља, ружа и живе зелене ограде,
окопавање истог, сађење сезонског цвијећа, нових садница, одржавање кружног тока
итд.) …………..................................................................................................90.000,00 КМ
3. ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ
МЈЕСТИМА (санација већих ударних рупа на подручју града 1.200 м2, насипање
макадамских улица јаловином 1.800 м3, израда нове хоризонталне и вертикалне
саобраћајне сигнализације на подручју града као и санација постојећих улица, и др.)
…………………………………..…………………........................................ 80.000,00 КМ
4. ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ВОДА И ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ
ПОВРШИНА (чишћење сливника, санација мањих кварова на градској канализацији
ископ и чишћење канала уз улице на подручју града, одржавање жабљих поклопаца
и вертикалних затварача на локалитетима) ……………….………………50.000,00КМ
5. ЈАВНА РАСВЈЕТА У НАСЕЉЕНИМ МЈЕСТИМА (санација уличне расвјете,
текуће одржавање и потрошња електричне енергије у граду и МЗ у којим постоји
изграђена јавна расвјета)
- ПОТРОШЊА СТРУЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ ............................. 240.000,00 КМ
- ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ …….…………...…....................40.000,00 КМ
6. ДЈЕЛАТНОСТИ ЗООХИГИЈЕНЕ (хватање и збрињавање напуштених животиња,
превожење и смјештај у азил, исхрана и ветеринарска заштита, еутаназија старих
животиња, уклањање животињских лешева са јавних површина и санација терена и
управљање објектима за смјештај животиња) ………..……………………. 10.000,00 КМ
ОДРЖАВАЊЕ И МОДЕРНИЗАЦИЈА ОБЈЕКАТА ЗКП-а – КОМУНАЛНА
ОПРЕМА ……………………………………………………………………... 5.300,00 КМ
ИЗДАЦИ ЗА ВИШЕГОДИШЊЕ НАСАДЕ ……………………...…….... 5.000,00 КМ
У К У П Н О:

630.300,00 КМ
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ПРЕГЛЕД УЛИЦА У ДЕРВЕНТИ СА ДИНАМИКОМ ОБАВЉАЊА ПОСЛОВА
ЧИШЋЕЊА ЈАВНИХ ПОВРШНА у 2017. години
Ред. Бр.

УКУПНА
ПОВРШИНА
ЧИШЋЕЊЕ СВАКИ ДАН
4516
3549

У ЛИ Ц А

ПОВРШИНА

м2 ПУТНОГ ПОЈАСА м2

1.
2.

Трг Православља
Трг Ослобођења

3.
4.
5.

ЧИШЋЕЊЕ 2 пута седмично – понедељком и петком
Краља Петра
2664
Милована Бјелошевића-Белог
3900
Марије Бурсаћ
1540

954
1392

1998
1029
1155

ЧИШЋЕЊЕ 1 пута седмично ( уторак сриједа или четвртак – одређује извођач по
динамици)
6.
Трг ослобођења (испод пијаце)
3550
696
7.
Одред Војводе Мишића
1400
800
8.
Цара Лазара
772
579
9.
Стевана Немање (до болнице)
1960
1470
10.
1 Маја (до бензинске станице)
4040
33030
11.
Дервентских ослободилаца
5000
1000
12.
Српске војске
4095
3018
13.
Парк Српске Војске
8400
14.
Светог Саве (до спортске дворане)
2080
1560
15.
Његошева
511
255,5
16.
Славка Симића
511
150
17.
Николе Тесле
884
663

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

ЧИШЋЕЊЕ ПО НАЛОГУ 12 пута у току године
Младена Стојановића
2284
Триве Вујића
908
Јована Дучића
840
Славка Родића
548
Вељка Миланковића
720
Чика Јове Змаја
550
Омладинска
880
Шантићева
1280
Дубичка
1700
Жељезничка
7680

1713
681
630
411
540
110
660
960
1275
2560

Све остале улице које нису наведене чистиће се по налогу овлашћеног лица
Одјељења за стамбено-комуналне послове. Паркинг простори чисте се по динамици
која је утврђена за улицу у којој се налазе.
СПИСАК МАКАДАМСКИХ УЛИЦА У ГРАДУ
Ред. Бр.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

УЛИЦА
Дубичка
Војводе Степе Степановића
Прњаворска
Милоша Црњанског
Меше Селимовића
8. Марта
Васе Пелагића/дио/
Бранка Ћопића/дио/

