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278/ 
На основу члана 39. став 2. тачка 33. Закона о 

локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“ број  97/16, 36/19 и 61/21) , члана 4. став 2. 

Закона о министарским , владиним и другим 

именовањима Републике Српске („Службени гласник 

Републике Српске“, број 41/03), члана  52. став 2. тачка 

33. Статута општине Нови Град („Службени гласник 

општине Нови Град“ број 2/17) и  члана 11. став 2. 

Одлуке о поступку именовања органа управљања у 

установама и предузећима чији је оснивач општина Нови 

Град („Службени гласник општине Нови Град“ бр. 6/21), 

Скупштина општине Нови Град, на 9. редовној сједници 

одржаној 29.11.2021. године, донијела је 

  

Р Ј Е Ш Е Њ Е 

о именовању вршиоца дужности директора  

Јавне установе  „Културно-образовни  

центар Нови Град“ Нови Град   

 

1. Дражен Бабић, проф.разредне наставе из 

Новог Града именује се за вршиоца дужности  

директора Јавне установе  „Културно-образовни центар 

Нови Град“ Нови Град.   

 

2. Именовање вршиоца дужности директора 

Јавне установе „Културно-образовни центар Нови Град“ 

Нови Град  врши се на период до 60 дана. 

 

3. Вршилац дужности директора има сва права и 

обавезе која су законом и Статутом установе прописана 

за директора. 

 

 4. Ово Рјешење ступа на снагу даном доношења 

и објавиће се у „Службеном гласнику општине Нови 

Град”. 

 

Број: 02-022-220/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.11.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

--------------------------------------------------------------------------  

279/ 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16), члана 21. став 2. и 3. Закона о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 

број 124/11 и 100/17), члана 17. Закона о водама 

(„Службени гласник Републике Српске“, број 50/06, 

92/09, 121/12 и 74/17) и члана 52. Статута општине Нови 

Град („Службени гласник општине Нови Град“, број 

2/17), Скупштина општине Нови Град на 9. редовној 

сједници одржаној дана 29.11.2021. године, донијела је  

 

ПРОГРАМ 

о измјенама и допунама Програма обављања 

комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње на јавним површинамана подручју 

општине Нови Град за 2021. годину 

 

 

Скупштина општине Нови Град је на 4. редовној 

сједници одржаној 30.03.2021. години усвојила Програм 

обављања комуналних дјелатности заједничке комуналне 

потрошње на јавним површинама на подручју општине 

Нови Град за 2021. годину („Службени гласник општине 

Нови Град“, бр. 04/21). У Извјештају о проведеној 

финансијској ревизији Општине Нови Град за период 

01.01-31.12.2017. године, РВ040-18 од 01.08.2018. године, 

Главна служба за ревизију јавног сектора Републике 

Српске је препоручила да се плански документи 

(програми и планови коришћења намјенских прихода и 

други програми којима је прописано трошење средстава) 

и буџет односно ребаланс буџета међусобно усклађују. 

Стога се приступа измјенама и допунама овог плана.  

 

Измјене и допуне су сљедеће: 

 

1. У тачки 2, реченица: „Буџетом општине Нови Град за 

2021. годину су планирана средства за обављање 

комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње 

у износу од  511.935,00 КМ, и та средства ће бити 

распоређена на сљедеће дјелатности: 

1. одвођење атмосферских падавина и других вода 

са јавних површина, 

2. чишћење јавних површина и одржавање, 

уређивање и опремање јавних зелених и 

рекреационих површина, 

3. одржавање градског гробља, 

4. чишћење јавних саобраћајних површина, 

5. јавна расвјета, 

6. дјелатност зоохигијене са превентивном 

дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом 

и 

7. уређење града за празничне дане 

8. набавка и постављање контејнера.“, 

мијења се и гласи: „Ребалансом буџета општине Нови 

Град за 2021. годину су планирана средства за обављање 

комуналних дјелатности заједничке комуналне потрошње 

у износу од  497.312,50 КМ и та средства ће бити 

распоређена на сљедеће дјелатности: 

1. одвођење атмосферских падавина и других вода 

са јавних површина, 

2. чишћење јавних површина и одржавање, 

уређивање и опремање јавних зелених и 

рекреационих површина,  

3. одржавање градског гробља, 

4. чишћење јавних саобраћајних површина, 

5. јавна расвјета, 

6. дјелатност зоохигијене са превентивном 

дезинфекцијом, дезинсекцијом и дератизацијом 

и 

7. уређење града за празничне дане 

8. набавка и постављање контејнера.“, 

 

