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РЕПУБЛИКА СРПСКА 

ОПШТИНА СТАНАРИ 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ 

 

На основу члана 20. став 1, алинеја 9. Закона о локалној самоуправи („Службени 

гласник Републике Српске“, број: 97/16 и 36/19), члана 3. став 2. Закона о јавним путевима 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13), члана 10. Одлуке о разврставању, 

управљању и заштити локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Станари 

(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/15) и члана 18. став 1. алинеја 10. Статута 

општине Станари („Службени гласник општине Станари“, број: 5/17), Скупштина 

општине Станари, на 21. редовној сједници, одржаној 31.05.2019. године, доноси 

 

П Л А Н 

oдржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних 

путева за 2019. годину 

 

УВОД 

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију је 

надлежни орган јединице локалне самоуправе за управљање и повјеравање послова 

грађења, реконструкције, рехабилитације, одржавања и заштите локалних путева, улица у 

насељу и путних објеката на њима. 

Одржавање, рехабилитација и заштита јавних путева спроводи се у складу са 

прописима и нормама којима се уређују питања одржавања и заштите јавних путева. 

Законом о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број: 89/13), 

Правилником о одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и путних објеката 

(„Службени гласник Републике Српске“, број: 06/15) и Одлуком о разврставању, 

управљању и заштити локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Станари 

(„Службени гласник општине Станари“, број: 5/15), дефинисано је одржавање јавних 

путева и објеката, начин и услови обављања надзорне службе, као и услови које мора 

испуњавати извођач који се бави одржавањем и заштитом јавних путева и објеката, 

заштита и финансирање локалних и некатегорисаних путева на подручју општине 

Станари. 

Наведеним прописима дефинисано је одржавање јавних путева извођењем радова 

редовног и ванредног одржавања путева и објеката, којима се континуирано обезбеђује 

саобраћај и чува употребна вриједност пута. 

Такође је прописано да се јавни путеви морају одржавати у таквом стању које 

омогућава вршење трајног, безбједног и несметаног саобраћаја, за који су путеви 

намијењени, као и одржавање путева и путних објеката у зимским условима. 
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ОДРЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА 

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 камен дробина 

мора да садржи камени материјал различитих величина зрна са максималном величином 

зрна до 60 mm и глиновитих примјеса до 5 %. 

 Неопходно је одржавати објекте за одводњу, односно, мора се обезбиједити 

нормално прихватање и одвођење површинских и подземних вода до реципијента, уз 

редовно кошење траве и уклањање растиња, као и прочишћавање пропуста и одводних 

канала. Објекти на путевима се морају одржавати, како би се обезбиједило нормално и 

безбиједно одвијање саобраћаја на путу. 

 

ОДРЖАВАЊЕ СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

Саобраћајна сигнализација и опрема пута мора бити уочљива и функционална, а у 

радове на одржавању вертикалне саобраћајне сигнализације спадају: уграђивање знакова 

који недостају, замјена дотрајалих и порушених знакова, постављање одговарајућих 

знакова. 

Што се тиче саобраћајне сигнализације на подручју наше општине неопходно је у 

складу са законским и другим прописима извршити набавку, поправку и уградњу 

вертикалне саобраћајне сигнализације. 

На јавним путевима са савременим коловозом за саобраћај у оба смјера, гдје то 

дозвољава ширина коловоза , саобраћајне траке се разграничавају средишњом линијом. 

 

ЗИМСКА СЛУЖБА 

 Радови у оквиру зимске службе одвијају се у периоду од 1. јануара до 15. марта и 

од 15. новембра до 31. децембра 2019. 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. 

Извођач радова зимског одржавања путева обавезан је започети са чишћењем 

снијега прије него се накупи 7 (седам) центиметара снијега на коловозу и прије него што 

се снијег сабије. 

У случају сусњежице, ледене кише и настанка поледице, извођач на радовима 

одржавања путева мора одмах реаговати са одговарајућим начином посипања. 
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ОПИС И ВРСТА РАДОВА НА ПУТНИМ ПРАВЦИМА 

 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. 

 С обзиром на одржавање и реконструкцију путева у претходном периоду, стање на 

путевима је различито, од лоших путних праваца до путева на којима је коловоз у добром 

стању. Саобраћајна сигнализација је недовољно заступљена. 

 Приједлог санације локалних и некатегорисаних путних дионица на подручју 

општине Станари  у 2019. години обухвата: 

- асфалтирање путева, 

- извоз насипног материјала, 

- рад гредера на профилисању путева и планирању посипног материјала и рад 

машина за ископ канала, као и других машина за које се уочи потреба, 

- санирање ударних рупа на асфалтном коловозу, 

- санацију постојеће саобраћајне сигнализације и постављање нове и 

- уградњу пропусних цијеви према потреби. 

Наведене активности ће се реализовати по проведеном поступку код јавних набавки, а 

свака појединачно ће се вршити на основу налога надлежног органа општине Станари, у 

свих 14 мјесних заједница општине Станари. 

 

ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА И ОДРЕЂИВАЊЕ ПРИОРИТЕТА 

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

некатегорисаних путева у 2018. години, буџетом су предвиђена средства у износу од 

1.795.000,00 КМ. 

Средства ће бити расподјељивана на одржавање локалних и некатегорисаних 

путева општине Станари и то: 

- 1.600.000,00 КМ за асфалтирање путева (ова средства су дио укупних средстава 

предвиђених Планом капиталних улагања општине Станари за период 2018-2020. 

година-„Службени гласник општине Станари“, број: 3/18) 

- 100.000,00 КМ за одржавање макадамских путева (профилисање, копање канала, 

насипање, планирање посипног материјала итд.) 

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

- 75.000,00 КМ за зимску службу 

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију у 

сарадњи са Савјетом мјесне заједнице, ће на основу утврђеног стања на терену и 

одређених критеријума, одредити приоритетне путне правце, на којима ће бити извршене 

активности Плана одржавања, реконструкције и изградње путева. 



4 
 

  Обим, врста, вриједност и динамика извођења радова на одржавању јавних путева, 

утврђују се у складу са планираним буџетским средствима, затим критеријумима који ће 

се користити приликом одређивања приоритетних путних праваца, а који подразумијевају: 

- стање пута, 

- категоризацију, 

- важност пута (број домаћинстава, привредни објекти, црква, школа, фреквентност 

и сл.) и  

- дужину пута. 

Приликом провођења активности из овог Плана, реализоваће се и активности на 

санацији путних дионица које су предвиђене Планом утрошка средстава по основу 

продаје шумских дрвних сортимената у 2018. години („Службени гласник општине 

Станари“, број: 2/18) и Планом измјене и допуне Плана утрошка средстава по основу 

продаје шумских дрвних сортимената у 2018. години („Службени гласник општине 

Станари“, број: 1/19). Активности ће се финансирати дијелом од накнаде по основу 

продаје шумских дрвних сортимената, а разлика из буџетских средстава општине за 2019. 

годину. 

 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

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

некатегорисаних путних праваца, као и интервентну санацију пуних праваца, према 

потреби, задужује се Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и 

екологију. 

 Овај План ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику 

општине Станари“. 

 

Број: 01-020-48/19                                                  

Датум: 31.05.2019. год.                                                                                                                                              

                                                                                               ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ 

        Остоја Стевановић с.р. 

 

 

 

 

 

 

 


