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 На основу члана 34. Статута општине Теслић - 

Пречишћени текст („Службени гласник општине 

Теслић“, број 11/14) и члана 132. Пословника о раду 

Скупштине општине Теслић, („Службени гласник 

општине Теслић“, број 9/14) Скупштина општина 

Теслић на сједници одржаној 04.04.2016. године 

доноси 

 

П Р О Г Р А М 

изградње некатегорисаних 

путева у 2016. години 

 

I) УВОД 

  

 Планом капиталних инвестиција за период од 

2015 до 2018. године предвиђено је да се у 2016. годи-

ни у некатегорисану путну мрежу општине Теслић 

уложи 1.400.000,00 КМ, с тим да је овим Планом 

предвиђено да ће се годишњим програмом дефинисати 

конкретна структура путних дионица, које ће се гра-

дити. У складу са усвојеним Планом капиталних инве-

стиција, Скупштина општине Теслић донијела је Одлу-

ку о кредитном задужењу којом је, између осталог, 

предвиђено да се у изградњу некатегорисане путне 

мреже уложи 1.000.000,00 КМ. Разлика до укупно 

предвиђених улагања у некатегорисану путну мрежу  у 

2016. години обезбиједиће се из средстава предвиђе-

них за ове намјене у буџету Општине, из средстава 

обезбијеђених кроз лично учешће грађана из средстава 

која ће се обезбиједити путем донација и једним дије-

лом из кредитних средстава која су након спроведеног 

поступка јавне набавке, остала неангажована, а била су 

предвиђена за локалну путну мрежу. 

 Предложени Програм изградње некатегориса-

не путне мреже, израђен је уз поштовање пристиглих 

захтјева за 2016. годину из мјесних заједница и на 

основу објективне процјене извора финансирања. 

 Приликом сагледавања захтјева мјесних заје-

дница и дефинисања конкретних путних дионица, пре-

дност је дата путним дионицама чија изградња је ра-

није започета и путним дионицама за чију изградњу су 

грађани обезбиједили суфинансирање и дионицама за 

које су обезбијеђена донаторска средства. 

 

II) ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНОГ УЛАГАЊА У ПУТНЕ 

 ДИОНИЦЕ 

 

 

Рб 

Назив путне дионице 
Вриједност 

КМ 

1.  Каменско Поље-Каменица, пресвлачење асфалта у дужини од 500 м 

(уговорено по основу програма 2015) 35.041,50 

2.  Укриница-Галамићи , асфалтирање у дужини од 200 м, ширине 3 м 

(уговорено по основу програма 2015) 

 

14.499,22 

3.  Зукићи-Хамидовићи-Девићи, асфалтирање припремљене дионице у 

дужини од 600 м, ширине 3 м (уговорено по основу програма 2015) 

 

42.485,04 

4.  Горњи Ружевић-Николићи, асфалтирање припремљене дионице у 

дужини од 150 м, ширине 3 м (уговорено по основу програма 2015) 

 

12.745,51 

5.  Каменско Поље-Каменица, пресвлачење асфалта у дужини од 850 м (уз 

подршку Федералног министарства расељених особа и  избјеглица са  

45.000 КМ) 

67.400,00 

6.  Стењак-Ледине, санација клизишта  (уз подршку Федералног 

министарства расељених особа и  избјеглица са  25.000 КМ) 

 

30.000,00 

7.  Беговићи-Осивица асфалтирање у дужини од 700 м, ширине 3 м (уз 

подршку Федералног министарства расељених особа и  избјеглица са 

58.371,07 КМ) 

58.371,07 

8.  Бања Врућица-Поља, асфалтирање дионице у дужини од  1.000м, ширине 

3 м 
80.000,00 
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9.  Бежља-Чанчари, асфалтирање дионице у дужини од  1.000м, ширине 3 м  

 

 

80.000,00 

10.  Продановићи-Ликићи, асфалтирање дионице у дужини од  800м, ширине 

3 м  

 

60.000,00 

11.  Жираја-Палине,  асфалтирање припремљене  дионице у дужини од  

1.000м, ширине 3 м 

 

70.000,00 

12.  Пасјача-Николићи, асфалтирање дионице у дужини од  380 м, ширине 

2,5 м 

 

15.000,00 

13.  Доњи Булетић-Игњић Ријека, асфалтирање припремљене  дионице у 

дужини од  100 м, ширине 3 м (прекиди на мостовима) 

 

7.000,00 

14.  Чечава-Савковићи, асфалтирање припремљене дионице дужине 2.000м, 

ширине 3 м 

 

100.000,00 

15.  Растуша-Илинчићи, асфалтирање припремљене дионице у дужини од  

800м, ширине 3 м  

 

