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1 2 3
Законом о комуналним дјелатностима ("Службени гласник Републике Српске", број:
124/11 и 100/17) утврђене су комуналне дјелатности од посебног јавног интереса, и
начин обезбјеђивања посебног јавног интереса, организација обављања комуналних
дјелатности и начин њиховог финансирања. Комуналне дјелатности од посебног
јавног интереса, овим Законом разврстане су у двије групе и то:

1. дјелатности индивидуалне комуналне потрошње и
2. дјелатности заједничке комуналне потрошње.
Дјелатности индивидуалне комуналне потрошње чини јавни превоз лица у градском и
приградском саобраћају.

Послове комуналне дјелатности обављају комунална и друга предузећа, са обавезом
да се задовоље потребе грађана-корисника услуга.

Дјелатности заједничке комуналне потрошње утврђене Законом о комуналним
дјелатностима, а у надлежности  Одјељења  за саобраћај и путеве су:
а) чишћење јавних саобраћајних  површина у зимском периоду  
б) одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним мјестима.

1. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,  РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО 
ОДРЖАВАЊЕ  СЕМАФОРА
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У циљу омогућавања несметаног и безбједног одвијања саобраћаја неопходно је
редовно одржавати семафорске уређаје а које подразумјева свакодневни обилазак
семафора те по потреби замјену сијалица, грла, осигурача, штитника, поправку лед
сегмената, прање и др. Такође, у току године одређени дио семафорске опреме се
оштети или уништи у саобраћајним незгодама те је неопходно одмах одреаговати и
извршити замјену уништене опреме и систем вратити у редовно функционисање.

Дио трошкова узрокованих саобраћајним незгодама се рефундира кроз ликвидације
штета по основу осигурања. Такође у протеклом периоду одређени број раскрсница
које су биле регулисане семафорским уређајима је реконструисан у кружне
раскрснице, а дио демонтиране опреме ће бити искориштен за замјену оштећених
дијелова.

1.1. Утрошак електричне енергије за семафоре 55.000,00

1.2. Одржавање семафора мањег обима 120.000,00

Редовно одржавање  семафора  за постојеће семафоризоване раскрснице.
(замјена сијалица, грла, осигурача, штитника и сочива, фарбање стубова, замјена
уништених стубова и лантерни у саобраћајним незгодама, прање сјенила и сочива и
др.).

1.3. Инвестиционо одржавање семафора 
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Семафор на раскрсници улица Крајишких бригада - Ранка Шипке , извођење прекопа,
замјена сигналних каблова са новим, замјена возачких, пјешачких лантерни и стрелица
лантерни са новом опремом. 30.000,00

У К У П Н О   1. 205.000,00
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2. ОДРЖАВАЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И  
ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА

Планирана средства за редовно одржавање асфалтних и макадамских саобраћајница
одређена су на основу стечених искустава из претходних година и постојећег стања.
Инвестиционо одржавање асфалтних саобраћајница је програмска ставка која се
односи на значајније захвате, израде нових слојева гдје радови у оквиру редовног
одржавања не дају задовољавајуће ефекте а продужава се експлоатациони вијек
саобраћајница.
Критерији за одређивање приоритета код реконструкције и модернизације
саобраћајница су: 
а) саобраћајни значај према Градској наредби о регулисању саобраћаја,
б) пропусна моћ и ниво услуге,
в) постојање јавних објеката,
г) трошкови одржавања и
д) равномјерност улагања.
Због недостатка буџетских средстава било је тешко испоштовати задате критерије јер
се реконструкција и модернизација неких саобраћајница наметнула као нужна због
преузетих обавеза техничких рјешења због регулације саобраћаја.

ОДРЖАВАЊЕ

2.1. Одржавање  градских асфалтних саобраћајница
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Санација ударних рупа на коловозу асфалт-бетоном и битошљунком, ручна и
машинска уградња асфалта за израду нових слојева краћих дионица у склопу редовног
одржавања, санација слабоносиве коловозне конструкције, санација префабрикованих
бетонских елемената, санација бетонских пропуста и др.
Санација доњег строја коловозне конструкције, санација коловозне конструкције
хладном асфалтном масом, сјечење шибља и растиња у појасу саобраћајница, санација
бетонске галантерије, санација рампи за инвалиде, машинско фуговање уздужних и
попречних пукотина на асфалтном застору, изградња потпорних зидова, постављање
одбојних ограда, санација пјешачких површина изграђених од гранитних плоча и др. 
Санација објеката за одводњу. 
Санација макадамског коловоза са планирањем и ваљањем постојеће подлоге те
набавка и уградња каменог материјала са ваљањем до потребне збијености.
Санација објеката за одводњу (одводни канали, пропусти и каналске решетке).
Земљани радови (машински ископ хумуса и земље, планирање постељице). 
Санација АБ потпорних зидова и израда нових потпорних конструкција.

