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I – УВОДНЕ НАПОМЕНЕ        

 

Управа АД „Комуналац“ Бијељина, сходно одредби члана 21. Закона о јавним 

предузећима („Службени гласник Републике Српске“, број 75/04 и 78/11) и члана 71. 

Статута АД „Комуналац“ Бијељина - Пречишћени текст, израђује и врши реализацију 

Плана пословања АД „Комуналац“ Бијељина, у складу са Међународним 

рачуноводственим стандардима и рачуноводствено - ревизијским стандардима 

Републике Српске. 

План инвестиција израђује се за период од годину дана и доноси га Скупштина 

акционара на приједлог Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина. 

У циљу обезбјеђења реализације Плана инвестиција – АД „Комуналац“ 

Бијељина ће обезбиједити властита средства, као и друге изворе финансирања. 

План инвестиција за 2022. годину доноси Скупштина акционара на приједлог 

Надзорног одбора АД „Комуналац“ Бијељина. 

   

II – ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ        

 

Управа АД „Комуналац“ Бијељина континуирано предузима активности на 

даљем развоју, разради и прилагођавању условима пословања, уз поштовање принципа 

ефективности, ефикасности и економичности.  У оквиру Плана инвестиционих улагања 

за 2022. годину Управа АД „Комуналац“ Бијељина планира да реализује сљедеће 

набавке: 

 

РБ ИНВЕСТИЦИЈА 

Процијењена 

вриједност 

(КМ) 

1.  
Ново специјално теретно возило за превоз отпада,  

запремине од 12 до 16 м
3
  

280.000,00 

2.  
Ново специјално теретно возило за превоз отпада,  

запремине од 6 до 8 м
3
 

200.000,00 

3.  
Половно специјално теретно возило за превоз отпада,  

запремине од 12 до 16 м3 – до шест године старости 
150.000,00 

4.  
Половно специјално теретно возило за превоз амбалажног отпада,  

запремине од 6 до 8 м
3
 – до шест године старости 

100.000,00 

5.  Радови на уређењу Зелене пијаце (поплочање или асфалтирање) 100.000,00 

6.  
Радови на уређењу платоа и праонице за специјална комунална возила у 

Служби комуналних услуга 
80.000,00 

7.  
Куповина земљишта у близини Службе комуналних услуга, минималне 

површине 500 м
2
 

60.000,00 

8.  
Радови на уређењу пословних простора и простора под закупом 

(санација крова, санација пословних простора и слично) 
60.000,00 

9.  Пластичне канте запремине 120 литара – 500 комада 20.000,00 

10.  Мотоцикл за пражњење уличних канти и жардињера 15.000,00 

11.  Контејнери запремине 1,1 м
3
-20 комада 14.000,00 

12.  Реконструкција тоалета у  Зеленој пијаци 10.000,00 

13.  Изградња зелених острва 10.000,00 

14.  Контејнери запремине 5 м
3
- 5 комада 7.500,00 

15.  Проширење радионице у Служби комуналних услуга 6.000,00 

16.  Уређај за контролу радног времена и контролу приступа са софтвером 6.000,00 

17.  Набавка видео надзора 6.000,00 

18.  Уређење простора за смјештај контејнера на јавним површинама 5.000,00 

19.  Радови на уређењу земљишног посједа  5.000,00 

20.  Канцеларијски намјештај 5.000,00 

21.  Реконструкција постојећих тезги 5.000,00 
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РБ ИНВЕСТИЦИЈА 

Процијењена 

вриједност 

(КМ) 

22.  Прикључак за трактор „Таруп“ 4.000,00 

23.  Прикључак за трактор – сврдло за бушење рупа 4.000,00 

24.  Клима уређај – 5 комада 4.000,00 

25.  
Компјутери са лиценцираним оперативним системом Windows – 5 

комада  
4.000,00 

26.  Штампачи – 5 комада   4.000,00 

27.  Тример-3 комада 3.000,00 

28.  Прикључак за трактор-даска за чишћење снијега 3.000,00 

29.  Прикључак за трактор-косачица са два диска 3.000,00 

30.  Набавка "Microsoft office" пакета 2.500,00 

31.  Апликација за књиговодствене програме 2.000,00 

32.  Моторна косачица – ручна 1.500,00 

33.  Монитор – 5 комада 1.000,00 

34.  Скенер уређај – 3 комада 600,00 

УКУПНА ПРОЦИЈЕЊЕНА ВРИЈЕДНОСТ ИНВЕСТИЦИЈА: 1.181.100,00 
 

 

Планом инвестиција за 2022. годину планирано је укупно улагање у износу од 

1.181.100,00 КМ. 

III – ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2022. ГОДИНИ 

 

1. Набавка новог специјалног теретног возила за превоз отпада запремине од 12-16 

м
3

 

 

 Постојећи возни парка састоји се од возила чије су експлоатационо-техничке 

карактеристике различите и техничко стање неједнако. Просјечна старост специјалних 

комуналних возила којим Друштво располаже је 20 године. Узевши у обзир да је 

основна дјелатност Друштва “Прикупљање неопасног отпада”, непоходно је сагледати 

све могућности да се изврши финансирање замјене дотрајалих возила и опреме, која 

представљају основно средство за рад а чији је експлоатациони вијек увелико истекао. 

 Високу ефикасност при раду возног парка најлакше је остварити са хомогеним 

возним парком, код којег је техничко одржавање возила лакше и рационалније. Из 

наведених разлога у наредном периоду неопходно је тежити “типизацији” возила или 

бар број марки и типова возила заступљених у возном парку свести на минимум.  

С обзиром на дотрајалост возила са једне стране и на повећање обима одвоза 

отпада са друге стране, потребно је извршити набавку новог специјалног теретног 

возила за превоз отпада запремине од 12-16 м
3
. 

 

2. Набавка новог специјалног теретног возила за превоз отпада запремине 6-8 м
3

 

 

Уличну мрежу на подручју Града Бијељина чини 225 улица, укупне дужине 

174,72 km. Попречни профил појединих улица и сокака није одређен тако да у оквиру 

предвиђеног обима саобраћаја омогућава нормалне услове за вожњу и слободан ток 

саобраћаја, односно већи број улица и сокака није приступачан за комунална возла 

већег капацитета. Набавком новог специјалног теретног возила за превоз отпада 

извршила би се замјена постојећег амортизованог возила чији је експлоатациони вијек 

истекао. Специјално теретно возило за превоз отпада запремине 6-8 м
3 

би се највише 

користило за пружање услуга одвоза отпада из уских улица и сокака те разуђених 

сеоских домаћинстава. 
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3. Набавка половног специјалног теретног возила за превоз отпада запремине од 

12-16 м
3

 

 

 Просјечна старост специјалних комуналних возила којим Друштво располаже је 

20 године, што отежава пружање услуга одвоза комуналног отпада а што је основна 

дјелатност Друштва. Како би се услуге одвоза комуналног отпада могле неометано 

пружати неопходно је хитно кренути у обнову постојећег возног парка чији је 

експлоатациони вијек увелико истекао. Због пандемије "COVID 19" испорука нових 

специјалних возала траје и до 10 мјесеци, док поступак набавке половних возила траје 

знатно краће. Узевши у обзир претходно наведено, како би се омогућио редован процес 

пружања услуга, потребно је извршити набавку половног специјалног теретног возила 

за превоз отпада запремине од 12-16 м
3
, старости до шест година. 

 

4. Набавка половног возила за превоз амбалажног отпада 

 

Набавком половног возила за превоз амбалажног отпада ријешио би се проблем 

превоза већих количина амбалажног отпада са појединих локација на којим се врши 

прикупљање амбалажног отпада, те тиме смањили трошкови горива, јер је постојеће 

возило мањег капацитета и погодно је за мање количине амбалажног отпада. 
 

5. Радови на уређењу "Зелене пијаце" 
 

 Пијаца је организовано и уређено мјесто на коме се на уобичајен начин обавља 

трговина на мало пољопривредним, прехрамбеним и другим производима између 

продавца и купца. На пијаци се трговина обавља на продајним столовима. Зелена 

пијаца располаже са 5 расхладних витрина и 314 пијачна стола, а од тога се у 

централној улици налази 48 столова.  