2

УКУПНА ПОВРШИНА м
300
240
1700
1300
1100
250
787
900
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Филипа Вишњића/дио/
Косовке дјевојке/дио/
Мајке Јевросиме/дио/
Бранислава Нушића / дио/
Ново насеље у Сервисно комуналном центру
Милоша Обилића
Марка Краљевића
Озренска
Крфска
Косовских јунака
Јасиковача
Милунке Савић
Опленичка
Радничка
19. априла
Иве Андрића

800
1.122
260
470
2300
420
3000
2000
700
600
300
200
540
500
500
400

СПИСАК УЛИЦА НА КОЈИМА ЋЕ СЕ ОБАВЉАТИ ПОСЛОВИ ЗИМСКЕ
СЛУЖБЕ У 2016. ГОДИНИ
ПРИОРИТЕТ I:
1. Дубичка …………………………. 425 м1
2. Марије Бурсаћ…………………… 385 м1
3. 1.Маја…………………………… 2110 м1
4. Стевана Немање……………….. 1010 м1
5. Краља Петра И…………………...666 м1
6. Милована Бјелошевића–Белог…. 343 м1
7. Трг Православља………………… 318 м1
8. Трг ослобођења (и испод пијаце).. 464 м1
9. Цара Лазара………………………. 193 м1
10. Триве Вујића……………………. 227 м1
11. Вељка Миланковића…………… 137 м1
12. Николе Тесле…………………… 221 м1
13. Славка Симића……………………73 м1
14. Славка Родића…………………....107 м1
15. Јована Дучића…………………....210 м1
16. Чика Јове Јовановића Змаја.….....180 м1
17. Одред Војводе Мишића………... 700 м1

18. Дервентских ослободилаца… 875 м1
19. Његошева……………………...620 м1
20. Жељезничка…………………1.020 м1
21. Младена Стојановића……….. 571 м1
22. Српске војске………………..1.700 м1
23. Светог Саве…………………... 503 м1
24. Омладинска…………………... 805 м1
25. 5. Козарачке бригаде………… 363 м1
26. Книнска (интерне саобраћајнице у
Индустриској зони од ул. Дубичке до
заобилазнице)…………………… 3600 м1
27. Шантићева…………………… 250 м1
28. Десанке Максимовић.…...…… 200 м1
29. Стевана Синђелића…………..2.281 м1
30. Вука Караџића.………………....404 м1
31. Церска……………………….. 556 м1

ПРИОРИТЕТ II:
32. Поточани…………………..…… 1500 м1
33. Карађорђева………………………800 м1
34. Осињских бригада………………. 800 м1
35. Ђенерала Драже………………… 910 м1
36. Патријарха Дожића……………....600 м1
37. Солунска………………………….400 м1
38. Хајдук Вељка……………………140 м1
39. Браће Југовића…………………...180 м1
40. Косовских Јунака………………..520 м1
41. Војводе Степе Степановића……..480 м1
42.МилошаОбилића………………..…292 м1
43. Милоша Вујаковића……………..350 м1

52. 53. Дивизије..…………………..236 м1
53. 9. Маја…………………………..161 м1
54. Новака Пиваша…….………….120 м1
55. Укринска..……………………... 250 м1
56. Гаврила Принципа..……………602 м1
57. Николе Пашића………………...230 м1
58. 16.Крајишке……………….… 1.296 м1
59. Занатска.…………………….......291м1
60. Озренска……………………. …200 м1
61. Доситеја Обрадовића………….570 м1
62. Петра Кочића ……………….. 410 м1
63. Видовданка …………………. 571 м1
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44. Јасиковача………………………...800 м1
45. Петра Мећаве ………………….. 550 м1
46. Вуковарска………………………850 м1
47. Студеничка.……………………. 650 м1
48.Бранка Ћопића..…….…..….……571м1
49.Филипа Вишњића….……………571 м1
50.Мајке Јевросиме…..…….……….571м1
51. Косовке дјевојке …...................... 571м1

64. Васе Пелагића ……………… 571 м1
65. Радничка ……………… 1.082,34 м1

ПРИОРИТЕТ III:
У трећем приоритет су остале улице које нису ушле у I и II приоритет.

