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2) ограничење или забрана промета поједине или свих 

врста робе и средстава на одређеном подручју,  

3) престанак рада васпитно-образовних установа и 

забрану окупљања на јавним мјестима,  

4) увођење обавезног ангажовања запослених у 

здравственим установама и других грађана на отклањању 

посљедица настале ситуације  

5) ванредну вакцинацију, односно хемопрофилаксу,  

6) изолацију обољелих у кућним условима или другом 

адаптираном објекту када због масовног обољевања није 

могућа изолација у здравственој установи,  

7) уступање и адаптација других објеката и ангажовање 

потребних средстава и опреме за потребе здравствене 

службе,  

8) успостављање карантина и стављање у карантин лица 

које је било у контакту са лицем обољелим од посебно 

опасне заразне болести, те у складу са препорукама и 

друге мјере које природа болести налаже, односно мјере 

које предложи Свјетска здравствена организација,  

9) информисање јавности о актуелној епидемиолошкој 

ситуацији, постојећим ресурсима, мјерама које се 

предузимају и које треба да предузму грађани. 

10) налагање спровођења мјера заштите у заједници за 

правна лица, предузетнике и физичка лица, које се 

односе на мјере дезинфекције, обезбјеђивања и 

коришћења личне заштитне опреме, придржавања 

заштитних мјера физичке дистанце и забране окупљања у 

већим групама, ограничења радног времена односно 

предузимања других ванредних мјера на јавним и радним 

мјестима чији је циљ спречавање или сузбијање заразних 

болести. 

11) континуирана комуникација и обавјештавање према 

прописаној структури ланца комуникације (ХЕС служба 

дома здравља- Регионални центар- Институт за заштиту 

здравља- Министарство здравља и социјалне заштите 

Републике Српске- Влада Републике Српске). 

Републички штаб цивилне заштите континуирано прати 

стање на терену, заједно са локалним штабовима, 

извјештава локалну заједницу, Министарство 

унутрашњих послова и све друге субјекте укључене у 

штаб за ванредне ситуације. 

 

У циљу спровођења заштите становништва од заразне 

болести Министарство здравља и социјалне заштите 

Републике Српске, на приједлог Института доноси 

годишњи Програм мјера за спречавање и сузбијање, 

елиминацију и ерадикацију заразних болести за подручје 

Републике. Скупштина јединице локалне самоуправе 

доноси властити Програм за своје подручје, којим се 

обезбјеђују средства и извршиоци, рокови извршења и 

вршење надзора над спровођењем мјера. 

Трошкови спровођења мјера у случају проглашења 

епидемије за подручје јединице локалне самоуправе 

финансирају се из буџета јединица локалне самоуправе. 

 

У случају проглашења ванредног стања за Републику 

Српску или дио Републике предузимају се опште,посебне 

или ванредне мјере утврђене Законом о заштити 

становништа од заразних болести. („Службени гласник 

Републике Српске", број 90/17,42/20 и 98/20).  

2.4. Остале мјере за спречавање и сузбијање заразних 

болести 

 

1) Сахрањивање, ексхумација и превоз умрлих лица мора 

се вршити на начин који онемогућава ширење заразне 

болести.  

2) Превоз умрлих лица врше правна лица или 

предузетници регистровани за обављање те дјелатности 

намјенским возилом.  

3) Превоз умрлих у међународном саобраћају може се 

вршити и средствима јавног превоза, у складу са 

међународним прописима.  

4) У случају смрти посебно опасне заразне болести, 

опремање умрлог лица обавља се у здравственој 

установи у којој је лице умрло.  

5) Ексхумација се врши уз рјешење-сагласност 

здравственог инспектора, а трошкове сноси подносилац 

захтјева за ексхумацију.  

6) Сахрањивање умрлих лица се може вршити само на 

мјестима одређеним за сахрањивање. 

3. СПРОВОЂЕЊЕ МЈЕРА ЗА СПРЕЧАВАЊЕ И 

СУЗБИЈАЊЕ ЗАРАЗНИХ БОЛЕСТИ 

 

Ради ефикасније стручне примјене прописаних и других 

мјера превентивне здравствене заштите становништва од 

заразних болести, здравствене службе морају:  

 Бити оспособљене за рано отклањање извора заразе и 

путева преношења заразе.  

 Вршити лабораторијско испитивање узрочника 

заразних болести, односно епидемија заразних 

болести.  

 Обезбједити довољне резерве вакцина за болести 

које подлијежу обавезној имунизацији.  

 

О спровођењу овог Програма стараће се здравствена 

инспекција, инспекција за храну и ветеринарска 

инспекција. 

4. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Овај Програм ступа на снагу осмог дана од дана 

објављивања у „Службеном гласнику општине Нови 

Град“. 

