
                                                                                                                -  НАЦРТ –  
 

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, 
бр. 97/16 и 36/19), члана 16. став 5. Закона о јавним путевима (”Службени  гласник  Репу-
блике Српске” бр. 89/13 и 83/19), члана 14. став 1. Одлуке о управљању, грађењу, реко-
нструкцији, одржавању и заштити  локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и 
путних објеката на подручју општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 
8/18 и “Службени гласник града Градишка”, број 11/19) и члана 36. и 87. Статута града 
Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17 и “Службени гласник града 
Градишка”, број 5/19), Скупштина  града  Градишка  на   сједници  одржаној  _____ д о н о с и   
 

О Д Л У К У 
 

 о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције 
  локалних и некатегорисаних путева за  2020.годину 

 
I  
 

У Програму  текућег одржавања и реконструкције  локалних и некатегорисаних путева за  
2020.годину (“Службени гласник града Градишка” број: 16/19) тачкa  I мијења се и гласи:  
 
„  I    РЕДОВНО   ОДРЖАВАЊЕ 

1. Локални и некатегорисани путеви са асфалтним коловозом 
Крпање ударних рупа, досипање и ваљање банкина ...........................55.000,00 КМ         

2. Локални и некатегорисани путеви са макадамским  коловозом 
Планирањем постојеће подлоге пута грејдером, доспиањем 
 шљунком и  еруптивним материјалом   .................................................82.000,00 КМ  

     3.   Путних  грађевинских  објеката, цијевастих пропуста, саобраћајне    
           сигнализације, опреме пута и путног појаса……………………… ..........25.000.00 КМ         
                                                                                                       Σ  I (1-3).........162.000,00 КМ„ 
 

II 
 

Поглавље  РЕКАПИТУЛАЦИЈА   мијења се и гласи:  
   

„Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 
I     РЕДОВНО  ОДРЖАВАЊЕ  ПУТЕВА.........................................................162.000,00 КМ                                 
II    ЗИМСКО   ОДРЖАВАЊЕ    ПУТЕВА...........................................................57.000,00 КМ                                                              
III   РЕКОНСТРУКЦИЈА    ПУТЕВА.....................................................................50.000,00 КМ                                     
                                                                                         УКУПНО.. (Σ I-III ).........269.000,00 КМ“                                          
                                                                              

III 
 

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику  града  
Градишка“.   
   
Број: ______________ 
Датум: ____________ 
Градишка 
                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК                                                          
                                                                                              СКУПШТИНЕ ГРАДА 
                                                                                               Миленко  Павловић  
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 
 
 
 
ПРАВНИ ОСНОВ:  
 
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 82. Закона о локалној самоуправи 
(“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16 и 36/19) којим је прописано да у вршењу 
послова из своје надлежности органи јединице локалне самоуправе између осталог доносе 
Одлуке, члану 16. став 5. Закона о јавним путевима (”Службени  гласник  Републике Српске” 
број 89/13 и 83/19) којим је прописано да управљање и одржавање локалних путева врши 
надлежни орган јединице локалне самоуправе на свом подручју и члану 14.  став 1. Одлуке о 
управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити  локалних и некатегорисаних 
путева, улица у насељу и путних објеката на подручју општине Градишка (“Службени гласник 
општине Градишка”, број 8/18 и “Службени гласник  града Градишка”, број 11/19) којим је 
прописано да Скупштина доноси Програм одржавања локалних и некатегорисаних путева на 
подручју града Градишка, а у складу са усвојеним Буџетом града за текућу годину. 
 
 
РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ: 
 
У оквиру Програма текућег одржавања и реконструкције  локалних  и  некатегорисаних  
путева  за  2020.годину због  потребе за повећаним захватима у појединим сегментима који 
су предвиђени  Програмом  дошло је  до повећане  активности на терену приликом реализа-
ције , а самим  тим  и  до  повећања  предвиђених  издатака  за  предметне  потребе  из 
Буџета  и  то прије  свега на ставкама: 

- Редовно одржавање локалних и некатегорисанх путева са асфалтним коловозом 
крпањем ударних рупа, досипањем и ваљањем банкина из разлога јер се на терену 
појавило више ударних рупа за санирати него што је то планом било предвиђено. 

- Редовно одржавање локалних и некатегорисаних путева са макадамским коловозом 
планирањем постојеће подлоге пута грејдером , досипањем шљунком и еруптивним 
материјалом исто из разлога јер се на терену појавила потреба за више материјала за 
уређење макадамских коловоза него што је то планирано. 

 
Све наведено исказано је у табели испод. 
 
 

 
Р. Бр. 

 
ОПИС 

 
ПЛАНИРАНО 

(КМ) 

 
РЕБАЛАНС 

(КМ) 
   

I  РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ 
 

  

1. Локални и некатегорисани путеви са  асфалтним  
коловозом крпањем  ударних  рупа, досипањем  и  
ваљањем  банкина 

 
30.000,00  

 
55.000,00 

2. Локални и некатегорисани путеви са  макада-
мским   коловозом  планирањем  постојеће по-
длоге пута грејдером, досипањем  шљунком и 
еруптивним материјалом 

 
75.000,00  

 
82.000,00 

3. Путних  грађевинских  објеката, цијевастих 
пропуста, саобраћајне      сигнализације, опреме  
пута и путног појаса 

 
25.000,00  

 
25.000,00 
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II   ЗИМСКО  ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА 
 

 
57.000,00  

 
57.000,00 

  
III   РЕКОНСТРУКЦИЈА    ПУТЕВА     
 

 
50.000,00  

 
50.000,00 

 
УКУПНО: 

 
237.000,00 

 
269.000,00 

 
 
 
ПРИЈЕДЛОГ :  
 
Предлаже  се  Скупштини  да  усвоји  нацрт  Одлуке  о измјени  Програма текућег  одржа-
вања  и  реконструкције  локалних  и  некатегорисаних  путева за  2020.годину  у  предло-
женом  тексту.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