б) У тачки 2, измјене и допуне су представљене у табели 

1, 

в) У тачки 3, измјене су представљене у табели 2, 

г) У тачки 4, измјене и допуне су представљене у табели 

3, 

д) У тачки 6, измјене су представљене у табели 5, 

ђ) У тачки 7, измјене су представљене у табели 6 и 

е) У тачки 9, измјене су представљене у табели 8 и  

ж) Утачки 10, измјене су представљене у табели 9. 
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I - УВОД 

 

Програм обављања комуналних дјелатности заједничке 

комуналне потрошње се доноси у складу са чланом 21. 

Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), који прописује 

да се средства за обављање комуналних дјелатности 

заједничке комуналне потрошње обезбјеђују из буџета 

јединице локалне самоуправе, а на основу програма који 

доноси скупштина јединице локалне самоуправе. 

Законом о комуналним дјелатностима („Службени 

гласник Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), 

Одлуком о комуналном реду („Службени гласник 

општине Нови Град“, бр. 10/13, 15/13 и 17/13) и Законом 

о водама („Службени гласник Републике Српске“, бр. 

50/06, 92/09, 121/12 и 74/17) дефинисане су дјелатности и 

водна добра од посебног јавног интереса те утврђена 

организација обављања комуналних дјелатности и начин 

њиховог финансирања.  

 

Комуналне дјелатности од посебног јавног интереса 

сматрају се: 

 

- дјелатности индивидуалне комуналне потрошње 

и 

- дјелатности заједничке комуналне потрошње. 

 

Обзиром да су дјелатности заједничке комуналне 

потрошње комуналне услуге и производи који се могу 

дефинисати и измјерити, али које није могуће посебно 

наплатити од сваког корисника комуналне услуге према 

количини стварно извршене комуналне услуге и 

коришћењу, овим Програмом ће се утврдити обим и 

квалитет одржавања и обнављања појединих комуналних 

објеката и уређаја и комуналних услуга заједничке 

комуналне потрошње, висину потребних средстава за 

реализацију програма и распоред средстава по намјенама 

за сваку дјелатност посебно.  

 

II - ФИНАНСИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОГРАМА 

 

Сви послови по овом Програму биће повјерени 

извршиоцима у складу са Законом о комуналним 

дјелатностима („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 124/11 и 100/17) и Законом о јавним набавкама у БиХ 

(„Службени гласник БиХ“, бр. 39/14). 

Ребалансом буџета општине Нови Град за 2021. годину 

су планирана средства за обављање комуналних 

дјелатности заједничке комуналне потрошње у износу од  

497.312,50 КМ, и та средства ће бити распоређена на 

сљедеће дјелатности: 

 

1. одвођење атмосферских падавина и других 

вода са јавних површина, 

2. чишћење јавних површина и одржавање, 

уређивање и опремање јавних зелених и 

рекреационих површина,  

3. одржавање градског гробља, 

4. чишћење јавних саобраћајних површина, 

5. јавна расвјета, 

6. дјелатност зоохигијене са превентивном 

дезинфекцијом, дезинсекцијом и 

дератизацијом и 

7. уређење града за празничне дане 

8. набавка и постављање контејнера.  

 

Распоред буџетских средстава је приказан у Табели 1. 

 

Табела 1: Средства планирана за обављање комуналаних дјелатности у 2021. години 

Број 

конта 
Буџетска позиција 

Буџет за 2021. 

годину 

Ребаланс буџета 

за 2021. годину 

412500 Расходи за текуће одржавање јавне расвјете 30.000,00 30.000,00 

412800 

Расходи по основу утрошка електричне расвјете на јавним 

површинама (трошкови електричне енергије и расходи по 

основу ЗК) 200.000,00 205.659,00 

412800 Расходи за услуге чишћења јавних површина-јавна хигијена 177.000,00 182.340,00 

412800 Расходи за остале услуге одржавања - водни објекти 52.000,00 49.000,00 

511100 Издаци за изградњу објеката (мјеста за контејнере – ИРБ) 8.003,00 6.853,00 

511100 Издаци за изградњу и прибављање вањског освјетљења 20.000,00 4.622,00 

511300 Издаци за опрему – контејнери - ИРБ 12.432,00 6.318,00 

412200 Расходи за услуге дератизације 7.000,00 7.000,00 

412200 Расходи за збрињавање животиња 4.000,00 4.000,00 

516100 Издаци за залихе материјала, робе и ситног инвентара* 
1.500,00 1.520,50 

УКУПНО 511.935,00 497.312,50 

*Напомена: Ова ставка се односи на набавку декоративног материјала и расвјетних тијела са Одсјека за заједничке 

послове. 
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Уколико средства планирана у Ребалансу буџета 

за 2021. годину не буду довољна за реализацију овог 

Програма потребно је обезбиједити средства из других 

извора финансирања или извршити реалокацију 

средстава са других ставки у Ребалансу буџета. 

