
На основу члана 21. Закона о комуналним дјелатностима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 124/11 и 100/17), члана 39. став 2. тачка 2) Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19) и члана 38. 

став 2. тачка 2) Статута Општине Фоча („Службени гласник Општине Фоча“, број 

8/17), Скупштина Општине Фоча, на Четвртој редовној сједници, дана 1.4.2021. 

године,  д о н о с и      

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М   

КОРИШЋЕЊА  СРЕДСТАВА   

ЗАЈЕДНИЧКЕ  КОМУНАЛНЕ  ПОТРОШЊЕ   

ЗА  2021.  ГОДИНУ   

 

 

 

 

 

Члан 1. 

У складу са Законом о комунални дјелатностима (,,Службени гласник 

Републике Српске“, број 124/11 и 100/17) доноси се Програм коришћења средстава 

заједничке комуналне потрошње за 2021. годину. 

 

Члан 2. 

Средства за извршење ових услуга, у складу са законом, обезбиједиће се из 

сљедећих извора: 

1)  комуналне накнаде, 

2)  дијела накнаде за коришћење добара од општег интереса, 

3)  дијела прихода од пореза на непокретности, 

4)  дијела накнада за дате концесије.  

 

Члан 3. 

(1)  Извршење ових послова организоваће и старати се о њиховом спровођењу 

надлежни органи Општинске управе Општине Фоча – Одјељење за просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове и Одјељење за финансије. 

(2) Надзор над спровођењем Програма вршиће Одјељење за просторно 

уређење и стамбено – комуналне послове и Начелник Општине Фоча. 

(3) Програмом се утврђује обим и квалитет одржавања и обнављања 

комуналних објеката, јавних зелених површина, те висина потребних средстава за 

реализацију Програма. 

 

Члан 4. 

(1)  Буџетом Општине Фоча за 2021. годину, за Програм коришћења средстава 

заједничке комуналне потрошње за 2021. годину планирана су средства у износу од 

485.000,00 КМ, која су распоређена на сљедећи начин:  

1)  I  Одржавање јавних површина и заштита животне средине:  390.000,00 

КМ, 

2)  II  Потрошња уличне расвјете:  90.000,00 КМ,  

3)  III  Саобраћајни знакови:  5.000,00 КМ, 

4)  Укупно:  485.000,00 КМ.  

   



(2)  Чишћење јавних површина у насељеним мјестима обухвата прикупљање, 

одвожење, депоновање и уништавање отпада и падавина. Овдје треба узети у обзир и 

чишћење у зимским условима и прање.   

  

 

УРЕЂЕЊЕ  ЗАЈЕДНИЧКЕ  КОМУНАЛНЕ  ИНФРАСТРУКТУРЕ  

 

I 
ОДРЖАВАЊЕ  ЈАВНИХ  ПОВРШИНА  И   

ЗАШТИТА  ЖИВОТНЕ  СРЕДИНЕ  

Износ 

КМ 

1. Чишћење јавних површина у насељеним мјестима 

 

1.1. 
Улице које се чисте свакодневно   

(укупна површина 40.821 m2):   

 

-  Улица и Трг Краља Петра I, од новог дринског моста до 

горњег моста на Ћехотини, као и површине испред зграде 

Општине, Поште, Музеја и Трг Краља Петра I   

(укупна површина 11.271 m2),  

 

-  Улица Шантићева, од раскршћа са Улицом Краља Петра I 

до Центра за културу и информисање  

(укупна површина 1.880 m2),  

 

-  Његошева улица, од доњег ћехотинског моста до Рибљег 

ресторана „Младица“   

(укупна површина 4.330 m2),  

 

-  Улица 9. маја, од зграде Општине до зграде Основног 

Суда, као и простор испред зграде Православног 

богословског факултета   

(укупна површина 1.340 m2),  

 

- Светосавска улица, од горњег ћехотинског моста до 

Казнено – поправног завода   

(укупна површина 12.840 m2),  

 

-  Улица Моме Кочовића, од Пијаце до Улице Краља Петра I 

(укупна површина 1.080 m2),  

 

-  Улица Цара Душана, дионица од горњег ћехотинског 

моста до Средњошколског центра   

(укупна површина 6.240 m2),  

 

-  Улица Немањина, од зграде Основног суда до Основне 

школе „Свети Сава“   

(укупна површина 1.840 m2),  

 -  Мјесна заједница Миљевина,  

1.2. 
Улице које се чисте три пута седмично  

(укупна површина 21.180 m2):  

 

-  Карађорђева улица, дионица од Сат куле до Улице Војводе 

Путника   

(укупна површина 4.640 m2),  

 

-  Јеврејска улица, дионица од Пијаце до старе аутобуске 

станице   

(укупна површина 720 m2),  

 

-  Улица Николе Пашића, од зграде Општине до насеља 

Војводе Путника   

(укупна површина 5.530 m2),  

 

-  Улица Бранка Радичевића, од доњег ћехотинског моста до 

гробља Божовац   

(укупна површина 6.540 m2),  



 

-  Улица Светог Николе   

(укупна површина 3.750 m2),  

1.3. 
Улице које се чисте седмично до петнаестодневно  

(укупна површина 20.219 m2):  

 

-  Крајишка улица   

(укупна површина 753 m2),  

 

-  Соколска улица   

(укупна површина 892 m2),  

 

-  Улица Вука Караџића   

(укупна површина 805 m2),  

 

-  Принципова улица   

(укупна површина 1.210 m2),  

 

-  Студентска улица   

(укупна површина 6.175 m2),  

 

-  Улица Меше Селимовић   

(укупна површина 3.904 m2),  

 

-  Улица Петра Бојовића, од ресторана „Младица“ до Аква 

парка „Ушће“, у временском периоду рада Аква парка, а 

остали период по потреби   

(укупна површина 4.380 m2),  

 