 Постојећи плато Зелене пијаце изграђен је једним дијелом од бетонских коцки а 

једним дијелом од бетонских плоча просјечне дебљине 5-7цм које су у веома лошем 

стању. На платоу постоје стабла дрвећа која су оивичена парковским бетонским 

ивичњацима 10/20/100цм. Корјење појединих стабала налази се на површини платоа 

гдје су се бетонске плоче урушиле. Одводња постојећег платоа је дјелимично ријешена, 

бетонским риголима уз објекат и сливничим решеткама којих има недовољно.  

 У циљу побољшања услова за раднике и кориснике зелене пијаце неопходно је 

извршити поплочање или асфалтирање дијела пијаце са израдом кишне канализације за 

одводњу атмосферских вода. 

 

6. Радови на уређењу платоа и праонице за специјлана комунална возила у 

Служби комуналних услуга   

 

Радови на уређењу платоа и праонице за специјална комунална возила у Служби 

комуналних услуга представљају другу фазу реализације пројекта који се односи на 

изградњу објекта за селективно одвајање и складиштење амбалажног отпада и 

перионице за специјлана возила. У оквиру прве фазе у завршној фази су радови на 

изградњи објкета за селектовно одвање отпада док би се у другој фази извели радови на 

уређењу платоа и изградњи ауто пeрионице за специјална комунална возила. За 

реализацију наведеног пројекта од стране  ЈП “Дирекција за изградњу и развој Града” 

ДОО Бијељина израђена је пројектно-техничка документација, шфра пројекта ТД-13/20 

из септембра 2020. године. На основу израђене пројектно-техничке документације 

добијена је грађевинска дозвола за извођење предметних радова. Постојећи комплекс 

Службе комуналних услуга састоји се од гража које су отвореног типа, главног објекта 

и дјелимично уређеног платоа. Један дио дворишта је асфлатиран (испред нових гража), 

на једном дијелу је бетонски коловоз а остатак је уређен насипом различитог 

гранулометријског састава. Пројектованим рјешењем предвиђено је да се постојећи 

бетонски плато и један дио асфалта руши како би се формирао јединствен асфалтни 

плато са перионицом за специјална возила. 
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7. Куповина земљишта у близини Службе комуналних услуга, минималне 

површине 500 м2 
 

 Служба комуналних услуга са објектима пословно-техничког садржаја (гараже, 

сервисне радионице, магацински простор и др.) смјештена је у уређеном простору 

површине 5.000 м
2 

у Мачванској улици у Бијељини. Све припреме сервисирања и 

гаражирања возила изводе се на наведеном простору. У складу са Правилником о 

унутрашњој организацији и системазизацији радних мјеста у Служби комуналних 

услуга систематизовано је 21 радно мјесто са укупно 97  извршилаца. Тренутно је у  

Служби комуналних услуга запослено 87 радника. Служба комуналних услуга 

представља највећу организациону јединицу Друштва. Простор на коме је смјештена 

Служба комуналних услуга није довољан за паркирање возила  радника, због чега се 

често дешава да су радници приморани да властита возила непрописно паркирају у 

Мачванској улици што оставља лошу слику о Друштву које између осталог врши 

услуге одвоза непрописно паркираних возила. Како бисмо омогућили адекватан 

простор за паркирање возила и смјештај опреме која се сезонски користи у Служби 

комуналних услуга неопходно је пронаћи адекватно земљиште у близини Службе 

комуналних услуга, минималне површине 500 м2. 

 

8. Радови на уређењу пословних простора и простора под закупом (санација крова, 

санација пословних простора и слично) 
 

 Једна од регистрованих дјелатности АД "Комуналац" Бијељина је Изнајмљивање 

и пословање сопственим некретнинама или некретнинама узетим у закуп. У улици 

Милоша Црњаснког и у улици Саве Ковачевића Друштво располаже са 44 локала. 

Друштво значајне приходе остварује изнајмљивањем локала. Један број локала је у 

лошем стању, како би се локали лакше издали под закуп неопходно их је реновирати. 

