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  Програм уређења грађевинског земљишта урађен је на основу Закона о уређењу 
простора и грађењу (Службени гласник Републике Српске бр.40/13, 106/15 , 03/16 и 
84/19). Основе за израду програма су и:  

  1. Програм уређења градског грађевинског земљишта за цијело подручје града 
(урбанистички план и регулациони планови),  

  2. Стратегија развоја града Бањалука,  
  3. преузете обавезе по основу накнаде за уређење грађевинског земљишта,  
  4. студије, анализе и пројекти,  
  5. приоритети произашли из постојећег стања комуналне инфраструктуре у односу на потребе 

и  
  6. приоритети произашли из захтјева грађана, мјесних заједница и јавне расправе.  
   

 
  Програм обухвата радове и активности на:  
  а) припремању грађевинског земљишта за изградњу (прибављање земљишта, израда 

урбанистичке документације, геодетских и других подлога, инжењерско техничка 
испитивања земљишта, санациони радови и рашчишћавање земљишта).  

  б) комунално опремање грађевинског земљишта (изградња објеката водоснабдијевања 
и канализације, уређење слободних површина и других објеката комуналне 
инфраструктуре).  

  Планирана средства зa 2020.годину износе 13.500.000,00 КМ мања су за 11,4% у односу на 
план за 2019.годину.  

  Дјеломично су пренесена средства за финансирање дијела радова на изградњи водоводне и 
канализационе инфраструктуре  у 2020. години  из кредитних средстава EBRD-a  у износу од 
7.000.000,00 КМ  која се неће реализовати у 2019. години.  

  Из намјенских средстава по Закону о концесијама планирана су улагања у изградњу и 
реконструкцију  јавне расвјете у износу од 146.000,00 КМ, а за изградњу водоводне  и 
канализационе мреже средства по основу накнада по Закону о водама  у износу од 250.000,00 
КМ.  

     
1. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ   

   
 

1.1. Израда урбанистичко-техничке документације, планова парцелације и урбанистичко-
техничких услова  

   
 

  Програмом је обухваћена израда урбанистичко - техничке и пројектне документације са 
ревизијом, која је неопходна за реализацију програма у 2020. години (недостајућа) и 
очекиваних пројеката у наредним годинама.  

   
 

1.1.1. Водоводи   
  Урбанистичко-техничка документација  водоснабдијевања финансираће се из намјенских 

средстава од продаје пословних простора (,,Службени гласник Града Бања Лука,,бр.  24/11, 
закључак 07-013-576/11), а радиће се документација за објекте у складу са закључком о 
усвајању Извјештаја о водоснабдијевању Скупштине Града (Службени гласник Града Бања 
Лука бр.21/11, закључак 07-013-501/11) 0,00 

  Водоводни систем Црно Врело - подсистеми Бронзани Мајдан и Звијезда, Водоводни систем 
Јагаре - Понир, Старчевица - Тузланска, Обилићево, Траписти-измјештање цјевовода, Мишин 
Хан, Поткозарје, Верићи, Рекавице, Кола, Чесма 2, Туњице 2, Шарговац, Драгочај, водоводни 
систем Бочац, водоводни систем Граб, водоводни систем Рацуне, дијелови водоводног 
система Бањица и др.  

   
 

1.1.2. Канализација  
  У насељима Ада, Старчевица,  Петрићевац, Дракулић, Лауш, Вида Симурџића, Пут српских 

бранилаца, Побрђе, Паприковац, Обилићево, Врбања, Куљани и др.  20.000,00 
   

 
1.1.3. Регулација водотокова  

  Израда документације  за уређење за Кочићев поток, Подстранац, Црквена Драгочајка и  др. 5.000,00 
   

 
1.1.4. Насеља  



  УТУ за уређење око објеката према обавезама преузетим из уговора склопљених са 
инвеститoрима објеката.  5.000,00 

1.1.5. Остало  
   3.000,00 
   

 
  УКУПНО 1.1: 33.000,00 
   

 
1.2. Израда изведбене пројектне документације за објекте комуналне инфраструктуре  

   
 

1.2.1. Водовод  
  Израда пројектне документација за водоснабдијевање финансираће се из намјенских 