40.000,00 

16.  Доња Врућица-Трафо, асфалтирање дионице у дужини од  600м, ширине 

3 м  

 

40.000,00 

17.  Пут уз Узвинску ријеку, асфалтирање припремљене дионице у дужини 

од  1.000м, ширине 3 м  

 

50.000,00 

18.  Гомијеница-Радешићи-Студенци, асфалтирање дионице у дужини од  

1.000 м, ширине 5 м  

 

120.000,00 

19.  Горњи Булетић-Китићи, асфалтирање припремљене дионице у дужини 

од 1.355, ширине 3 м  

 

70.000,00 

20.  Горњи Булетић-Трифуновићи, асфалтирање припремљене дионице у 

дужини од 1.235 м ширине 3 м  

 

70.000,00 

21.  Прибинић-Пашинац асфалтирање припремљене дионице у дужини од 

950 м, ширине 3 м   

 

50.000,00 

22.  Ђулић-Јовичићи-Долићи, асфалтирање припремљене дионице у дужини 

од 900 м, ширине 4 м   

 

60.000,00 

23.  Доњи Ружевић, асфалтирање припремљене улице на Малој Усори у 

дужини од 295 м, ширине 3 м  

 

25.000,00 

24.  Рудник улаз према огледном пољу, лијеви крак асфалтирање  у дужини 

од 235 м, ширине 3 м   

 

30.000,00 

25.  Доњи Ружевић, асфалтирање припремљене улице у насељу Баре у 

дужини од 135 м, ширине 3 м  

 

8.000,00 

26.  Стењак-Борићи асфалтирање  у дужини од 142 м, ширине 3 м   

 

 

10.000,00 

27.  Насеље Луг у МЗ Ђулић, асфалтирање  у дужини од 454 м, ширине 3 м  

 

  

20.000,00 

28.  Насеље Барић, асфалтирање дионице од улаза до Тотал трејда у дужини 

од 700 м, ширине 5,50м, (дијелом припремљена) 
80.000,00 
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29.  Насеље Малињак у МЗ Ђулић,  асфалтирање дионице од улаза до капеле 

640 м, ширине 5,50м,  (дијелом припремљена)  

 

70.000,00 

30.  Насеље Крушковица у МЗ Ђулић, асфалтирање припремљене дионице 

од улаза до мале Усоре 320 м, ширине 6м  

 

40.000,00 

31.  Насеље Вуковача у МЗ Ђулић, асфалтирање дионице од пута за Влајиће 

до улаза у Вуковачу, у дужини од 320 м, ширине 4м 

 

40.000,00 

32.  Насеље Бријестови у МЗ Ђулић,  асфалтирање дионице од улаза у 

дужини од 200 м, ширине 6,00м,  (дијелом припремљена) 

  

25.000,00 

33.  Горњи Теслић-Брезна асфалтирање припремљене дионице у дужини од 

700 м ширине 3 м   

 

35.000,00 

34.  Каменица-Хаткине Њиве, асфалтирање дионице у дужини од 1.000 м, 

ширине 5 м   

 

150.000,00 

35.  Осивица-Гачићи, асфалтирање припремљене дионице у дужини од 388 

м, ширине 3 м   

 

20.000,00 

36.  Укриница-Бијелци, пресвлачење бетонираног пута у дужини од  350 м, 

ширине 3 м 

 

15.000,00 

37.  Шњеготина-Николићи асфалтирање дионице у дужини од 400 м, ширине 

3 м   

 

30.000,00 

38.  Барић-Тенићи,  асфалтирање припремљене дионице у дужини од 120 м, 

ширине 2 м  

 

5.000,00 

39.  Барићи-Игралиште асфалтирањ дионице у дужини од 100 м, ширине 3 м 

 

   

7.000,00 

40.  Стењак-АМД-Острвице, асфалтирање дионице у дужини од 250 м, 

ширине 3 м   

 

13.000,00 

41.  Осивица-Шабићи, асфалтирање припремљене дионице у дужини од 900 

м, ширине 3 м 

   

45.000,00 

42.  Густи Теслић-Јетерићи, асфалтирање дионице у дужини од 250 м, 

ширине 3 м   

 

20.000,00 

43.  Густи Теслић-Дом-Патковац, асфалтирање дионице у дужини од 500 м, 

ширине 2,5 м   

 

30.000,00 

44.  Шњеготина-Јовићи, израда припреме за асфалтирање на дионици у 

дужини од  650 м 

 

25.000,00 

45.  Укриница-Градина, асфалтирање припремљене дионице у дужини од 800 

м, ширине 3 м  

 

45.000,00 

46.  Витковци-Бјељаревићи, асфалтирање припремљене дионице у дужини од 

950 м, ширине 3 м   

 

