- НАЦРТ 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 РС” 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

ОДЛУКУ
о измјенама Програма текућег одржавања и реконструкције локалних и
некатегорисаних путева за 2018.годину
I
У Програму текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних
путева за 2018.годину (“Службени гласник општине Градишка” број: 11/17) тачке
I, II и III мјењају се и гласе:
„ I РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ
1. Локалних и некатегорисаних путева са асфалтним коловозом
крпањем ударних рупа, досипањем и ваљањем банкина.......... 30.000,00 КМ
2. Локалних и некатегорисаних путева са макадамским коловозом
планирањем постојеће подлоге пута грејдером, досипањем шљунком
и еруптивним материјалом ................................................................203.981,00 КМ
3. Путних грађевинских објеката, цијевастих пропуста, саобраћајне
сигнализације, опреме пута и путног појаса ...................................... 31.356,00КМ
_____________________________
Σ I (1- 3) ..................265.337,00КМ
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
2017./2018.годину, који је донио Начелник Општине.
За зимско одржавање путева неопходно је обезбједити финансијска
средства у износу од............................................................................. 83.686,00 КМ
_____________________________
Σ II ......................... 83.686,00КМ.
II

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА
Као и претходних година, Општина је и у овој години, уложила додатне
напоре у изналажењу могућности финансирања реконструкције најугроженијих
дионица локалних и некатегорисаних путева.
III

Реконструкција је извођена по приоритетима који су утврђивани 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.............................................................. 41.662,00 КМ
_____________________________
Σ III ..........................41.662,00КМ.“

II
Ова Одлука 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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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Правни основ:
Правни основ за доношење ове Одлуке садржан је у члану 82. Закона о локалној
самоуправи 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) 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)
којим је прописано са Скупштина доноси Програм одржавања локалних и
некатегорисаних путева на подручју општине Градишка, а у складу са усвојеним
Буџетом општине за текућу годину.

Разлози за доношење:
Имајући у виду чињеницу да је у току 2018. године дошло до повећања обима
послова на одржавању локалних и некатегорисаних путева, те да исте није било
могуће реализовати планираним средствима према усвојеном Програму за
2018.годину, неопходно је донијети ову Одлуку којом се обезбјеђују додатна
средства за ове намјене.

Приједлог :
Предлаже се да Скупштина усвоји нацрт Одлуке у предложеном тексту.
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