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       На основу члана 20, став 1, тачка 9 и члана 87, став 4. Закона о локалној самоуправи 

(„Службени гласник РС“, бр. 97/16),  чланa 37. Статута општине Станари („Службени 

гласник општине Станари“, бр. 5/17), Програма рада Скупштине општине Станари за 

2018. годину ( „Службени гласник општине Станари“, бр. 12/17) и Плана oдржавања, 

заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева за 2017. годину, 

Одјељење за просторно планирање, стамбено-комуналне послове и екологију припремило 

је Извјештај о реализацији поменутог Плана. 

 

УВОД 

На подручју општине Станари налази се 21 локални путни правац, укупне дужине 

101 214 метара, док је укупна дужина измјерених некатегорисаних путева на подручју 

општине Станари 236 431 метара. 

План одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних 

путева за 2017. годину општине Станари усвојен је на другој редовној сједници 

Скупштине општине Станари, одржаној 28. марта 2017. године и објављен је у 

„Службеном гласнику општине Станари“, број 2/17. За реализацију Плана одржавања, 

заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних путева у 2017. години, 

буџетом су предвиђена средства у износу од  678.000,00 КМ. 

Средства су била расподијељена на одржавање локалних и некатегорисаних путева 

општине Станари, и то: 

- 500.000,00 КМ за асфалтирање путева, 

- 98.000,00 КМ за одржавање макадамских путева (профилисање, копање канала, 

насипање, планирање посипног материјала итд), 

- 20.000,00 КМ за санирање ударних рупа на асфалтираним путевима, 

- 60.000,00 КМ за зимску службу. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 

Одржавање коловоза 

Планом одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и 

некатегорисаних путева општине Станари за 2017. годину прописано је да материјали, 

који се употребљавају за одржавање јавних путева, морају у цјелости одговарати важећим 

техничким прописима и стандардима, односно, за одржавање асфалтних коловоза морају 

се употребљавати материјали од којих су изграђени коловози, а за поправку оштећених 

дијелова шљуначног, туцаничког, макадамског или земљаног коловоза, употребљавају се 

туцаник, камена ситнеж, шљунак и камена дробина. 

 Шљунак мора одговарати техничким прописима и стандардима, а камена дробина 

мора да садржи камени материјал различитих величина зрна са максималном величином 

зрна до 60 mm и глиновитих примјеса до 5%. 

Планом за 2017. годину било је предвиђено 98.000,00 KM за одржавање 

макадамских путева (профилисање, копање канала, насипање, планирање посипног 
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материјала итд), а реализовано је 333.275,20 КМ, што је предвиђено Ребалансом буџета, и 

то: 

 

- набавка и уградња 4780 м
3 

материјала према тендеру „Радови на одржавању 

макадамских путева на територији општине Станари“ за Лот-ове 1, 2, 3 и 4, у 

вриједности 65.325,20 КМ, 

- набавка и уградња 2500 м
3 

материјала према тендеру „Одржавање макадамских 

путева на територији општине Станари“ (Лот 1,2,3,4), у вриједности 67.950,00 КМ. 

- набавка и уградња материјала за потребе вандредне санације путне мреже (набавка 

камене фракције, набавка и уградња цјевастих пропуста, каналисање путних 

дионица оштећених за вријеме падавина) у вриједности од око 200.000,00 КМ. 

 

Асфалтирање и модернизација путева 

 Општина Станари и надлежно одјељење су према одређеним категоријама 

извршили модернизацију и асфалтирање путних дионица у укупној дужини од 15.305 

метара. 

 За асфалтирање путева Планом је било предвиђено укупно 500.000,00 КМ, док су 

Ребалансом буџета та средства увећана на 1.037.812,50 КМ. 

 Асфалтирање је рађено у двије фазе, односно два тендера, и то: 

1. Тендер „Асфалтирање и модернизација путева на подручју општине Станари“, који 

је обухватао ЛОТ-ове 1, 2, 3 и 4;  

2. Додатно асфалтирање.  

 

Санација ударних рупа 

 За санацију ударних рупа Планом за 2017. годину била је предвиђена вриједност 

радова у износу од 20.000,00 КМ, али та средства нису реализована и активности су 

пренесене у 2018. годину.  

Зимска служба 

 Планом је предвиђено да се радови, у оквиру зимске службе, одвијају у периоду од 

1. јануара до 1. априла и од 15. новембра до 31. децембра 2017. године, односно, у 

зависности од временских услова, а подразумијевају: 

- неутралисање поледице и уклањање снијега са коловоза и путних објеката, 

- спречавање стварања поледице на коловозу, 

- посипање залеђених и засњежених коловоза абразивним и другим материјалима. 

    За зимску службу предвиђена су средства у износу од 60.000,00 КМ, док је 

Ребалансом буџета за ову активност утрошено 98.579,00 КМ. 
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 Преглед реализације Плана је дат у следећој табели: 

 
НАСИПАЊЕ И АСФАЛТИРАЊЕ ПУТЕВА У 2017. ГОДИНИ 

ОПШТИНА СТАНАРИ 
 

МЈЕСНА ЗАЈЕДНИЦА 

 

НАСИПАЊЕ (м
3
) 

 

АСФАЛТИРАЊЕ (м) 

 

Цвртковци 530 1080 

Радња Доња 1310 1530 

Јелањска  490 900 

Митровићи 510 950 

Церовица 840 1800 

Остружња Горња 380 900 

Драгаловци 200 700 

Остружња Доња 700 1800 

Љеб 430 950 

Осредак 400 1000 

Брестово 620 1250 

Станари  450 1590 

Рашковци 280 645 

Станари Центар  150 - 

УКУПНО 7.280 15.105 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  

 За реализацију Плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и 

некатегорисаних путева за 2017. годину општине Станари, буџетом су била предвиђена 

средства у износу од 678.000,00 КМ, међутим, Ребалансом буџета План је реализован са 

1.469.666,00 КМ. 

 

 

Датум: 30.05.2018. године 

Број: 02-342-47/18 

 

 

ОБРАЂИВАЧ:             ПРЕДЛАГАЧ: 

Одјељење за просторно уређење,                     Начелник општине 

стамбено-комуналне послове            

и екологију 