50.000,00 

47.  Рудник-Бардаци, асфалтирање дионице у дужини од 820 м, ширине 3 м   

 

 

80.000,00 

48.  Ђулић-Џапина Обала-Прљача (Камеља-Цигићи) израда припреме за 

асфалтирање на дионици у дужини од  1.285 м  
20.000,00 
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49.  Реконструкција моста за Гуште у МЗ Прибинић  

 

 

40.000,00 

50.  Изградња пјешачког моста за  Жирају, финансирање бетонских радова на 

мосту  

 

10.000,00 

51.  Рехабилитација путне дионице Дом на Бања Врућици-Поља, дужине 320 

метара, ширине 3 метра 

 

 

15.000,00 

52.  Ступе-црква Ступе, асфалтирање дионице у дужини 400 м, ширине 3 м 

 

 

30.000,00 

                                                                                                                                  УКУПНО: 2.206.000,00 

 

 

 

III) ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 

 

 Као што је у уводном дијелу наведено, 

финансирање изградње локалне путне мреже у 2016. 

години предвиђено је из: 

Кредитних средстава ............................ 1.115.000,00 КМ 

Буџетских средстава ................................ 450.000,00 КМ 

Донаторских средстава ........................... 228.000,00 КМ 

Средстава грађана .................................... 413.000,00 КМ 

Укупно планирана средства ................. 2.206.000,00 КМ 

 Квантификација средстава грађана извршена 

је на начин да су узети у обзир рачуни које су грађани 

исплатили извођачима радова за припремне радове и 

средства уплаћена на рачун посебних намјена буџета 

Општине у сврху суфинансирања изградње путних 

дионица. 

 Донаторска средства су у једном дијелу већ 

обезбијеђена уплатом 70.000,00 КМ од стране Федера-

лног министарства расељених особа и избјеглица и 

Владе ЗДО кантона, а за 58.371,00 КМ очекује се 

уплата јер је већ склопљен уговор са Федералним 

министарством расељених особа и избјеглица о фина-

нсирању изградње путне комуникације Беговићи – 

Осивица. Поред овога очекује се подршка у фина-

нсирању изградње путне мреже од 100.000,00 КМ од 

стране федералног министарства расељених особа и 

избјеглица. 
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 На основу члана 35. став 2. Закона о пољо-

привредном земљишту („Службени гласник Републике 

Српске“, бр. 93/06, 86/07, 14/10 и 5/12), члана 34. 

Статута општине Теслић - Пречишћени текст („Слу-

жбени гласник општине Теслић“, број 11/14) и члана 

132. Пословника о раду Скупштине општине Теслић, 

(„Службени гласник општине Теслић“, број 9/14) 

Скупштина општина Теслић на сједници одржаној 

04.04.2016. године доноси 

 

 

П Р О Г Р А М 

коришћења средстава од накнаде за претварање 

пољоприврдног земљишта у непољопривредне 

сврхе на подручју општине Теслић за 2016. годину 

 

 Законом о пољопривредном земљишту је прo-

писано да се средства од накнаде за претварање по-

љопривредног земљишта у земљиште  које се користи 

у  непољопривредне сврхе усмјеравају 30% у буџет РС 

а 70% у буџет општине. 

 Циљ доношења Програма је да се средства 

прикупљена од накнаде за коришћење пољопривре-

дног земљишта у непољопривредне сврхе користе 

искључиво у Законом предвиђене намјене, што треба 

да резултира смањењем површина деградираног и 

запуштеног пољопривредног земљишта, повећањем 

плодности земљишта, предузимањем мелиоративних 

захвата на земљиштима слабијег квалитета и спречава-

њем ерозије земљишта као и увећањем површина и 

трајним чувањем обрадивог пољопривредног земљи-

шта као стварање других предуслова за што квалите-

тнији приступ у коришћењу пољопривредног земљи-

шта.  

 

НАМЈЕНА И НАЧИН КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА 

ОД НАКНАДЕ ЗА ПРЕТВАРАЊЕ НАМЈЕНЕ ПОЉО-

ПРИВРЕДНОГ ЗЕМЉИШТА У НЕПОЉОПРИВРЕ-

ДНЕ СВРХЕ 

 

 Програм коришћења средстава за коришћење 

пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе, 

доноси се за сваку годину и њиме се ближе утврђују 

намјене средстава, приоритети за њихово коришћење, 

процедуре и критеријуми за коришћење средстава. 

 

Расположива средства за 2016. годину: 

 

1/ Расположива средства од наплаћене накнаде по 

основу промјене намјене пољопривредног земљишта у  

непољопривредне сврхе на подручју општине Теслић у 

2015. години ................................................ 33143,32 КМ 