Планиране количине и средства су полазна основа, те ће 

се коначне количине  знати праћењем стања на терену, уз 

могућност реалокације средстава унутар исте буџетске 

позиције, а стварна  вриједност утврдити приликом 

провођења поступка јавне набавке по Ребалансу буџета 

за 2021. годину. 

 

III - ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ ПАДАВИНА И 

ДРУГИХ ВОДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА 
 

Одвођење атмосферских падавина и других вода са 

јавних површина обухвата уклањање кишнице, снијега и 

леда са јавних површина као и трошкове одржавања и 

експлоатације водних објеката и система заједно са 

припадајућом опремом и то: црпних станица на 

канализационим колекторима у Новом Граду, 

обалоутврдног зида на Унском кеју, сливника са 

решеткама за одводњу површинских вода са јавних 

површина те уређаја за пропуштање воде у једном смјеру 

(жабљи поклопци).  

Распоред активности и потребних средстава за 

одржавање и опремање водних објеката и система са 

припадајућом опремом су приказани у Табели 2. 

 

Табела 2: Одржавање и опремање водних објеката и 

система са припадајућом опремом 

Ред. 

бр. 

Опис активности 

План за 

2021. 

годину 

План према 

ребалансу 

буџета за 

2021. 

годину 

1 Одржавање црпних 

станица на 

канализационим 

колекторима 47.000,00 47.000,00 

2 Трошкови електричне 

енергије за црпне 

станице 5.000,000 2.000,00 

УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) 52.000,00 49.000,00 

 

 

IV - ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И 

ОДРЖАВАЊЕ, УРЕЂИВАЊЕ И ОПРЕМАЊЕ 

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ 

ПОВРШИНА 

 

Чишћење јавних површина обухвата прикупљање, одвоз, 

депоновање и уништавање отпада и падавина.  

 

Одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и 

рекреационих површина обухвата: одржавање дрвећа, 

дрвореда и другог шумског растиња (поткресавање, 

залијевање, замјена стабала, сађење нових стабала, 

заштита од болести, штеточина и слично), сијање траве, 

одржавање и опремање површина и одржавање у 

функционалном стању (парковске клупе, реквизити 

дјечије забаве и други реквизити, инсталације и уређаји и 

друго) у парковима, дрворедима, скверовима, 

травњацима, зеленило уз саобраћајнице, зелене 

површине уз стамбене зграде, површине за рекреацију, 

отворене плаже, обале ријека Уне и Сане и слично.  

           Распоред активности и потребних средстава за 

одржавање, уређивање и опремање зелених и 

рекреационих површина је приказан у Табели 3. 

 

 

Табела 3: Одржавање, уређивање и опремање зелених и 

рекреационих површина 

Ред. 

бр. 
Опис активности 

План за 

2021. 

годину 

План 

према 

ребалансу 

буџета за 

2021. 

Годину 

1.1. Чишћење паркова, 

зелених површина уз 

саобраћајнице, обале 

ријека Уне и Сане, 

излетиште Лонџа (Кула), 

круг „Касарне“, 

Аутобуска станица 

"Козарапревоз" и превоз 

отпада на депонију 

„Шућа“ по потреби  40.014,00 39.487,50 

1.2. Кошење траве у 

парковима од 5. до 10. 

мјесеца, зеленим 

површинама уз 

саобраћајнице, обале 

ријека Уне и Сане, 

излетиште „Лонџа“ 

(Кула), круг „Касарне“, 

спомен обиљежја* и 

превоз отпада на депонију 

„Шућа“. 21.411,00 21.411,00 

1.3. Орезивање дрвећа и 

превоз грана на депонију:     

  • пречник стабла 0 - 25 цм 310,05 286,65 

  • пречник стабла 25 – 50 

цм 2.187,90 1.930,50 

   

  1.6. Набавка и садња 

сезонског прољетног 

цвијећа: 

• прољетнице 1.052,77 1.052,77 

1.7. Одржавање мобилијара: 

 

    • радови према рачуну на 

одржавању дјечијих 

игралишта (бојење, 

подмазивање и 

учвршћивање дјечијих 

справа, измјена пијеска у 

пјешчанику, замјена 

дотрајалих дрвених и  

металних елемената...) 