2.1.1. Одржавање асфалтних саобраћајница
У улици Ада, улица Бранка Грбчића, улица Душана и Владе Копање, улица Милорада
Умјеновића, Илинданска улица, улица Рајка Балаћа, Зеленгорска улица, улица Илије
Грбића, улица Николе Бокана, Паприковац (санација клизишта), улица Старог
Вујадина, Орловачки пут бр.7 (потпорни зид и банкина), улица Арсенија Чарнојевића

580.000,00
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2.1.2. Одржавање макадамских саобраћајница 100.000,00

УКУПНО 2.1. 680.000,00
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2.2. Реконструкција градских саобраћајница

Извођење припремних радова (обиљежавање градилишта, исколчење трасе, сјечење
растиња, рушење постојећег асфалтног коловоза, ивичњака, бетонских зидова, ограда
и нивелисање постојећих шахтова).
Извођење радова на реконструкцији доњег строја (машински ископ слабоносивог
материјала, планирање и ваљање постељице и израда насипа).
Извођење радова на реконструкцији горњег строја (набавка и уградња тампона,
набавка и уградња ивичњака и израда коловозне конструкције са асфалтним
слојевима, бетонском и гранитном галантеријом).
Извођење радова на објектима одводње.

2.2.1. Реконструкција тротоара у улици Пут српских бранилаца, у насељу Карановац
(тротоар до рафтинг центра), насеље Врбања (тротоари: од О.Ш „Станко Ракита“ до

насеља Зелени Вир, од основне школе до пружног прелаза, у Јованданској улици и у
улици Владислава Скарића), улица Вељка Млађеиовића (тротоар), Булевар Степе
Степановића (тротоар на територији МЗ Ада), улица Синише Мијатовића (тротоар),
улица Стојана Јанковића (тротоар), МЗ Лазарево 2 (тротоар од Камене ћуприје према
Залужанима), улица Патријарха Арсенија Чарнојевића (тротоар), улица Браце
Поткоњака (тротоар), Југ Богдана (тротоар од Нешковића до пасареле под
Старчевицом), Српске Топлице (тротоар код Клашника), Крфска (тротоар).

420.000,00
2.2.2. 700.000,00
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2.2.3. Реконструкција приступне саобраћајнице за Основну школу у насељу Ада, приступни
пут Његошева улица, Бранислава Нушића, Дунавска, Жељезничка колонија, nаставак
реконструкције Хиландарске улице - главне саобраћајнице,  
огранак Суботичке улице (асфалтирање макадама до споја са магистралним путем
М4), од семафора на транзиту до Дјевојачког моста и други крак до хотела Гранд,
улица Милана Бранковића, IX Куљанска улица, XII Куљанска улица, XV Куљанска
улица, огранак XI Куљанске улице, улица Алексе Шантића, улица Ћуре Дамјановића,
улица Петра Мећаве, улица Косте Крсмановића, улица Владике Варнаве Настасића,
улица Патријарха Максима, улица Светозара Марковића, улица Првог крајишког
корпуса, огранак Купрешке улице, улица Јована Цвијића, улица Илије Грашанина 2а
(асфалтирање паркинга уз Амбуланту породичне медицинеу МЗ Лазарево), Марије
Кири, два крака у улици Дракулићка, улица 7 фебруара, Ловћенска улица (проширење
улице и затварање одводног канала), Билећка бб, Орловачки пут, улица Мајора Драге
Бајловића, Павловац, улица Страчевица, улица Прoте Тодора Срдића., Поткозарска
улица.

330.000,00

УКУПНО 2.2. 1.450.000,00

У К У П Н О   2. 2.130.000,00
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3. ОДРЖАВАЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА 
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА

Одлуком о локалним и некатегорисаним путевима на подручју града Бањалука
утврђено је 909,55 км локалних и 968,81 км некатегорисаних путева. Одлуком о
управљању грађењу, реконструкцији, одржавању, рехабилитацији и заштити локалних
путева и улица, Град Бања Лука обавља послове одржавања, кориштења и заштите
локалних и некатегорисаних путева.
За изградњу и реконструкцију предметних саобраћајница неопходно је обезбједити
већа финансијска средства из других извора финансирања. Буџетом града за 2023.
годину планирана су средства из којих ће се вршити редовно одржавање,
реконструкција и инвестиционо одржавање локалних и некатегорисаних путева, а
расподјела истих ће се вршити на основу програма израђеног на бази критеријума:

- повезивање насељених мјеста са урбаним подручјем града,
- повезивање са путном мрежом магистралних и регионалних путева,
 - трошкови одржавања и
 - привредни и друштвени субјекти.

