
 
На основу члана 34 Статута општине Теслић (Службени гласник општине Теслић бр. 6/05, 4/08, 5/08 и 

2/12), Скупштина општине Теслић на сједници одржаној  27.03.2013. године доноси 
 

П Р О Г Р А М 
изградње и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова на подручју општине Теслић 

у 2013. години 
 
I    УВОД 
 

Програм изградње и одржавања локалних и некатегорисаних путева и мостова на подручју општине 
Теслић у 2013. години преставља етапни план извршења реконструкције и модернизације локалне и 
некатегорисане путне мреже на подручју општине Теслић.   
  
II РЕКОНСТРУКЦИЈА И МОДЕРНИЗАЦИЈА ПУТЕВА 
 

У 2013. години планирана су средства за наставак реконструкције и модернизације локалне и 
некатегорисане путне мреже у висини од 1.948.000,00 КМ. Имајући у виду планирана средства, до сада 
реализоване и започете активности и пристигле захтјеве за модернизацију путева, у овој години се планирају 
послови на путним правцима: 
 
Л О К А Л Н И   П У Т Е В И: 
 

У 2013. години планирана су средства за наставак реконструкције и модернизације локалне  путне мреже 
у висини од 1.120.000,00 КМ. 
 
1) Локални пут Блатница - Очауш - Михајловац 

Завршетак радова на започетој дионици Водијоница-Клам, у дужини 1.000 м, са ширином асфалтног 
коловоза 4,0 м и изградњом плочастих пропуста. 
Планирана средства износе 200.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада општинском буџету. 

 
2) Локални пут Теслић - Укриница - Чечава - Растуша - Кремењаш 

Завршетак радова на дионици Растуша-Кремењаш у, дужини 1.200 м, са ширином асфалтног коловоза 4,0 
м. 
Планирана средства износе 150.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада општинском буџету. 

 
3) Локални пут Жарковина - Витковци 

Реконструкција нове дионице Топићи-Топића Вис у дужини 1.000 м са ширином асфалтног коловоза 4,0 
м. 

 Планирана средства износе 150.000,00 КМ. 
 Обавеза финансирања послова у потпуности припада општинском буџету. 
 
4) Локални пут Блатница-Раскршће 
 Реконструкција нове дионице Савићи (мост)-Козилски мост, у дужини 2.000 м са ширином асфалтног 

коловоза 4,0 м. 
 Планирана средства износе 300.000,00 КМ. 
 Обавеза финансирања послова у потпуности припада општинском буџету. 
 
5) Локални пут Теслић-Гомијеница-Влајићи 

Рехабилитација постојећег слоја асфалта са израдом пјешачке стазе на дионици од Ручунге, у дужини од 
900 м. 
Планирана средства износе 150.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада општинском буџету. 



 
6) Локални пут Градина-Плане 
 Реконструкција нове дионице Трновача-Локве, у дужини 1.000 м са ширином асфалтног коловоза 4,0 м. 
 Планирана средства износе 150.000,00 КМ. 
 Обавеза финансирања послова у потпуности припада општинском буџету. 
 
7) Локални пут Кошћук-Липље 

Асфалтирање припремљених прекида код мостова. 
Планирана средства износе 20.000,00 КМ. 
Обавеза финансирања послова у потпуности припада општинском буџету. 

  
 
Н Е К А Т Е Г О Р И С А Н И    П У Т Е В И: 
 
 

У 2013. години планирана су средства за наставак реконструкције и модернизације некатегорисане  
путне мреже у висини од 828.000,00 КМ. 
 
1) Некатегорисани пут Јасеница-Г. Јасеница 

Завршетак радова на започетој дионици Јасеница-Горња Јасеница, у дужини 1.000 м, са ширином 
асфалтног коловоза 3,0 м. 
Планирана средства износе 80.000,00 КМ. 

  
2) Некатегорисани пут Задружни дом-Савићи-Бркића Поток 

Завршетак радова на започетој дионици, у дужини 500 м, са ширином асфалтног коловоза 3,0 м. 
Планирана средства износе 40.000,00 КМ. 

 
3) Некатегорисани пут Укриница-Градина 

Завршетак радова на започетој дионици од Укринице, у дужини 800 м, са ширином асфалтног коловоза 
3,0 м. 
Планирана средства износе 70.000,00 КМ. 

 
4) Некатегорисани пут Укриница-Марковићи-Савичићи 

Завршетак радова на започетој дионици од Укринице, у дужини 1.000 м, са ширином асфалтног коловоза 
3,0 м. 
Планирана средства износе 75.000,00 КМ. 