средстава од продаје пословних простора (Службени гласник Града Бања Лука број 24/11, 
закључак 07-013-576/11), а радиће се документација за објекте у складу са закључком о 
усвајању Извјештаја о водоснабдијевању Скупштине Града (Службени гласник Града Бања 
Лука бр.21/11, закључак 07-013-501/11) 0,00 

   
 

  Водоводни систем Црно Врело - подситем Звијезда, Водоводни систем Јагаре- Понир, 
Старчевица - Тузланска, Обилићево, Траписти-измјештање цјевовода, Мишин Хан, 
Поткозарје, Верићи, Туњице 2, Шарговац, Драгочај, водоводни систем Граб, водоводни 
систем Рацуне, дијелови водоводног систем Бањица и др.   

   
 

1.2.2. Канализација  
  У насељима Ада, Старчевица,  Петрићевац, Дракулић, Лауш, Вида Симурџића, Пут српских 

бранилаца, Побрђе, Паприковац, Обилићево, Врбања, Куљани и др.  35.000,00 
   

 
1.2.3. Регулације водотокова  

  Уређење елаборат за уређење за Кочићев поток, Подстранац, Црквена , Драгочајка и  др. 10.000,00 
   

 
1.2.4. Насеља  

  Уређење око објеката према обавезама преузетим из уговора склопљених са инвеститoрима 
објеката. 7.000,00 

   
 

1.2.5. Остало 5.000,00 
   

 
  УКУПНО 1.2: 57.000,00 
   

 
  УКУПНО 1: 90.000,00 
   

 
2. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ НА ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ  
   

 
  Oрганизовано снабдијевањe питком водом у Бањалуци почело је 1908. године са изворишта 

Суботица. Почетком изградње пумпног система  1942. године, отвара се ново извориште 
"Новоселија". Бунарски систем је прошириван до производње од 400 л/с. Ширењем града 
потребе за водом су расле па је 1977. године изграђена прва фаза фабрике воде капацитета 600 
л/с. 2004. године започело се са изградњом друге фазе фабрике воде. Након завршене 
изградње друге фазе фабрике воде, извориште "Новоселија" има могућност укупне 
производње 1.700 л/с, чиме је омогућена испорука воде за дужи плански период.   

  Од 2000. године, Град Бања Лука је почео интезивну изградњу водоводне инфраструктуре, 
прије свега градећи и проширујући примарну инфраструктуру, изградњом резервоарских 
простора, пумпних станица и дистрибутивне мреже. Изградњом резервоара Дракулић I и II, 
Пријаковци, Рамићи, Туњице  I и II, Пискавица, Чесма и Пријечани, са пумпним станицама и 
дистрибутивном мрежом, ријешено је водоснабдијевање сјеверозападног дијела (Пријаковци, 
Поткозарје, Верићи, Барловци, Рамићи, Мишин Хан, Шарговац, Туњице), јужни дио града 
(Новоселија, Карановац, Дуципоље, Уроша Дреновића), западна насеља Сарачица и Павловац, 
те насеља Мотике, Дебељаци, Врбања, Куљани и Дракулић.  

   
 

  Изграђено је око 310 км нове мреже, у оквиру чега је извршена и замјена примарног цјевовода од 
Новоселије до Градског моста, те замјена мреже у насељима Кочићев вијенац и Чаире.  

  За избор пројеката, Одјељење за комуналне послове поставило је основне критеријуме за 
планирање изградње водоводне мреже:   

  1. изградња примарних и секундарних цјевовода за подручја која немају ријeшено 
водоснабдијевање, а гдје су створене техичке могућности за изградњу,  

  2. урађена техничка документација и ријешени имовинско правни послови,  
  3. систематско отклањање губитака на мрежи реконструкцијом постојеће мреже  и  
  4. прикупљање података од савјета мјесних заједница произашлих од захтјева грађана.  



  При овоме, предност у планирању пројеката водоснабдјевања имаће  изградња водовода за 
коју је претходно обезбјеђена сагласност већине грађана за прикључење.  

  За подручја гдје постоји изграђена водоводна мрежа, према потребама и техничким 
могућностима, планирано је проширење водоводне мреже.  

  У 2019. години довршени су радови на изградњи примарног водоводног система  водовод 
Рекавице 1, резервоар Чесма 4 на Крчмарицама, санација локалног система у Мишином Хану 
и проширење мреже, водовод Петрићевац.  