ОДРЖАВАЊЕ

3.1. Одржавање асфалтних саобраћајница
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. Санација ударних рупа на коловозу асфалт-бетоном и битошљунком, ручна и
машинска уградња асфалта за израду нових слојева краћих дионица у склопу редовног
одржавања, санација слабоносиве коловозне конструкције, санација бетонских
ивичњака, санација бетонских пропуста и др.
Санација доњег строја коловозне конструкције, санација коловозне конструкције
хладном асфалтном масом, машинско фуговање уздужних и попречних пукотина на
асфалтном застору, изградња потпорних зидова, постављање одбојних ограда и др. 
Санација објеката за одводњу.

3.1.1. Одржавање локалних асфалтних саобраћајница
Борковићи пут у Јарузи, Бронзани Мајдан- пут од регионалног пута према засеоку Зец
и Ћурђевићи, пут од регионалног пута према кући Недељка Давидовића, Голеши- пут
од бензинске пумпе до О.Ш. Мирослав Антић, Горња Пискавица- пут Јоргићи и
Кајкути, Доња Кола- пут од школе Ћукића према засеоку Матијашевићи, Доња
Пискавица - рехабилитација старог пута. 280.000,00

3.2. Одржавање макадамских саобраћајница

Припремни радови на текућем одржавању макадамског коловоза.
Санација макадамског коловоза са планирањем и ваљањем постојеће подлоге те 
набавка и уградња каменог материјала са ваљањем до потребне збијености.
Агино Село- засеок Редак и Долине, Голеши, Рекавице 1- Засеок Јакићи, Крмине - 
Лазићи (Купрешак). 100.000,00
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УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ 380.000,00
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ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА 

3.3. Инвестиционо одржавање

Извођење припремних радова (машинско стругање асфалтног застора, чишћење,
прање, издизање шахтова и остало).Израда нових асфалтних слојева (изравнавајући и
завршни асфалтни слојеви).
Уградња заштитних ограда и извођење осталих санационих радова.
У 2023 години је планирано асфалтирање на следећим локацијама: пут за Ружевићи-
Голеши, пут за Лазиће- Крмине, пут за Савановиће-Лолиће, пут у Барловцима, пут
Јасиње - Градина, пут Бабићи-Кнежевићи-Пискавица, пут Кречари, пут Ристићи, пут
Бистрица - пут Црква на Бранковцу-Ровине, Мотике-Вука Јеловца, XI Куљанска, 
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Бистрица- пут у Чегарима, Јанковићима, Лолићима, пут Ровине-Борковићи, Ровине (
од Стрбаца ка Вукелићима и Ковачевићима), Бронзани Мајдан- пут
Осоје[1]Благојевићи, пут од О.Ш. Мелина-гробље Ћукићи, пут Јазине-Радићи, пут
Верићи-Бабићи, пут Бабића брдо, Голеши- Драгојевићи, Добраши, М ушићи, Галићи,
Горња Пискавица- пут од локалног пута Јанковића брдо, Шумари, Доња Кола- путеви
у засеоку Ђукићи, Црквени пут Кола-Доња Кола, Матијашевићи-школа Доња Кола,
Диљевићи пут, Драгочај- Рамићи (два огранка Куљанске улице), Пријаковци
(асфалтирање од пруге до куће Саве Ш укала), пут Давида Курђеле, Савићи-
Геријатрија, Карановац- пут Бастаси-Копрене-Кокани, пут у Горњим Станковићима,
Вуксани-Пеуље, пут у Станаревићима, Рачића пут, огранак улице Браце Костића,
Проширивање пута за Јагаре, Кола- пут од храма Вазнесења Господњег до засеока
Пашалићи, Кола-Аћимовићи, пут од етно села Кумови конаци до Веселичког гробља,
Крмине- пут у засеоцима Стражбина, Попадићи, Босанчићи-Алексићи, од главног пута
до ловачке куће према Видовићима, Крупа на Врбасу- пут Станчевићи-Тешићи, Ш
абановац, Пејићи, Рацуне[1]асфалтирање путног правца, Шабановац-Амиџићи,
Мотике- пут Блажевац-Мотике, пут до цркве на Бранковцу, Горње Мотике (засеок
Зељковићи), Пискавица- пут Туцикешића гробље-Ш утиловићи, Туцикешићи (до
базена питке воде), Рекавице 1- пут Рујишта[1]црква у Рујиштима, пут од аутобуске
станице Крчевине до куће Малешевић Ранка, пут од мобилне станице

