ПРОГРАМ
ПРОЉЕТНЕ АКЦИЈЕ ЧИШЋЕЊА И УРЕЂЕЊА ГРАДА ОД
21.03.-20.04.2011. ГОД.

И овогодошња акција чишћења и уређења града, одвијаће се у већ устаљеном термину,
а обухватаће све МЗ како градског, тако и сеоског подручја града Бања Лука.
Акција ће се проводити према раније утврђеном оперативном плану и распореду, у
договору са представницима МЗ и извођачима радова. Одлагање отпада ће се вршити у
постављене контејнере од 5м³, као и на друга мјеста приступачна возилима за одвоз.
Акција ће се спроводити у сарадњи са грађанима, школама, установама и удружењима,
те уз координацију са МЗ и предузећима која ће вршити одвоз. Крајњи циљ је да се
прикупи и изнесе што више крупног отпада, старих ствари, отпада и смећа из ријека и
потока и сваке друге врсте отпада који оптерећује и контаминира нашу животну
средину, изузев грађевинског.
Као и претходних година, зависно од интересовања учесника, поготово ученика
основних школа и њихових наставника обезбиједиће се и подијелити вреће за отпад,
као и промотивне мајице учесницима.

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ПРОВОЂЕЊА ПРОЉЕТНЕ АКЦИЈЕ ПО
МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА
ПЕРИОД ОД 21. 03.− 03.04. 2011.год.
а) МЗ урбаног подручја града
-СРПСКЕ ТОПЛИЦЕ( лијева и десна страна), тел. 467−533
-ОБИЛИЋЕВО I и II, тел. 464−145
-СТАРЧЕВИЦА, тел. 437−569
-ВРБАЊА, тел. 425−126
-АДА, тел.423−423
-ДЕБЕЉАЦИ, тел. 425−126
-ЧЕСМА, тел. 301−472
-ПРИЈЕЧАНИ, тел. 385-078
Извођач радова „ЧИСТОЋА” БАЊА ЛУКА
б) МЗ ван урбаног подручја града
-КРУПА н/ВРБАСУ, тел. 417−172
-РЕКАВИЦЕ I и II, тел.365-096
-КРМИНЕ, тел. 417−172
-АГИНО СЕЛО, тел. 487-977
-БОЧАЦ, тел. 367−003
-КАРАНОВАЦ, тел. 427−398
-ЉУБАЧЕВО, тел. 427−398

-СТРИЧИЋИ, тел. 363-414
-ПАВИЋИ, тел.363-414
-ДОЊА КОЛА, тел. 279−170
-КОЛА, тел. 363−408
ГОЛЕШИ, тел.276-109
Извођач радова „ЕКО-ЕУРО ТИМ” БАЊА ЛУКА

ПЕРИОД ОД 04.04.−20.04.2011. год.
а) МЗ урбаног подручја града
-К.ВЈЕНАЦ, тел. 211−833
-ПОБРЂЕ, тел. 218−198
-ЛАУШ I и II, тел. 211−439
-БУЛЕВАР, тел.218-198
-ПАПРИКОВАЦ, тел. 309−905
-ПЕТРИЋЕВАЦ, тел. 355-141
-ЦЕНТАР I и II, тел. 305-785
-БОРИК I , tel.250-049
-БОРИК II, тел.257-123
-Н. ВАРОШ, тел.307−737
-РОСУЉЕ, тел. 316−480
-ЛАЗАРЕВО I и II, тел.315-214
-МОТИКЕ, тел.275-237
-ДРАКУЛИЋ, тел.381-855
-ШАРГОВАЦ, тел.380-983
-ЗАЛУЖАНИ, тел.385-078
-КУЉАНИ, тел.385-078
Извођач радова „ЧИСТОЋА” БАЊА ЛУКА

б) MЗ ван урбаног подручја града
-СТРАТИНСКА, тел.470-057
-БР.МАЈДАН, тел. 271−150
-КМЕЋАНИ, тел.487-992
-БОРКОВИЋИ, тел.278-092
-Г. ПИСКАВИЦА, тел.270−089
-ПИСКАВИЦА, тел.390−011
-БИСТРИЦА, тел. 277-113
-САРАЧИЦА, тел. 273-022
-ВЕРИЋИ, тел.399-279
-ШИМИЋИ, тел.488-014
-ПОТКОЗАРЈЕ, тел.395-087
-МИШИН ХАН, тел.397-010
-ПРИЈАКОВЦИ, тел.392-227
-ДРАГОЧАЈ, тел.393-055
Извођач радова „ЕКО-ЕУРО ТИМ” БАЊА

Прање јавних градских површина ће се вршити према Програму и распореду прања
истих, а по потреби и ванредним активностима.

КООРДИНАЦИЈА АКТИВНОСТИ:
1.Одјељење за комуналне и стамбене послове и послове саобраћаја
-Младен Адамовић, тел. 244-444, лок.593
-Владимир Богојевић, тел. 244-444, лок.769
2.„ЧИСТОЋА”а.д. Бања Лука
- тел. 312−436
-моб. 063/289-145
3. „ЕКО-ЕУРО ТИМ” Бања Лука
- моб тел. 065/ 720−855 и 065/919−874