Кровни покривач на локалима у дијелу улице Милоша Црњанског (преко пута 

Водоторња) је дотрајао што доводи до честог прокишњавања локала. У претходном 

периоду проблем је рјешаван ситним интервенцијама на крову које због дотрајалости 

крова више не дају жељене ефекте. Како би проблем прокишњавања локала у улици 

Милоша Црњанског (преко пута Водоторња) рјешили, односно да бисмо задржали 

постојеће закупце, неопходно је извршити реконструкцију кровног покривача у дијелу 

објекта гдје долази до прокишњавања.  

 У оквиру наведених средстава неопходно је извршити и реконструкцију крова 

на објекту расадника у Служби одржавања градског зеленила. Објекат расадника је 

изграђен шездесетих година прошлог вијека и тренутно се налази у веома лошем стању. 

На објекту је неопходно хитно урадити санацију кровног покривача како би се 

створили минимални услови за даљу употребу објекта. 

 

9.  Набавка пластичних канти  запремине 120 литара 

 

 У складу са Одлуком о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног 

отпада ("Службени гласник Града Бијељина", број: 5/13, 22/13, 5/14, 19/15, 16/17, 12/18) 

предвиђено је да су посуде за отпад типизиране и прилагођене уређајима и 

технолошком процесу рада даваоца комуналне услуге. 

 Набавком пластичних канти запремине 120 литара, које су намијењене даљој 

продаји корисницима комуналних услуга, створили би се основни услови за 

прикупљање отпада из типизираних посуда, чиме би се олакшао технолошки процес 

рада а самим тим и квалитет пружања услуга.    
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10. Мотоцикл за пражњење уличних канти и жардињера 
 

 Град Бијељина представља други град по величини у Републици Српској који се 

константно шири. Ширењем града повећава се потреба за комуналним мобилијаром 

односно уличним кантама. Досадашњи начин пружања услуга пражњења уличних 

канти и жардињера одвија се пјешице, што знатно успорава рад и ефикасност радника. 

Како би смо побољшали квалитет услуга одржавања улица у граду Бијељина неопходно 

је набавити возило (мотоцикл) којим би се олакшао посао радницима и убрзао процес 

рада који се односи на пражњење уличних канти и жардињера. 

 

11.  Набавка контејнера запремине 1,1 м
3

 

 

Набавка 20 металних контејнера за отпад запремине 1,1 м
3
 планирана је за 

потребе прикупљања комуналног отпада.  

 

12. Реконструкција тоалета у Зеленој пијаци 
 

 У складу са чланом 11. Правилника о пијачном реду број: 02-380-1/16 од 

27.05.2016. године, АД "Комуналац" Бијељина је у обавези да обезбједи минималне 

техничке и санитарне услове за рад Зелене пијаце.  

 Постојећи тоалет у Зеленој пијаци је у функцији али је у лошем стању и исти је 

неопходно хитно реконстуисати. 

 Чланом 13. Правилника о пијачном реду прописано је да је "Друштво дужно 

обезбједити на пијаци воду за пиће, јавну расвјету и санитарни чвор."   

 

13. Изградња зелених острва 
 

 Комплетан третман комуналног отпада (одлагање, одвоз на депонију и третман 

на депонији) представља значајну активност на градском подручју и има велики утицај 

на све остале елементе урбаног живота и организације у градским срединама, посебно 

важну улогу има на одржавању хигијенских и еколошких услова, а потом и на изглед 

јавних површина у граду. У том погледу значајну улогу има сортирање комуналног 

отпада које, на жалост, генерално на територији Републике Српске, па тако и у Граду 

Бијељина није адекватно заступљено или у потпуности није присутно. Према 

стратешким правцима за придруживање ЕУ законодавству, Република Српска мора 

увести одвајање отпада на мјесту настанка, обзиром да се одвајањем мјешаног отпада 

не постижу жељени ефекти. 

 За потребе разврставања отпада Друштво је планирало изградњу “зелених 

острва” - надстрешница са контејнерима за одлагање сортираног комуналног отпада. За 

потребе реализације наведеног пројекта израђена је пројектно техничка документација.  