  За изградњу дијела водоводне и канализационе мреже у 2020. године из средстава Програма 
јавних инвестиција Републике Српске обезбјеђена су средства  од којих су  уговорени и 
изведени дио радова  на изградњи водовода Јагаре. Дио радова реализован је у 2019. години, 
а за   реализација која  ће се пренијети у 2020. годину извршено је резервисање средстава.   

  У оквиру укупних средстава за изградњу водоводне и канализационе мреже, дио средстава у 
износу од 250.000,00 КМ планиран је из намјенских средстава од накнада дефинисаних 
Законом о водама (за изградњу водовода у насељима Обилићево, Старчевица , Дракулић) . Из 
кредитних средстава EBRD-a преносе се у 2020.годину средства у износу од 7.000.000,00 КМ, 
од чега за изградњу водоводне мреже 6.500.000,00 КМ и за изградњу канализационе мреже 
500.000,00 КМ.  

  Укупно планирана средства за 2020. годину за изградњу водоводне и канализационе мреже 
износе 7.250.000,00 КМ.  

  У 2020. години планира se изградња  водовода  из кредитних средстава EBRD-a по пројекту 
,,Вода 1" који се односи на:  

   
 

  *Изградња водовода Чесма III  и IV  висинска зона   
  *изградња водовода Зелени вир II висинска зона  
  *Изградња водовода Чесма II висинска зона  
  *Изградња водовода Црно Врело подсистем Бронзани Мајдан  
  *Изградња водовода Црно Врело подсистем ,,Звијезда" правац према Горњој Пискавици и 

правац према Радосавској  
  *водовод Крмине и  др.   
  *секундарна вод.мрежа у Кајмакчаланској и Шумадијској улици  
  

 

 
  У 2020. години из кредитних средстава планира се почетак радова изградње водоводне и 

канализационе мреже по пројекту,,Вода 2".  
  Изградња водовода- реконструкција у Тузланској и Српских устаника; измјештање примарног 

водовода на старом мосту у Трапистима; завршетак  изградње водовода Јагаре - 
дистрибутивна мрежа; изградња водовода у ул. Браће Милетић; побољшање водоснабдјевања 
у Мишином Хану, Поткозарју и Верићима; наставак великог подсистема Бронзани Мајдан 
(спајање дистрибутивне мреже на Пилипово брдо, примарни крак за Кмећане и Обровац)  и 
појединих кракова у подсистему Звијезда.  

  По пројекту,,Вода 3" још се  одређују се приоритети, али ће се радити сљедеће (навјероватније 
из донација Европске уније) :  

  Изградња резервоара на Старчевици 1000 м3; секундарна водоводна мрежа Туњице, Драгочај 
и Шарговац; Изградња водоводног система Понир- Дебељаци- Старчевица; Изградња 
водоводног сиситема Бочац 3.висинска зона и сет водовода по мањачком платоу: Доња Кола, 
Леденице- Рацуне, Горњи Лусићи, Шипке, Цвијетићи, Вилуси и Павићи.  

   
  У К У П Н О   2: 6.600.000,00 
   

 
3. ИЗГРАДЊА КАНАЛИЗАЦИЈЕ  
   

 
  Канализациона мрежа у граду датира од 1912. године. Данашњи систем је мјешовитог и 

сепаратног типа. Процјењује се да је у урбаном подручју града мрежом обухваћено 60% 
становништва, а преостали дио углавном користи септичке јаме.   

  У 2015. години изграђена је канализациона мрежа лијева и десна обала Врбаса од Новоселије 
до Карановца, те завршна дионица колектора "Психијатрија", укупне дужине 27,70 км, у циљу 
заштите изворишта "Новоселија". Мрежа је финансирана   из донаторских средстава  Владе 
Њемачке и ИПА фондова. Кроз овај пројекат је изграђен знатан дио примарних колектора 
чиме је омогућено ширење секундарне мреже.   

  У 2019. години  уговорена је  изградња канализације у улици Тузланска, која се преноси у 
2020. годину.  

  До момента трајног рјешавања збрињавања отпадних вода планира се наставак започете 
изградње у претходном периоду, рјешавање критичних тачака канализационе инфраструктуре 
као што су Лауш, Побрђе и Ада те повезивање постојеће канализационе инфраструктуре на 
Петрићевцу и изградња колектора према Паприковцу.   