-  Насеље Кочићево   

(укупна површина 2.100 m2),  

1.4. 
Улице које се чисте мјесечно  

(укупна површина 27.735 m2):  

 

-  Улица Цара Душана, од Средњошколског центра до 

насеља Ливаде   

(укупна површина 5.850 m2),  

 

-  Улица Цара Лазара, дионица од старог гробља Божовац до 

насеља Крвавац   

(укупна површина 12.990 m2),  

 

-  Насеље Степе Степановића   

(укупна површина 2.450 m2),  

 

-  Насеље Рибарска   

(укупна површина 2.165 m2),  

 

-  Насеље Војводе Путника   

(укупна површина 2.155 m2),  

 

- Насеље новоизграђених зграда на бившем платоу 

„Трикотаже“, у Принциповој улици  

(укупна површина 2.125 m2),  

1.5. 

Остале улице и површине:  

Остале улице и површине чисте се према потребама, МЗ 

Брод, по плану и налогу Одјељења за просторно уређење и 

стамбено – комуналне послове, као и налогу надлежне 

инспекције.  

1.6. 

Прање градских улица: 

Прање градских улица вршиће се по потреби, цистерном, 

којом располаже служба Цивилне заштите.  

 Укупно  1. 260.000,00 

2. 

Одржавање, уређење и опремање јавних зелених,  

рекреационих површина и гробаља:  

  



 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. 

 

 

 

 

 

 

2.3. 

 

 

 

 

 

 

2.4. 

 

 

2.5. 

 

 

2.6. 

-  Одржавање травњака: 

Ово одржавање подразумијева радове на чишћењу зелених 

површина од разног отпада, кошење траве и одвоз исте на 

депонију. 

Паркови у Улици Краља Петра I, на Тргу Краља Петра I, 

паркови у Његошевој улици, зелене површине у Улици 9. 

мај, на обалама Ћехотине од горњег моста до Дјечијег  

вртића, парк Алаџа, парк  код Храма Светог Саве, простор  

код „Плавог небодера“, паркови између ћехотинских 

мостова (лијева обала – Рива), као и парк испред зграде 

Полицијске управе.  

(укупна површина 33.743 m2),  

-  Одржавање грмља и живе ограде: 

Ово одржавање подразумијева окопавање грмља, сјечење 

грмља, шишање живе ограде по потреби, а најмање четири 

пута годишње, као и утовар и одвоз вишка материјала. 

Радови обухватају живу ограду парка, дионица од горњег 

ћехотинског моста до Дјечијег вртића (Улица Светосавска), 

живу ограду Алаџанског парка, те живу ограду у Улици 

Краља Петра I.  

-  Одржавање цвијећа у парковима: 

Ово одржавање подразумијева радове на прољетној 

припреми (окопавање и шишање), залијевање у току љетног 

периода, загртање и припрема за зиму у зеленим 

површинама, те одржавање гробаља: Божовац, Бараковац, 

Текија, Јеврејско гробље код Болнице, које ће се вршити у 

сарадњи са Комуналним предузећем.  

-  Редовно одржавање простора око школа и вртића и 

свакодневно одвожење смећа. 

 

Одржавање гробаља: 

Ово одржавање подразумијева редовно чишћење и кошење 

траве. 

-  Одржавање простора и фонтана око Споменика код зграде 

Општине и на Градском тргу  

(укупна површина 1.920 m2).  

 

2.7. 

-  Уређење и опремање осталих површина које нису ушле у 

Програм извршиће се према указаним потребама, а све 

према налогу Одјељења за просторно уређење и стамбено –

комуналне послове.  

 Укупно  2. 50.000,00 

3. 
Одржавање јавних саобраћајних површина у насељеним 

мјестима  
 

 Укупно  3.  20.000,00 

4. 
Одвођење атмосферских падавина и других вода са јавних 

површина  
 

 Укупно  4.  18.000,00 

5. Дјелатности зоохигијене:   

 

Хватање и збрињавање напуштених и угрожених паса, 

трошкови одржавања азила за псе у Филиповићима, исхрана 

и ветеринарска заштита.           

35.000.00 

 Укупно  5.  35.000,00 



 

Члан 5. 

(1) Општина Фоча ће склопити годишњи уговор за послове чишћења и 

одржавања јавних површина са предузећем које је оспособљено за обављање 

оваквих врста радова. Уговором ће се дефинисати међусобне обавезе, квалитет 

обављања услуга, начин плаћања и остало. 

(2)  За обављање осталих послова из Програма ангажоваће се предузећа 

одабрана по претходно расписаном тендеру, у складу са Законом о јавним набавкама 

Босне и Херцеговине. 

(3)  Контролу – надзор, у складу са одлуком и Законом о комуналним 

дјелатностима, у вези праћења извршења задатака који  произилазе из овог програма, 

вршиће Општина Фоча. 

(4)  У случају спора, надлежан је суд. 

 

Члан 6. 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику Општине Фоча“.  

 

 

 

 

 

Број:  01-022-23/21                                                                        ПРЕДСЈЕДНИК 

Фоча, 1.4.2021. године                                                        СКУПШТИНЕ  ОПШТИНЕ 

                                                                                                      Срђан  Драшковић  

 

 

6. Непредвиђени радови     7.000,00 

            УКУПНО  I  390.000,00 

II ПОТРОШЊА  УЛИЧНЕ  РАСВЈЕТЕ  

 Трошкови потрошње јавне расвјете 90.000,00 

            УКУПНО  II  90.000,00 

III САОБРАЋАЈНИ  ЗНАКОВИ   

            УКУПНО  III    5.000,00 

            УКУПНО:  I + II + III  485.000,00 