 

14.  Набавка контејнера запремине 5 м
3

 

 

 АД "Комуналац" Бијељиан пружа услуге одвоза комуналног утпада по позиву 

употребом специјалног комуналног возила "Подизач контејнера". Подизачем 

контејнера се транспортују контејнери запремине од 5м3 до 7м3. Просјечна старост 

постојећих контејнера којим Друштво располаже је преко 30 године. Дио постојећих 

контејнера запремени 5 м3 је у лошем стању и исте није могуће санирати. Набавка 5 

контејнера запремине 5 м
3
 планирана је за потребе прикупљања комуналног отпада а 

све у циљу унапређења постојеће услуге одвоза комуналног отпада по позиву.  

 

15. Проширење радионице у Служби комуналних услуга 
 

 Све припреме сервисирања и гаражирања возила, као и комплетна Служба 

комуналних услуга, смјештени су на простору површине 5.000 м
2
 и објектима пословно 
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- техничког садржаја (гараже, сервисне радионице, магацински простор и др.) у 

Мачванској улици у Бијељини.  

 Приликом сервисирања и редовног одржавања специјалних комуналних возила 

постојећу сервисну радионицу, забог габарита специјалних комуналних возила, није 

могуће затворити што нарочиту у зимским условима отежава рад радника на 

одржавању возног парка. Како би се постојећа сервисна радионица у потпуности 

привела намјени, односно како би се радницима на одржавању возила омогућили бољи 

услови рада, неопходно је извршити проширење радионице.   

 

16. Набавка уређаја за евиденцију радног времена и контролу приступа са 

софтвером 

 

 Набавком уређаја за евиденцију радног времена, омогућиће се комплетна 

аналитика рада запослених од евиденције доласка и одласка на посао до обрачуна 

плата. 

 Набавком уређаја за контролу приступа, омогућиће се контрола приступа 

објектима и просторијама, те архивирање података о времену приступу објектима, за 

све особе (запослене, спољне сараднике, госте и сл.), које имају додијељена права 

приступа и које  се пријављују на уређај за контролу приступа коришћењем ИД 

картица, отиска прста и слично. 

 

17. Набавка видео надзора 
  

 Микро организацију Друштва чине Управа Друштва, Сектор за економско-

финансијске, правне и опште послове, Производно-технолошки сектор и Одјељење 

интерне ревизије. Производно-технолошки сектор чине Служба комуналних услуга, 

Служба за организацију пијачних услуга и Служба одржавања градског зеленила. Све 

три Службе Производно-технолошког сектора смјештене су на различитим локацијама 

на територији града Бијељина. Како би се додатно заштитила и осигурала имовина 

Друштва неопходно је уградити видео надзор у Служби комуналних услуга, Служби 

одржавања Градског зеленила и Служби за организацију пијачних услуга.   

 

18. Уређење простора за смјештај контејнера на јавним површинама 
  

 Велики број контејнера запремине 1,1 м3 постављен је на макадмаским или 

земљаним подлогама што радницима Друштва приликом пражњења отежава 

манипулацију самим контејнерима.  

 Предметним радовима планирано je да се уреде површине за смјештај 

контејнера у виду бетонирања и по потреби ограђивања простора за смјештај 

контејнера.  

 Чланом 14. Одлуке о прикупљању, одвожењу и депоновању комуналног отпада 

(“Службени гласник Града Бијељина”, број: 05/13, 22/13, 05/14, 19/15, 16/17, 12/18) 

прописано је да "Простор за смјештај посуда код објеката колективног становања, 

предузећа и установа мора бити ограђен, заштићен од разношења отпадних материја и 

приступачан комуналном возили." 

 

19. Радови на уређењу земљишног посједа 
 

  У власништву АД “Комуналац” Бијељина налази се бивши површински коп 

(позајмиште шљунка) у МЗ Попови, на катастарским парцелама означеним као к.ч. 

2070/1 и 2070/2 к.о. Попови. У схврху затрпавања односно санације и уређења 

(рекултивације) површинског копа (шљункара) неопходно је планирати предметне 

радове, а све како би се на наведној локацији онемогућило стварање дивље депоније. 

 

20. Набавка канцеларијског намјештаја 
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Набавком новог канцеларијског намјештаја извршила би се обнова дотрајалог и 

допуна новог канцеларијског намјештаја. 

 

21. Реконструкција постојећих тезги  
 

 Зелена пијаца располаже са 314 пијачних столова. Већина столова је у лошем 

стању те је исте неопходно реконструисати.  