  Одјељење за  комуналне  послове  препознало је ову област као један од најважнијих 
приоритета у свом раду и системски приступили рјешавању проблема. За трајно рјешавање и  



збрињавање отпадних вода, потребна су средства која буџет Града не може обезбиједити, те 
је потребно обезбиједити друге изворе финансирања (донаторска средства, ИПА фондови и 
др.). У 2010.години урађена је техничка документација "Генерални пројекат одвођења и 
збрињавања отпадних вода" на основу којег би се расписао тендер у складу са међународним  
FIDIC уговорима  o грађењу. Реализацијом прве фазе овог пројекта ријешило би се одвођење 
отпадних вода 70% урбаног подручја и изградила прва фаза уређаја за пречишћавање 
отпадних вода у Делибашином селу. 

  У оквиру ставке остало у складу са техничким могућностима и рјешеним имовинским 
односима планираће се изградња канализације  на изграђени систем одводње отпадних вода  
(по пројекту KFW).  

  Постављени су основни критеријуми за планирање изградње канализационе мреже:   
  1. наставак изградње канализационих мрежа започетих у ранијем периоду,  
  2. изградња примарних колектора чиме се стварају предуслови за проширење канализационе 

мреже,  
  3. урађена техничка документација и ријешени имовинско правни послови,  
  4. прикупљање података од савјета мјесних заједница произашлих од захтјева грађана и  
  5. рјешавање проблема плављења усљед недовољних профила оборинских колектора.  
  

 

 
  У 2020. години планирана је изградња  канализација  како слиједи:  
  *Старчевица, Залужани, Ада, Врбања  
  Из кредитних средстава финансираће  се изградња канализације у насељу Лауш, Побрђе, Вида 

Симурџића и др.  
   

 
  У оквиру пројекта ,,Вода 2“ нова канализациона мрежа биће изграђена у Куљанима, Ади 

(ул.Дујка Кoмљеновића), Врбањи, Дракулићу, Лаушу и Путу српских бранилаца. Ови радови 
финансирали би се из кредитних средстава EBRD-a.  

  У К У П  Н О  3:   650.000,00 
     

4. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ИЗГРАДЊА КАБЛОВСКЕ 
КАНАЛИЗАЦИЈЕ  

   
 

  Постојећа расвјета у граду Бањалука највећим дијелом се састоји од модернијих свјетиљки с 
натријумовим извором свјетла. Освјетљење ужег дијела града је изведено подземно, с 
металним поцинчаним стубовима и квалитетнијим свјетиљкама, које поред основне функције 
имају и декоративни карактер. У другим дијеловима града, ван уже градске зоне, у највећој 
мјери расвјета је изведена надземно, с армирано бетонским стубовима, те одговарајућим 
лирама и свјетиљкама.  
Тренутно се на подручју града налази око 17.500 свјетиљки и око 370 мјерних ормара. На 
градском подручју се налази око 30 км неосвијетљених улица, које је потребно освијетлити.  
Мање од 200 свјетиљки у граду је старије од 30 година и то су углавном свјетиљке са живиним 
извором свјетла које је потребно замијенити. 
На сеоском подручју постоји око 5500 свјетиљки, од чега су већи дио натријумове свјетиљке 
(60%) и око 40% живине. Живине свјетиљке је потребно замијенити као и један дио 
натријумових свјетиљки које су оштећене.  

  У 2017. години израђен је  геодетски елаборат постојеће расвјете на подручју града, а што ће 
бити основа за припрему тендерске документације за замјену свих свјетиљки новом ЛЕД 
расвјетом из алтернативних извора финансирања.  

  Урађена је Студија изводљивости преласка постојеће на ЛЕД расвјету у граду Бањалука из 
донације EBRD као и Елаборат о оправданости увођења енергетске ефикасности ЛЕД расвјете 
у граду Бањалука гдје је у току замјена постојеће са ЛЕД расвјетом у заједничком пројекту са 
UNDP.  

     
  У 2019. години из дијела средстава планирана је изградња јавне расвјете у улици Краља 

Александра Карађорђевића и друге за коју је јавна набавка у току, тако да у случају да се не 
изврши уговарање у 2019.години, набавка ће се реализовати у 2020.години.  