ТРГОВИ:
1. Трг ослобођења (испред зграде општине)................………………….………... 3.000 м2
2. Плато на и уз Централни споменик.……………….……………………................ 500 м2
3. Тротоари уз саобраћајницу око цркве……………...……………......................... 3.200 м2
4. Пјешачка зона између ОШ“НИКОЛА ТЕСЛА“ И ЏАМИЈЕ…………………......150 м2

ТРОТОАРИ
1. Марије Бурсаћ….…………………. 700 м2
2. Милована Бјелошевића-Бело……1.300 м2
3. Краља Петра И…………………...1.332 м2
4.СтеванаНемање……………….......2.600м2
5.Дубичка……………………………1.500м2
6.НиколеТесле..…………………….....120м2
7. Дубичка………………………. ....1.500 м2
8.Српске војске....………..………..2.750м2
9. Светог Саве…………..……… 2.340 м2

10. Трг Православља…..……..….. 500 м2
11. 1. Маја…………….………. 3.949 м2
12. Младена Стојановића………….70 м2
13. Омладинска…………………...375 м2
14. Ђенерала Драже………………500 м2
15. Жељезничка……………….. 3.490 м2
16. Бранка Ћопића………………..560 м2

ПАРКИНГ ПРОСТОРИ
1. Одржавање паркинг простора у зимском периоду:
- 283 паркинг простора са асфалтном подлогом……….………............... 4.245 м2
- 114 паркинг простора са макадамском подлогом …………….…….. 1.710 м2
- 8 „ТАХИ“ стајалишта на подручју града ……………………...…………120 м2
Табеларни преглед јавних зелених површина за одржавање у 2017. години
Р.Б.

ЈАВНА
ПОВРШИНА

6.
7.

КОД ДОМА КУЛТУРЕ
КОД «ТАХИ»
КОД БЕНЗИСКЕ ПУМПЕ
У „КИНЕСКОЈ ЧЕТВРТИ“
КОД ПРАВОСЛАВНОГ
ХРАМА
ПАРК у ул. СРПСКЕ ВОЈСКЕ
КОД ХОТЕЛА

8.

ПОЈАС УЗ УКРИНУ

1.
2.
3.
4.
5.

ВРСТА
РАДОВА

ПОВРШ.

м2

БР.
ИНТЕР.

УКУПНО

м2

кошење машинско
кошење машинско
кошење машинско
кошење машинско

360
400
1.500
4.000

8
8
8
8

2.880
3.200
12.000
32.000

кошење машинско

2.500

8

20.000

кошење машинско
кошење машинско

8.400
450
56.000

8
8

67.200
3.600

3
3

168.000
15.000

кошење машинско
ручно и крчење

5.000
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

ПОВРШИНА ул. Омладинска
КОД АУТОБУСКЕ СТАНИЦЕ
ПУТНИ ПОЈАС У
ИНДУСТРИЈСКОЈ ЗОНИ
ЛОКАЛИТЕТ ВАШАРИШТА
ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА КОД
СТАРЕ И НОВЕ ОПШТИНЕ
ПОЈАС УЗ НАСИП
УЛИЧНИ ПОЈАСЕВИ НА
ПОДРУЧЈУ ГРАДА
ЗЕЛЕНА ПОВРИИНА
ИЗМЕЂУ ЗГРАДА СП-106 и
СП- 50
КОШЕЊЕ ТРАВЕ У
ПАРТИЗАНСКОМ ГРОБЉУ
КРУЖНИ ТОКОВИ– ЗЕЛЕНА
ПОВРШИНА
ПОВРШИНЕ КОЈЕ ЋЕ СЕ
КОСИТИ И КРЧИТИ
ИНТЕРВЕНТНО
СПОМЕН КОМПЛЕКС
„ЧАРДАК“
ЗЕЛЕНА ПОВРШИНА КОД
МАРКСИСТИЧКОГ ЦЕНТРА
УКУПНО

кошење машинско
кошење машинско
кошење машинско
ручно и крчење
кошење машинско
ручно и крчење

17.000
1.350
38.166
25.444
14.715
19.654

3
8
1
1
1
1

51.000
10.800
38.166
25.444
14.715
19.654

кошење машинско

1.800

8

14.400

кошење машинско

3.100

8

24.800

машински и ручно

31.000

8

248.000

кошење машинско

1.850

8

14.800

кошење машинско

5.417

8

43.336

кошење машинско

1500

8

12.000

кошење машинско
ручно и крчење

10.000

1

10.000

кошење машинско

5.000

4

20.000

кошење машинско

3.000

3

9.000

257.606

-

879.995

-

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Овај Програм ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у „Службеном
гласнику општине Дервента“.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕРВЕНТА

Број: 01-022-14/17
Датум: 31.јануара 2017. године

ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Маријан Кљајић
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