 

22. Прикључци за трактор (даска за чишћење снијега, косачица са два диска, 

таруп, сврдло за бушење рупа) 
  

 Зеленило у граду и његовој околини има многострук значај. Да би зелене 

површине у потпуности одговарале својој значајној улози мора им се посветити 

посебна пажња почев од пројектовања и подизања зеленила до сталног одржавања и 

заштите свих постојећих објеката јавног градског зеленила. Једна од дјелатности АД 

“Комуналац” Бијељина је "Услужне дјелатности уређења и одржавања зелених 

површина". Како би Друшто што квалитетније обављало све послове и квалитет услуга 

које пружа подигло на већи ниво, неопходно је у континуитету радити на обнови 

застарјеле и набавци нове опреме. 

У 2021. години Друштво је извршило набавку новог трактора. Како би се у потпуности 

искористиле све техничке могућности набављеног трактора неопходно је извршити 

набавку сљедеће опреме:  

- Набавка прикључка за трактор-косачица са два диска и ножевима, планирана је за 

потребе кошења на равним и нагнутим површинама.  

- Набавка „Тарупа“, планирана је за уређивање зелених површина у јавним зонама, 

парковима и слично. 

-  Набавка сврдла за бушење рупа промјера  Ф 450мм. 

- Набавка даске за чишћење снијега, планирана је за потребе чишћења снијега у 

зимском периоду. 

 

23. Набавка пет клима уређаја 

 

Клима уређаји су планирани за потребе загријавања и расхлађивања просторија 

у којима нису постављени клима уређаји или у којима су постојећи клима уређаји 

дотрајали и нису више у функцији. 

 

24. Набавка компјутера са лиценцним оперативним системом Windows 5 

 

 Сврха набавке пет нових рачунара са лиценцним оперативним системом 

Windows 5 је континуирано обнављање дотрајале опреме. 

 

25. Набавка штампача 

 

Набавком нових штампача замијенили би се постојећи дотрајали штампачи и 

набавили нови ефикаснији штампачи, чиме би се смањили трошкови штампе и 

побољшао квалитет штампаних докумената.  

 

26. Набавка три тримера и моторне косачице (ручна) 
 

Службе одржавања градског зеленила врши услуге уређења и одржавања 

зелених површина. За потребе Службе одржавања градског зеленила користи се 

постојећа савремена механизација, и то: машинске косачице, трактори, самоходне 

машинске косачице, машинске тестере, теретно возило носивости до 2 тоне, доставно 

возило типа Кеди и цистерна за осоку капацитета 3.200 литара.  
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Набавком нових тримера и моторне косачице извршила би се континуирана 

обнова дотрајале опреме, што ће омогућити поуздан рад Службе одржавања градског 

зеленила. 

 

 

27. Набавка "Microsoft office" пакета 

 

Набавка "Microsoft office"  пакета планирана је за потребе радника, који активно 

користе рачунар за креирање текстуалних докумената, израду таблица са основним 

функцијама и графиконима, креирање мултимедијалних презентација и слање и 

примање електронске поште. 

 

28. Набавка апликације за књиговодствене програме 

 

Набавка апликације за књиговодствене програме планирана је за случај 

потребних измјена на постојећој софтверској апликацији.  

 

29. Набавка пет монитора 

 

Набавка монитора планирана је замјену постојећих амортизованих монитора, а 

све у сврху континуиране обнављање дотрајале опреме. 
 

30. Набавка три скенер уређаја 

 

Набавка скенер уређаја планирана је за скенирање докумената који се 

достављају и чувају у електронском формату. 

IV -  ЗАКЉУЧАК 

 

           Инвестиције у 2022. години ће се финансирати из сљедећих средстава: 

 

РБ Инвестиција 
Текућа 

средства 

Кредитна 

средства 

Суфинанси-

рање 

1.  
Ново специјално теретно возило за превоз 

отпада,запремине од 12 до 16 м
3
  

280.000,00 0,00 0,00 

2.  
Ново специјално теретно возило за превоз 

отпада, запремине од 6 до 8 м
3
 

200.000,00 0,00 0,00 

3.  

Половно специјално теретно возило за превоз 

отпада, запремине од 12 до 16 м3 – до шест 

године старости 

150.000,00 0,00 0,00 

4.  