     
4.1. Изградња јавне  расвјете   

  У оквиру ове ставке планирају се средства у износу од 150.000,00 КМ, од чега 96.000,00 КМ 
из намјенских средстава по Закону о концесијама. Из ових средстава планира  се:  

  Припремање документације УТУ и пројеката, трошкови електроенергетске сагласности, 
изградња нове уличне расвјете (полагање подземних и надземних каблова, израда бетонских 
темеља, монтажа стубова и уградња мјерних ормара) за сљедеће улице и објекте:  

  У урбаном подручју града планирана је изградња расвјете у сљедећим улицама:  
  Деспота Стефана Лазаревића, Петра Пеције, Косте Војиновића, Цариградска, Илије 

Гарашанина, Мис Аделине Ирби, Симе Милић Јоргић, Лауш, Пријечани, Залужани, Куљани, 
Шарговац, Београдска, Краља Александра Карађорђевића, Дракулић, Дебељаци, Мотике,  



Петрићевац,Старчевица, Паприковац, Борик, Вилсонова, Царице Милице, Милана 
Бранковића, Жарка Згоњанина, Б. Кошчице, Стојана Новаковића  и др 

   На сеоском подручју планирана је изградња расвјете у сљедећим МЗ:  
  Бронзани Мајдан, Чокорска поља, Пискавица, Поткозарје, Борковићи, Кола, Мотике, 

Стричићи, Голеши, Сарачица, Рекавица, Радосавска, Горња Пискавица, Љубачево, Бистрица, 
Рамићи, Карановац, Пријаковци, Бочац,  Доња Кола, Драгочај, Верићи и др.  

   
 

  УКУПНО 4.1.: 150.000,00 
   

 
4.2. Изградња кабловске канализације  
   

 
  Израда кабловске канализације за увезивање објеката Градске управе Бања Лука (интернет и 

друге мреже).  25.000,00 
  УКУПНО 4.2. : 25.000,00 
   

 
  УКУПНО ИЗГРАДЊА: 175.000,00 

4.3. Реконструкција постојеће расвјете  
   

 
  Припремање документације и реконструкција уличне расвјете (полагање подземних и 

надземних каблова, поправка и изграда бетонских темеља, монтажа стубова и уградња 
мјерних ормара),   

  У току 2020. године планирана је замјена једног дијела постојеће расвјете са свјетиљкама са 
ЛЕД технологијом. 150.000,00 

  У 2019. години потписан је споразум са UNDP за реконструкцију јавне расвјете  на подручју 
Града Бања Лука, а циљ нам је да се исто понови и у 2020. години. У случају потписивања 
споразума са UNDP за реализацију Пројекта повећања енергетске ефикасности јавне расвјете 
на подручју Града, ова средства ће се користити као дио укупног учешћа Града, а такође 
радиће се елаборат који ће одредити подручја и врсту свјетиљки које ће се мјењати.  

  У оквиру укупних средстава  за реконструкцију јавне расвјете  у 2020.години из намјенских 
средстава по Закону о концесијама планира се 50.000,00 КМ.  

     
  УКУПНО 4.3.: 150.000,00 
  У К У П Н О   4: 325.000,00 
   

 
5. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  

   
 

  Обављање геодетских послова, израда програма, припрема тендерске документације, прибављање 
сагласности, израда елабората, прибављање документације од РУГИП - а, израде геомеханичких 
истраживања  за изградњу инфраструктуре, израда процјена, вјештачења и др. 40.000,00 

   
 

  У К У П Н О   5: 40.000,00 
   

 
6. РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ  

   
 

  Евидентирање обвезника комуналне  накнаде, издавање рјешења и достављање уплатница за 
наплату и други послови везани за комуналну накнаду, фотокопирање, огласи, израда спотова 
и  филмова  о реализацији пројеката,  и друге услуге. 140.000,00 

   
 

  У К У П Н О   6: 140.000,00 
   

 
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ  

7.1. Остали некласификовани расходи 5.000,00 
   

 
  У К У П Н О   7: 5.000,00 
   

 
8. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 

ОБЈЕКАТА  
     

8.1. Рјешавање имовинско-правних односа за изградњу инфраструктурних објеката  
1. Изградња водоводне мреже Чесма,  
2. Изградња водоводне мреже насеље Пискавица,  
3. Изградња водоводне мреже у Тузланској улици  
4. Изградња водоводне мреже насеље Карановац,  
5. Изградња водоводне мреже насеље Зелени вир,  
6. Изградња водовода Јагаре  