 
5) Некатегорисани пут Зукићи-Хамидовићи-Девићи 

Завршетак радова на започетој дионици у дужини 600 м, са ширином асфалтног коловоза 3,0 м. 
Планирана средства износе 50.000,00 КМ. 

 
6) Некатегорисани пут Горњи Теслић-Брезна 

 Завршетак радова на започетој дионици у дужини 1.000 м, са ширином асфалтног коловоза 3,0 м. 
 Планирана средства износе 80.000,00 КМ. 
  
7) Некатегорисани пут Жарковина-Перићи-Стојковићи 
 Завршетак радова на започетој дионици у дужини 630 м, са ширином асфалтног коловоза 3,0 м. 
 Планирана средства износе 50.000,00 КМ. 
 
8) Некатегорисани пут Ђулић-Јовичићи-Долићи 
 Завршетак радова на започетој дионици у дужини 1.500 м, са ширином асфалтног коловоза 3,0 м. 
 Планирана средства износе 120.000,00 КМ. 
 
9) Некатегорисани пут Шњеготина-Старе Торине 

Завршетак радова на започетој дионици у дужини 200 м, са ширином асфалтног коловоза 3,0 м. 
Планирана средства износе 15.000,00 КМ. 



  
10)  Некатегорисани пут Шњеготина-Живковићи-Томићи 
 Завршетак радова на започетој дионици у дужини 400 м, са ширином асфалтног коловоза 3,0 м. 
 Планирана средства износе 20.000,00 КМ. 
  
11)  Некатегорисани пут Чутуре-Зечево Брдо 
 Завршетак радова на започетој дионици у дужини 250 м, са ширином асфалтног коловоза 3,0 м. 
 Планирана средства износе 20.000,00 КМ. 
  
12) Некатегорисани пут Краљевски поток-Хаушићи 

Завршетак радова на започетој дионици у дужини 360 м, са ширином асфалтног коловоза 3,0 м. 
Планирана средства износе 28.000,00 КМ. 

  
13) Некатегорисани пут Барићи-Влајићи 

Завршетак радова на започетој дионици у дужини 300 м, са ширином асфалтног коловоза 3,0 м. 
Планирана средства износе 25.000,00 КМ. 

 
14)  Некатегорисани пут кроз Ирице 
 Завршетак радова на започетој дионици у дужини 450 м, са ширином асфалтног коловоза 3,0 м. 
 Планирана средства износе 35.000,00 КМ. 
 
15)  Некатегорисани пут Горњи Булетић-  Трифуновићи 

Израда подлоге за асфалт на дионици до Китића, у дужини 1.000 м. 
Планирана средства износе 50.000,00 КМ. 

 
16)  Некатегорисани пут Витковци-Црква-Бјељаревићи 

Израда подлоге за асфалт на дионици у дужини 1.000 м. 
Планирана средства износе 50.000,00 КМ. 

 
17)  Израда пројектне документације за путеве 

Планирано је да општина у овој години исфинансира послове израде пројектне документације у 
вриједности од  10.000,00 КМ. 

 
18)  Надзор над извођењем радова 

Планирано је да општина у овој години исфинансира услуге надзора у вриједности од 10.000,00 КМ. 
 
III   ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ 
  

У буџету општине за 2013. годину планирају се средства за одржавање локалних и некатегорисаних 
путева у висини од 370.000,00 КМ од чега је 250.000,00 КМ планирано у оквиру ставке текућег одржавања 
путева и 120.000,00 КМ у оквиру ставке одржавање путева у зимском периоду. 

У овој години планирано је да се из наведених средстава за одржавање путева у износу од 250.000,00 КМ 
исфинансирају сљедећи послови: 

1. Прољетно одржавање локалних путева, кроз одржавање макадамских дионица и крпање ударних рупа 
у асфалту 

Предрачунска вриједност радова износи  40.000,00 КМ 
 
2. Јесење одржавање локалних путева. 
Предрачунска вриједност радова износи  20.000,00 КМ. 
Финансијски планови су дати на основу просјечних цијена ранијих радова. 

 
3. Планирана средства за одржавање некатегорисаних путева и интрвентно одржавање износе 90.000,00 

КМ. 
Поправка некатегорисаних путева ће се вршити у оквиру пристиглих захтјева, према приоритетима у 

току године, у зависности од оправданости захтјева. 
  



4. Из средстава за текуће одржавање локалних и некатегорисаних путева врши се финансирање путарске 
службе коју чини 12 извршиоца. 

Средства планирана за ову намјену (плате, топли оброци, остала примања и опрема) износе 100.000,00 
КМ  
  
 
Број: 01-013-17/13                                                                                                  ПРЕДСЈЕДНИК СО-е 
Датум: 27.03.2013. год.                                                                                                   Жељко Перишић, с.р. 

 