Половно специјално теретно возило за превоз 

амбалажног отпада, запремине од 6 до 8 м
3
 – 

до шест године старости 

65.000,00 0,00 35.000,00 

5.  
Радови на уређењу Зелене пијаце (поплочање 

или асфалтирање) 
100.000,00 0,00 0,00 

6.  

Радови на уређењу платоа и праонице за 

специјална комунална возила у Служби 

комуналних услуга 

50.000,00 0,00 30.000,00 

7.  
Куповина земљишта у близини Службе кому-

налних услуга, минималне површине 500 м2 
60.000,00 0,00 0,00 

8.  

Радови на уређењу пословних простора и 

простора под закупом (санација крова, 

санација пословних простора и слично) 

60.000,00 0,00 0,00 

9.  
Пластичне канте запремине 120 литара – 500 

комада 
20.000,00 0,00 0,00 

10.  
Мотоцикл за пражњење уличних канти и 

жардињера 
15.000,00 0,00 0,00 
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РБ Инвестиција 
Текућа 

средства 

Кредитна 

средства 

Суфинанси-

рање 

11.  Контејнери запремине 1,1 м
3
-20 комада 14.000,00 0,00 0,00 

12.  Реконструкција тоалета у Зеленој пијаци 10.000,00 0,00 0,00 

13.  Изградња зелених острва 10.000,00 0,00 0,00 

14.  Контејнери запремине 5 м
3
- 5 комада 7.500,00 0,00 0,00 

15.  
Проширење радионице у Служби комуналних 

услуга 
6.000,00 0,00 0,00 

16.  
Уређај за контролу радног времена и контролу 

приступа са софтвером 
6.000,00 0,00 0,00 

17.  Набавка видео надзора 6.000,00 0,00 0,00 

18.  
Уређење простора за смјештај контејнера на 

јавним површинама 
5.000,00 0,00 0,00 

19.  Радови на уређењу земљишног посједа  5.000,00 0,00 0,00 

20.  Канцеларијски намјештај 5.000,00 0,00 0,00 

21.  Реконструкција постојећих тезги 5.000,00 0,00 0,00 

22.  Прикључак за трактор „Таруп“ 4.000,00 0,00 0,00 

23.  
Прикључак за трактор – сврдло за бушење 

рупа 
4.000,00 0,00 0,00 

24.  Клима уређај – 5 комада 4.000,00 0,00 0,00 

25.  
Компјутери са лиценцираним оперативним 

системом Windows– 5 комада  
4.000,00 0,00 0,00 

26.  Штампачи – 5 комада   4.000,00 0,00 0,00 

27.  Тример-3 комада 3.000,00 0,00 0,00 

28.  
Прикључак за трактор-даска за чишћење 

снијега 
3.000,00 0,00 0,00 

29.  Прикључак за трактор-косачица са два диска 3.000,00 0,00 0,00 

30.  Набавка "Microsoft office" пакета 2.500,00 0,00 0,00 

31.  Апликација за књиговодствене програме 2.000,00 0,00 0,00 

32.  Моторна косачица – ручна 1.500,00 0,00 0,00 

33.  Монитор – 5 комада 1.000,00 0,00 0,00 

34.  Скенер уређај – 3 комада 600,00 0,00 0,00 

Укупно: 1.116.100,00 0,00 65.000,00 

 

Укупна инвестициона улагања према Плану инвестиција за 2022. годину износе 

1.181.100,00 КМ. Од наведеног износа, за инвестициона улагања путем суфинансирања 

из средстава Фонда за заштиту животне средине и енергетску ефикасност Републике 

Српске, планирано је 65.000,00 КМ, а остатак од 1.116.100,00 КМ  из текућих 

средстава. 
 

  

АД „КОМУНАЛАЦ“ БИЈЕЉИНА                    ПРЕДСЈЕДАВАЈУЋИ   

    - Скупштина акционара  –    СКУПШТИНЕ АКЦИОНАРА ДРУШТВА  

                                                               

Број: ______/2022          ___________________________ 

Датум: __.01.2022. године        Љубиша Петровић 
              

 

 

                                                              

                                                                                                              


