РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА СТАНАРИ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

ПРИЈЕДЛОГ

На основу члана 20, став 1, алинеја 9. Закона о локалној самоуправи („Службени
гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 16, став 5. и 6. 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 16. Статута општине Станари
(„Службени гласник општине Станари“, број: 1/15, 3/16 и 5/17), Скупштина општине
Станари, на сједници, одржаној _____________, доноси

ПЛАН
одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних
путева за 2018. 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.
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: 6/15) 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 камена 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 морају се одржавати, како би се обезбиједило нормално и
безбиједно одвијање саобраћаја на путу.

ЗИМСКА СЛУЖБА
Радови, у оквиру зимске службе, одвијају се у периоду од 1. јануара до 1. априла и
од 15. новембра до 31. децембра 2018. 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.

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.
У 2018. години реализоваће се сљедеће активности на одржавању и заштити
локалних и некатегорисаних путева на подручју општине Станари, и то:
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-

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,
постављање нових саобраћајних знакова,
уградња пропусних цијеви према потреби.

Наведене активности реализоваће се у свих 14 мјесних заједница општине Станари, a
финансијска средства за ову намјену су предвиђена буџетом за 2018. годину.

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
650.000,00 KM.
Средства ће бити расподјељивана на одржавање локалних и некатегорисаних
путева општине Станари.
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.

Одјељење за просторно уређење, стамбено-комуналне послове и екологију, је у
сарадњи са савјетима свих мјесних заједница општине Станари, поштујући наведене
критеријуме, одредило приоритетне путне правце, на којима ће бити извршене активности
Плана одржавања, заштите, реконструкције и изградње локалних и некатегорисаних
путева.
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:
Датум:

ПРЕДСЈЕДНИК СКУПШТИНЕ
_____________________________
Остоја Стевановић
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О б р а з ло ж е њ е
Правни основ за доношење овог Плана прописан је чланом 20, став 1, алинеја 9.
Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16),
чланом 16, став 5. и 6. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“,
број: 89/13), чланом 10. Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/15) и чланом 18, став , алинеја 10. Статута општине Станари („Службени
гласник општине Станари“, број: 1/15, 3/16 и 5/17).
Члан 20, став 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике
Српске“, број 97/16) прописује надлежности јединице локалне самоуправе у области
стамбено-комуналних дјелатности, и то у алинеји 9 дефинише на сљедећи начин:
„обезбеђује услове за изградњу и одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских,
пољских и других некатегорисаних путева, уређује и обезбеђује управљање тим путевима
и улицама и одобрава њихову изградњу“.
Члан 16. Закона о јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број:
89/13), став 5. прописује да „управљање и повјеравање послова грађења, реконструкције,
рехабилитације, одржавања и заштите локалних путева, улица у насељу и путних објеката
на њима врши надлежни орган јединице локалне самоуправе“ и став 6. који прописује да
је: „ јединица локалне самоуправе дужна да донесе посебан акт о управљању, грађењу,
одржавању и заштити локалних путева, улица у насељу и путних објеката на њима“.
Члан 10. Одлуке о разврставању, управљању и заштити локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Станари („Службени гласник општине
Станари“, број: 5/15), прописује основне техничке услове за редовно и ванредно
одржавање путева и објеката, обављање сталног надзора над стањем јавних путева и
објеката. Овим чланом такође се дефинише да се одржавање путева и објеката врши у
складу са расположивим финанасијским средствима предвиђеним средњорочним
програмом и годишњим планом одржавања, заштите, реконструкције и изградње
локалних и некатегорисаних путева, који усваја Скупштина општине.
Члан 18, став 1, алинеја 10. Статута општине Станари („Службени гласник
општине Станари“, број: 1/15, 3/16 и 5/17), прописује надлежности општине у области
стамбено-комуналних дјелатности, и то алинејом 10. прецизира на обезбеђивање услова за
изградњу и одржавање улица и тргова, локалних путева, сеоских, пољских и других
некатегорисаних путева, уређује и обезбеђује управљање тим путевима и улицама и
одобрава њихову изградњу.
У складу са напријед наведеним актима пропремљен је приједлог ове Одлуке и
исти се доставља Скупштини општине на разматрање и усвајање.
ОБРАЂИВАЧ:
Одјељење за просторно уређење,
стамбено-комуналне послове
и екологију

ПРЕДЛАГАЧ:
Начелник општине
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КОЛИЧИНЕ ПОСИПНОГ МАТЕРИЈАЛА ПО МЈЕСНИМ
ЗАЈЕДНИЦАМА

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мјесна заједница општине
Станари
Церовица
Остружња Доња
Станари
Остружња Горња
Љеб
Осредак
Јелањска
Радња Доња
Рашковци
Драгаловци
Цвртковци
Брестово
Митровићи
Центар

Количине посипног материјала по
насељеним мјестима (м3)
1300
500
680
500
420
630
860
1200
700
450
1060
1140
660
430

УКУПНО

10 530 м
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КОЛИЧИНЕ АСФАЛТА ПО МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА

Ред.
број
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Мјесна заједница општине
Станари
Церовица
Остружња Доња
Станари
Остружња Горња
Љеб
Осредак
Јелањска
Радња Доња
Рашковци
Драгаловци
Цвртковци
Брестово
Митровићи
Центар

УКУПНО

Количине асфалта по мјесним заједницама
(м)
2500
1500
1700
1400
960
1290
1100
1600
1200
900
2230
2230
1300
1210

21 120 м
67 885 м2

6

