РЕПУБЛИКА СРПСКА
ОПШТИНА ГРАДИШКА
НАЧЕЛНИК ОПШТИНЕ

- НАЦРТ -

Обрађивач:
Одјељење за комуналне
и стамбене послове

ПРОГРАМ
ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈЕ
ЛОКАЛНИХ И НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА ЗА 2019.ГОДИНУ

Градишка, новембар, 2018.годинe

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник
Републике Српске”, број 97/16), члана 16. став 5. Закона о јавним путевима
(”Службени гласник Републике Српске” број 89/13), члана 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 члана 18. Статута
општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17),
Скупштина општине Градишка на сједници одржаној ____________ д о н о с и
П Р О Г Р А М
текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева
за 2019.годину
I

УВОД

Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних
путева за 2019.годину, представља континуирано одржавање и реконструкцију
мреже локалних и некатегорисаних путева на подручју општине.
Важећим прописима предвиђа се редовно, ванредно и зимско одржавање
јавних путева, као и одржавање путних грађевинских објеката за прикупљање и одвођење воде са коловоза, саобраћајне сигнализације, опреме пута
и путног појаса.

I

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

1. Локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом
крпањем ударних рупа, досипањем и ваљањем банкина...........30.000,00КМ
2. Локалних и некатегорисаних путева са макадамским коловозом
планирањем постојеће подлоге пута грејдером, досипањем шљунком
и еруптивним материјалом ...................................................................75.000,00КМ
3. Путних грађевинских објеката, цијевастих пропуста, саобраћајне
сигнализације, опреме пута и путног појаса ......................................25.000,00КМ
Σ I (1- 3) .................130.000,00КМ
II ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА
Општина Градишка врши редовно одржавање путева у зимском периоду
и то од 15. новембра текуће до 15. марта наредне године.
Обим, приоритети и организација послова утврђени су Планом зимске службе
на локалним и некатегорисаним путевима општине Градишка за 2018./2019.
годину, који доноси Начелник Општине.
За зимско одржавање путева неопходно је обезбједити финансијска
средства у износу од............................................................................... 40.00,00 КМ
Σ II ............................ 40.000,00КМ

2

III РЕКОНСТРУКЦИЈА

ПУТЕВА

Као и претходних година, Општина ће и у наредној години, уложити додатне
напоре у изналажењу могућности финансирања реконструкције најугроженијих
дионица локалних и некатегорисаних путева.
Реконструкцији ће се приступити по приоритетима који ће се утврдити на основу:
степена оштећења пута, фреквенције саобраћаја, важности дионице са аспекта
повезивања више насељених мјеста, коришћења саобраћајнице за превоз
ученика и улоге саобраћајнице у растерећењу саобраћаја на ширем подручју
општине..................................................................................................... 50.000,00 КМ
Σ III .............................50.000,00КМ

РЕКАПИТУЛАЦИЈА
I

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА ............................................130.000,00КМ

II

ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ

ПУТЕВА ..……………………………… 40.000,00КМ

III РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА
.............................................. 50.000,00КМ
___________________________________________________________________
УКУПНО ( Σ I-III )................... 220.000,00КМ

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном гласнику
општине Градишка.

Број: ______________
Датум: ____________
Градишка
ПРЕДСЈЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Миленко Павловић
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