          

807,30 1.614,60 

   

     

  УКУПНО СА ПДВ-ом (КМ) 65.783,02 65.783,02 
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V - ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКОГ ГРОБЉА 

 

Одржавање градског гробља подразумијева радове 

чишћења и кошења.  

 

Распоред активности и потребних средстава за чишћење 

јавних саобраћајних површина је приказан у Табели 4. 

 

Табела 4: Одржавање градског гробља 

Ред. 

бр. 
Опис активности 

План за 

2021. 

годину 

План 

према 

ребалансу 

буџета за 

2021. 

Годину 

1 Одржавање градског 

гробља 9.999,60 9.999,99 

УКУПНО СА ПДВ-ом (КМ) 9.999,60 9.999,99 

 

 

VI - ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА 

 

Чишћење јавних саобраћајних површина у Новом Граду 

обухвата чишћење и прање коловоза улица, тротоара и 

пјешачких стаза (осим коловоза магистралних путева), те 

прикупљање и превоз отпада на градску депонију Шућа.  

 

Распоред активности и потребних средстава за чишћење 

јавних саобраћајних површина је приказан у Табели 5. 

 

 

Табела 5: Чишћење јавних саобраћајних површина 

Ред. 

бр. 
Опис активности 

План за 

2021. 

годину 

План 

према 

ребалансу 

буџета за 

2021. 

Годину 

1 Чишћење коловоза 

улица*, тротоара и 

пјешачких стаза (осим 

коловоза магистралних 

путева) и превоз отпада 

на депонију „Шућа“ 

(чисти се просјечно 1 пут 

мјесечно) 99.216,00 99.216,00 

2 Машински ископ земље 

III категорије и 

депонованог отпада у 

просјечној дебљини слоја 

од 100cm. У цијену 

урачунати откоп, утовар и 

превоз на депонију до 

5km. 0,00 5.347,31 

УКУПНО СА ПДВ-ом (КМ) 99.216,00 104.563,31 

*Напомена:  

Улице су наведене у Одлуци о локалним и 

некатегорисаним путевима и улицама на подручју 

општине Нови Град („Службени  гласник општине Нови 

Град“, број 7/16) 

 

VII - ЈАВНА РАСВЈЕТА 

 

Јавна расвјета обухвата изградњу, одржавање и трошкове 

електричне енергије за јавну расвјету.  

 

Распоред активности и потребних средстава за јавну 

расвјету је приказан у Табели 6. 

 

Табела 6: Јавна расвјета 

Ред. 

бр. 
Опис активности 

План за 

2021. 

годину 

План 

према 

ребалансу 

буџета за 

2021. 

годину 

1 Изградња јавне расвјете 20.000,00 4.622,00 

2 Трошкови електричне 

енергије за јавну 

расвјету (трошкови 

ел.енергија и расходи по 

основи ЗК) 200.000,00 205.659,00 

3 Одржавање јавне 

расвјете 30.000,00 30.000,00 

УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) 250.000,00 240.281,00 

 

 

VIII - ДЈЕЛАТНОСТ ЗООХИГИЈЕНЕ СА 

ПРЕВЕНТИВНОМ    ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ, 

ДЕЗИНСЕКЦИЈОМ И ДЕРАТИЗАЦИЈОМ 

 

Дјелатност зоохигијене обухвата хватање и збрињавање 

напуштених и угрожених домаћих животиња (кућних 

љубимаца), превоз и смјештај у посебно изграђене 

објекте за те намјене (азил), исхрана и ветеринарска 

заштита, еутаназију старих животиња и сигурно 

уклањање животињских лешева са јавних површина и 

санацију терена, као и управљање објектима за смјештај 

животиња.  

Превентивна дератизација је тренутно уклањање 

штетних глодара са јавних површина и објеката и њихово 

прописно одлагање ради спрјечавања ширења заразних 

болести из истих. 

 

Распоред активности и потребних средстава за дјелатност 

зоохигијене са превентивном дезинфекцијом, 

дезинсекцијом и дератизацијом је приказан у Табели  7. 

 

Табела 7: Зоохигијена 

Ред. 