до Зорана Којадиновића, Рекавице 2- пут за Аћимовиће, Кмећани-засеок Батари,
Павловац- Ђурђевића пут (асфалт), Крчмарице- Трифка Грабежа, Сарчица- Грабовац-
Гробље Бранковац, Мишин Хан асфалт у насељу Липовац.  350.000,00
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УКУПНО 3.3. 350.000,00

3.4. Реконструкција локалних и некатегорисаних путева

Припремни радови (обиљежавање градилишта, исколчење трасе, уклањање шибља и
грмља).
Израда доњег строја (ископ слабоносивог материјала, планирање и ваљање постојеће
подлоге, израда насипа, израда цјевастих пропуста и ископ одводних јарака).
Израда горњег строја (набавка и уградња тампона, битошљунка и израда банкина).
Борковићи- пут Павловића-Стојанчића, Драгочај- пут Баљак-Јањићи, Јагодићи-
Орловац, Рамићи- пут Рамићи-Барловци, пут у засеоку Остојићи.

185.000,00

УКУПНО 3.4. 185.000,00
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3.4.2. Намјенска средства по закону о шумама
У оквиру реконструкције извешће се радови на сљедећим локалним и
некатегорисаним путни ма правцима; Липовац-Валентићи, Центар мјесне заједнице
Верићи - Горњи Поповићи, Пут према Гаврићима-Вученовићима-Милиновићима-
Бочац, Кадина вода- Врањеши-Павићи, Доњој Славићкој од локалног пута Панџе -
Мејакићи -Борковићи, Страњани - Шалићи-Драгочај,Кола-Аћимовићи, Пискавица-
Јоргићи, Кола - Гајићи 200.000,00

УКУПНО 3.5. 200.000,00

УКУПНО ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И РЕКОНСТРУКЦИЈА 735.000,00

УКУПНО  3. 1.115.000,00

4. ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 
САОБРАЋАЈНЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ
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Ефикасан и безбједан саобраћај није могућ без квалитетног система хоризонталне и
вертикалне саобраћајне сигнализације. Хоризонтална саобраћајна сигнализација
подразумјева све врсте ознака на коловозу које служе за регулисање, вођење и
каналисање саобраћајних токова возила, бициклиста и пјешака. Ознаке се исцртавају у
складу са важећим стандардима и нормама за ову област, а ради боље уочљивости у
ноћним условима у боју се ставља ретрорефлектирајућа материја. Вертикална
саобраћајна сигнализација се одржава током године на цјелокупном градском и
приградском подручју, по важећим правилницима и стандардима. Представља једно
од основних средстава која се користе за регулисање кретања на саобраћајној мрежи,
означавање опасних мјеста или за упућивање корисника до жељених циљева
путовања. Њена основна намјена је да буде уочљива, видљива, читљива и разумљива
свим учеснцима у саобраћају и да им пружи јасну, правовремену и комплетну
информацију за безбједно и ефикасно кретање по саобраћајној мрежи града.

4.1. ОДРЖАВАЊЕ

4.1.1. Обиљежавање хоризонталне саобраћајне сигнализације прскањем (обиљежавање
пјешачких прелаза, средишњих линија, и осталих уздужних, попречних и др ознака на
саобраћајним површинама). 130.000,00

УКУПНО ХОРИЗОНТАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 130.000,00
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4.1.2. Одржавање вертикалне сигнализације, што подразумјева поправку и замјену
уништених и оштећених знакова (знакова опасности, изричитих наредби и
обавјештења, свјетлећих саобраћајних знакова, путоказне сигнализације, стајалишних
ознака, саобраћајних огледала, »лежећих полицајаца« и сл.) 140.000,00

УКУПНО ВЕРТИКАЛНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 140.000,00

УКУПНО 4.1. 270.000,00
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4.2. НАБАВКА И ИЗГРАДЊА

4.2.1. Набавка и уградња вертикалне саобраћајне сигнализације и опреме пута (знакова
опасности, изричитих наредби и обавјештења, свјетлећих саобраћајних знакова,
путоказне сигнализације, стајалишних ознака, саобраћајних огледала, »лежећих
полицајаца« и сл.) у циљу повећања безбједности саобраћаја. 130.000,00