7. Изградња водовода Црно Врело  
8. Изградња канализације у Моравској улици  
9. Изградња канализације у улици Косте Јарића  

10. Изградња канализације Тузланска  
11. Изградња главног градског колектора - дионица Ребровачки мост, уређај за пречишћавање 

Делибашино село,  
12. Изградња канализационе мреже у насељима Лауш и Побрђе у Бања Луци  
13. Регулација Кочићевог  потока ( кроз замјену )  
14. Регулација потока Јуларац (кроз замјену)  
15. Изградња спортско рекреативних објеката ( кроз замјену)  
16. Изградња парковских и зелених површина на подручју насеља Петрићевац (кроз замјену)  
17. Изградња инфраструктурних објеката и зелених површина Топлане и рејонских  котловница 

(кроз замјену)  
18. Рјешавање имовинско-правних односа за потребе Кочићевог збора (кроз замјену)  
19. Изградња дјечјих игралишта (кроз замјену)  
20. Рјешавање имовинско-правних односа у ул.Светозара Mарковића искључиво кроз замјену  
21. Рјешавање имовинско-правних односа за урбано зеленило на Западном транзиту искључиво 

кроз замјену  
22. Рјешавање имовинско-правних односа за уређење обала ријеке  Врбање  
23. Рјешавање имовинско-правних односа за уређење обала ријеке  Врбас  
24. Рјешавање имовинско-правних односа за изградњу вреловода у насељу Ада  

     
  Укупно 8.1. 500.000,00 
  Приоритет у рјешавању имовинско- правних односа ће се одредити у зависности од израђене 

урбанистичко техничке документације.  
  Код рјешавања имовинско-правних односа треба настојати гдје је то могуће да се прибави 

земљиште путем додјеле замјенске парцеле. Реализација имовинских односа по 
приоритетима, који су дефинисани овим Програмом зависиће од  исплата по правоснажним 
судским пресудама у току буџетске године.   

  Процијењена вриједност  накнада за рјешавање имовинско правних односа је далеко већа од 
средстава планираних буџетом за 2020.годину у износу од  500.000,00 КМ.  

   
 

8.2. Издаци за прибављање земљишта -експропријације (по судским  рјешењима) 150.000,00 
   

 
8.3. Издаци за прибављање земљишта по уговорима са инвеститорима за финансирање 

опремања градског грађевинског земљишта 3.500.000,00 
   

 
  УКУПНО 8: 4.150.000,00 
   

 
9. ИЗДАЦИ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРИБАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА ПО УГОВОРИМА СА 

ИНВЕСТИТОРИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕМАЊА ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 1.500.000,00 

   
 

  УКУПНО 9: 1.500.000,00 
   

 
Ред. 
бр. 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
План за 

2020.годину 
1 2 3 

   
 

1. ИЗРАДА УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 90.000,00 
   

 
2. ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ  МРЕЖЕ НА ГРАДСКОМ ПОДРУЧЈУ 6.600.000,00 
   

 
3. ИЗГРАДЊА  КАНАЛИЗАЦИЈЕ 650.000,00 
   

 
4. ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ И ИЗГРАДЊА КАБЛОВСКЕ 

КАНАЛИЗАЦИЈЕ 325.000,00 
   

 
5. СТРУЧНИ ПОСЛОВИ НА РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА 40.000,00 
   

 
6. РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ 140.000,00 
   

 
7. ОСТАЛИ РАСХОДИ 5.000,00 



   
 

8. ПРИБАВЉАЊЕ ЗЕМЉИШТА ЗА ПОТРЕБЕ ИЗГРАДЊЕ ИНФРАСТРУКТУРНИХ 
ОБЈЕКАТА 4.150.000,00 

   
 

9. ИЗДАЦИ ЗА ИЗГРАДЊУ И ПРИБАВЉАЊЕ ОБЈЕКАТА ПО УГОВОРИМА СА 
ИНВЕСТИТОРИМА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПРЕМАЊА ГРАДСКОГ 
ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА 1.500.000,00 

  СВЕУКУПНО: 13.500.000,00 
 
 