бр. 
Опис активности 

План за 

2021. 

годину 

План 

према 

ребалансу 

буџета за 

2021. 

годину 

1 Збрињавање животиња 4.000,00 4.000,00 

2 
Услуге дератизације 7.000,00 

7.000,00 

УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) 11.000,00 11.000,00 
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IX - УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗА ПРАЗНИЧНЕ ДАНЕ  

 

Уређење града за празничне дане обухвата набавку и 

постављање декоративног материјала, новогодишње 

јелке и расвјетних украса. 

 

Распоред активности и потребних средстава за уређење 

града за празничне дане је приказан у Табели  8. 

 

Табела 8: Уређење града за празничне дане 

Ред. 

бр. 
Опис активности 

План за 

2021. 

годину 

План 

према 

ребалансу 

буџета за 

2021. 

годину 

1 Набавка декоративног 

материјала и расвјетних 

украса* 1.500,00 1.520,50 

2 Постављање и уклањање 

декоративног материјала и 

расвјетних украса 2.000,00 1.993,68 

УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) 3.500,00 3.514,18 

*Напомена: Ова ставка се односи на набавку 

декоративног материјала и расвјетних тијела са Одсјека 

за заједничке послове. 

 

X – НАБАВКА И ПОСТАВЉАЊЕ КОНТЕЈНЕРА ЗА 

ОТПАД 

  

             Буџетом општин Нови Град у 2021.години је 

предвиђено 20.435,00 КМ за набавку обичних контејнера 

и контејнера за селективно прикупљање отпада, као и за 

уређење мјеста за њихово постављање. У оквиру 

Пројекта имплементације пројекта проширења и 

унапређења квалитета услуге управљања комуналним 

отпадом на подручју општине Нови Град. 

Распоред активности и потребних средстава за набавку и 

постављање контејнера за отпад је приказан у Табели 9. 

 

Табела 9: Набавка и постављање контејнера за отпад 

Ред. 

бр. 
Опис активности 

План за 

2021. 

годину 

План 

према 

ребалансу 

буџета за 

2021. 

годину 

1 Уређење мјеста за 

контејнере 8.003,00 6.853,00 

2 Набавка контејнера 
12.432,00 6.318,00 

УКУПНО са ПДВ-ом (КМ) 20.435,00 13.171,00 

 

XI - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Збирна рекапитулација комуналних дјелатности 

заједничке комуналне потрошње је приказана у Табели 

10. 

 

 

 

 

 

Табела 10: Рекапитулација 

Ред. 

бр. 
Дјелатност 

 План за 

2021. 

годину 

План 

према 

ребалансу 

буџета за 

2021. 

годину 

1 ОДРЖАВАЊЕ, 

УРЕЂИВАЊЕ И 

ОПРЕМАЊЕ ВОДНИХ 

ОБЈЕКАТА И 

СИСТЕМА ЗАЈЕДНО 

СА ПРИПАДАЈУЋОМ 

ОПРЕМОМ 52.000,00 49.000,00 

2 ОДРЖАВАЊЕ, 

УРЕЂИВАЊЕ И 

ОПРЕМАЊЕ ЈАВНИХ 

ЗЕЛЕНИХ И 

РЕКРЕАЦИОНИХ 

ПОВРШИНА  65.783,02 65.783,02 

3 ОДРЖАВАЊЕ 

ГРАДСКОГ ГРОБЉА 9.999,99 9.999,99 

4 ЧИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ – 

САОБРАЋАЈНИХ 

ПОВРШИНА 99.216,00 104.563,31 

5 ЈАВНА РАСВЈЕТА 250.000,00 240.281,00 

6 ДЈЕЛАТНОСТ 

ЗООХИГИЈЕНЕ СА 

ПРЕВЕНТИВНОМ 

ДЕЗИНФЕКЦИЈОМ, 

ДЕЗИНСЕКЦИЈОМ И 

ДЕРАТИЗАЦИЈОМ 11.000,00 11.000,00 

7 УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗА 

ПРАЗНИЧНЕ ДАНЕ  3.500,00 3.514,18 

8 НАБАВБКА И 

ПОСТАВЉАЊЕ 

КОНТЕЈНЕРА ЗА 

ОТПАД 20.435,00 13.171,00 

УКУПНО СА ПДВ- ом (КМ) 511.934,01        

497.312,50   

 

Број: 02-022-212/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 29.11.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

--------------------------------------------------------------------------  