4.2.2. Изградња саобраћајне сигнализације
Набавка и изградња саобраћајне сигнализације и опреме (заштитне ограде у зонама 
школа, пјешачке платформе, расвјетна тијела, бљескалице и др.) у циљу подизања 
нивоа безбједности саобраћаја на пјешачким прелазима и другим тачкама на којим се 
укрштају различити видови саобраћаја. 125.000,00

4.2.3. Набавка постројења и опреме
Набавка и уградња сталака и надстрешница за бицикле, бицикала, те друге опреме у 
циљу унапређења безбједности  бициклистичког и пјешачког саобраћаја на подручју 
града Бања Лука. 50.000,00

УКУПНО 4.2. 305.000,00

УКУПНО  4. 575.000,00

5. ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА МОСТОВА И ПРОПУСТА
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На подручју града Бањалука изграђена су 24 моста, два надвожњака и 5 пасарела у

урбаном подручју и 54 моста на приградском и сеоском подручју града, различите
конструкције, распона и дужине у зависности од постојеће саобраћајнице и карактера
препреке коју премоштавају. Одржавање мостова и пропуста врши се кроз процес
редовног и инвестиционог одржавања на основу редовног и периодичног прегледа
ових објеката и контролних испитивања.

5.1. Редовно одржавање мостова 
Редовно одржавање мостова садржи замјену храстових талпи на пјешачким
мостовима, замјену и поправак ограде, те пјескарење и антикорозивну заштиту
челичне конструкције моста и друго. 100.000,00

УКУПНО 5.1. 100.000,00

5.2. Инвестиционо одржавање мостова
Инвестиционо одржавање односи се на санацију дијелова носиве конструкције
стубова моста, замјена доњег строја и друго. 50.000,00
Санација моста  преко ријечице Иваштанка у МЗ Мишин Хан и друго.

УКУПНО 5.2. 50.000,00

УКУПНО 5. 150.000,00
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6. ЗИМСКА СЛУЖБА

Према Закону о основама безбједности саобраћаја на путевима и Закона о путевима,
надлежни орган града који управља путевима дужан је организовати рад зимске
службе и одржавање проходности 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 за саобраћај и путеве, обавља стручне послове зимске службе, који се
односе на одржавање проходности у зимском периоду улица, тротоара, мостова,
тргова и других саобраћајних површина, те локалних путева на подручју града, а то
су:
а) машинско чишћење сњежних падавина са улица, мостова, тротоара, тргова те
локалних путева,
б) спречавање поледице на улицама, мостовима, тротоарима, трговима те локалним
путевима посипањем соли (до - 5°C), абразивног материјала или мјешавине једног и
другог,
в) машинско и ручно чишћење сливника, ригола и одводних јарака,
г) избор извођача на обављању послова зимске службе и
д) надзор над извођењем радова у зимској служби.
Зимском службом је обухваћено одржавање проходности 561 асфалтних, и 43

макадамских улица површине 2.319.176 m2, 4 трга и 381.000 m2 тротоара, 17 мостова,
2 надвожњака и 5 пасарела на градском подручју, као и 65 локалних путева укупне
дужине 456,80 км на сеоском подручју. Реализација зимске службе је дефинисана
Програмом рада, који усваја Скупштина Града.
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6.1. Одржавање проходности градских саобраћајница, тргова мостова и тротоара (обухвата
604 улице, 4 градска трга, 17 мостова, 2 надвожњака и 5 пасарела).

6.2. Одржавање проходности 67 локалних путева укупне дужине 456,80 км на сеоском
подручју.

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ 700.000,00

6.3. Набавка соли за зимску службу 420.000,00
 

УКУПНО 6. 1.120.000,00

7. ИЗДАЦИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИМОВИНУ - ИЗРАДА 
УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

Израда урбанистичко-техничких услова и пројектне документације за реконструкцију
саобраћајница, мостова и остале инфраструктуре на подручју града.
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Израда УТУ и Главног пројекта за реконструкцију раскрснице улица Браће Подгорника и Проте
Николе Костића, Израда УТУ и Главног пројекта за реконструкцију раскрснице улица Илије
Гарашанина и Хајдук Вељка, Израда пројеката за изградњу и рекострукцију аутобуских
стајалишта, Израда саобраћајних пројеката и елабората за постављање посебних објеката на путу,
Израда главног пројекта за реконструкцију Гајеве улице у оквиру пројекта интегрисаног
саобраћаја,Израда УТУ и Главног пројекта улица Саве Љубоје, Израда УТУ и Главног пројекта у
огранку улице Симе Миљуша, Израда пројекта за додатно освјетљење пјешачких прелаза и друго.

 УКУПНО 7. 80.000,00
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8. РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ И МАТЕРИЈАЛ ЗА ПОСЕБНЕ НАМЈЕНЕ

8.1. Објаве огласа, обавјештења,  израда студија и друго. 20.000,00

8.2. Расходи за набавку материјала за посебне намјене 10.000,00

УКУПНО 8. 30.000,00

9. УСЛУГЕ ЈАВНОГ  ПРЕВОЗА

9.1. Превоз инвалидних лица 80.000,00

9.2. Превоз ученика из хранитељских породица 20.000,00

9.3. Превоз на Бањ Брдо 15.000,00

9.4. Бесплатан  превоз путника  за вријеме  празника и друго 20.000,00

                                                                                УКУПНО 9. 135.000,00

10.  СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЈАВНИ ПРЕВОЗ 2.000.000,00

Вршиће се субвенције јавног превоза за категорије пензионери, ђаци и редовни 
студенти из породица  са четворо и више дјеце, те субвенција за превознике у циљу 
превазилажења последица у пословању проузрокованих смањеним бројем путника.
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11.  СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ И ПРЕВОЗ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА 150.000,00

Вршиће се субвенције за пружање  услуга зимске  службе  и пружање  услуга превоза 
инвалидних лица,  привредним субјектима који обављају комуналне дјелатности од 
посебног јавног интереса,   према Одлуци број 22-013-538/22 од 29.12.2022. године и 
Одлуци број 22-013-539/22 од 29.12.2022. године.

12. ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ 
ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА 100.000,00

13. ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 6.000,00

14. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, КОМУНАЛНИХ И 
КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА ЗА НАДСТРЕШНИЦЕ 50.000,00
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Ред.
број

ОПИС План за 2023. годину

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

1. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ,  РЕДОВНО И ИНВЕСТИЦИОНО 205.000,00

2. ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКИХ САОБРАЋАЈНИЦА 2.130.000,00

3. ОДРЖАВАЊЕ, МОДЕРНИЗАЦИЈА, РЕКОНСТРУКЦИЈА И ИЗГРАДЊА 
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА 1.115.000,00

4. ОДРЖАВАЊЕ И ИЗГРАДЊА ХОРИЗОНТАЛНЕ И ВЕРТИКАЛНЕ 575.000,00

5 ОДРЖАВАЊЕ И САНАЦИЈА МОСТОВА И ПРОПУСТА 150.000,00

6. ЗИМСКА СЛУЖБА 1.120.000,00

7. ИЗДАЦИ ЗА НЕМАТЕРИЈАЛНУ ПРОИЗВЕДЕНУ ИМОВИНУ - ИЗРАДА 
УРБАНИСТИЧКЕ И ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 80.000,00

8. РАСХОДИ ЗА СТРУЧНЕ УСЛУГЕ 30.000,00

9. УСЛУГЕ ЈАВНОГ  ПРЕВОЗА 135.000,00

10. РАСХОДИ ЗА СУБВЕНЦИЈУ ЈАВНОГ ПРЕВОЗА 2.000.000,00

11  СУБВЕНЦИЈЕ ЗА ЗИМСКУ СЛУЖБУ И ПРЕВОЗ ИНВАЛИДНИХ ЛИЦА 150.000,00

12. ХИТНЕ ИНТЕРВЕНЦИЈЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА ПО НАЛОГУ 
ИНСПЕКЦИЈЕ, КОМУНАЛНЕ ПОЛИЦИЈЕ И ГРАДОНАЧЕЛНИКА 100.000,00

13. ОСТАЛИ НЕПОМЕНУТИ РАСХОДИ 14.000,00

14. УТРОШАК ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ, КОМУНАЛНИХ И 
КОМУНИКАЦИОНИХ УСЛУГА ЗА НАДСТРЕШНИЦЕ 50.000,00

У К У П Н О: 7.854.000,00

                                ОБРАЂИВАЧ                                                                            ПРЕДЛАГАЧ
                    Одјељење за саобраћај и путеве
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                     По овлаштењу Градоначелника                                                                  ГРАДОНАЧЕЛНИК

                 Јелена Кос, дипл. инж. грађевинарства                                                       Драшко Станивуковић