 
Број: 02-022-222/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

-------------------------------------------------------------------------- 

329/ 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 32. став (2) Закона о 

јавним путевима („Службени гласник Републике 

Српске“, број 89/13, 83/19) и члана 52. Статута општине 

Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, 

број 2/17), Скупштина општине Нови Град, на 10. 
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редовној  сједници одржаној дана 23.12.2021. године, 

донијела је  

ПЛАН  

одржавања и заштите локалних и некатегорисаних 

путева и улица на подручју општине  

Нови Град за 2022. годину 

 

 

I - УВОД 

 

Законом о јавним путевима („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 89/13, 83/19), Правилником о 

одржавању, рехабилитацији и заштити јавних путева и 

путних објеката („Службени гласник Републике Српске“, 

бр. 06/15) и Одлуком о локалним путевима и улицама на 

подручју општине Нови Град („Службени гласник 

општине Нови Град“, бр. 7/16), дефинисани су различити 

нивои активности на путној мрежи и то: изградња, 

реконструкција, одржавање и заштита, управљање, 

финансирање путева, начин и услови обављања надзорне 

службе као и услови које мора испуњавати извођач који 

се бави одржавањем и заштитом  путева и објеката.  

Наведеним прописима дефинисан  је начин и 

обавеза одржавања путева које омогућава вршење 

трајног, безбједног и несметаног саобраћаја који 

обухвата радове на коловозу, банкинама, косинама, 

насипа усјека и засјека, трупа пута, облогама, обложним 

потпорним зидовима, објектима за одводњу, пропустима, 

мостовима, галеријама,  саобраћајној сигнализацији и 

путној опреми,  као и радове у путном појасу и пружним 

прелазима те одржавање путева у зимским условима 

експлоатације.  

Одржавање и заштита локалних и 

некатегорисаних путева и улица је дјелатност од 

посебног интереса за општину Нови Град, обзиром на 

њен положај, просторни облик подручја те међусобну 

повезаност појединих њених дијелова. 

Редовно одржавање чини скуп мјера и радњи 

које се обављају на путевима, укључујући и све објекте и 

инсталације, током цијеле године са сврхом одржавања 

проходности и техничке исправности путева и 

безбједности саобраћаја на њима. 

 

 

II - ФИНАНСИРАЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА 

 

Сви послови по овом Плану биће повјерени 

извршиоцима у складу са Законом о јавним путевима 

(„Службени гласник Републике Српске“, бр. 89/13, 83/19) 

и Законом о јавним набавкама у БиХ („Службени гласник 

БиХ“, бр. 39/14). 

Буџетом општине Нови Град за 2022. годину су 

планирана средства за одржавање и заштиту путева и 

улица у износу од  288.356,76 КМ, и та средства ће бити 

распоређена на сљедеће дјелатности: 

- одржавање и заштита путева у зимским 

условима, 

- одржавање и заштита путева у љетним 

условима, 

- одржавање саобраћајне сигнализације и 

- безбједност саобраћаја - одржавање видео 

надзора. 

Распоред буџетских средстава је приказан у 

Табели 1. 

 

Табела 1: Средства планирана за одржавање и заштиту 

путева и улица  у 2022. години 

Број 

конта 
Буџетска позиција 

Буџет за 

2022. 

годину 

(КМ) 

412500 
Расходи за текуће одржавање 

друмског саобраћаја* 

225.016,76 

412500 
Расходи за текуће одржавање 

видео надзор 

2.340,00 

412800 Расходи за услуге зимске службе 45.000,00 

511300 
Издаци за опрему - Безбједност 

саобраћаја  

16.000,00 

УКУПНО 288.356,76 

*Напомена: Са ове позиције се планира 225.016,76 КМ за 

трошкове одржавања друмског саобраћаја 

 

Уколико средства планирана у Буџету за 2022. 

годину не буду довољна за реализацију овог Плана 

потребно је обезбиједити средства из других извора 

финансирања или извршити реалокацију средстава са 

других ставки у Буџету. 

Планиране количине и средства су полазна 

основа, те ће се коначне количине  знати праћењем стања 

на терену, уз могућност реaлокације средстава унутар 

исте буџетске позиције, а стварна  вриједност утврдити 

приликом провођења поступка јавне набавке за 2021. 

годину. 

 

III - ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ПУТЕВА У 

ЗИМСКИМ УСЛОВИМА 

 

Зимско одржавање путева обухвата период од 15. 

новембра текуће године до 15. марта наредне године, с 

тим што зависно од временских прилика и 

метеоролошких прогноза тај период може почети прије 

односно завршити касније.  

Финансијска средства се планирају за 

календарску годину и овај план зимске службе на 

подручју општине Нови Град обухвата зимски период од 

01. јануара до 15. марта 2021. године и од 15. новембра 

до 31. децембра 2022. године. 

На основу значаја локалних путева и градских 

улица односно интезитета саобраћаја на њима, одређује 

се први и други приоритет чишћења снијега односно 

обезбјеђења проходности по истим. 

На путевима првог приоритета не смије бити 

прекида саобраћаја.  

На путевима другог приоритета, проходност 

саобраћаја обезбјеђује се зависно од потреба и 

расположивих капацитета  након престанка падавина. 

Путеви који нису у првом и другом приоритету, 

чишћење снијега обављају добровољно мјештани 

властитом механизацијом уз накнаду погонског горива 

од стране Општинске управе општине Нови Град, у 

складу са Одлуком о зимском одржавању локалних 
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путева који нису обухваћени Програмом зимског 

одржавања („Службени гласник општине Нови Град“, бр. 

06/10). 

Извођач радова на одржавању путева првог 

приоритета мора започети са чишћењем снијега прије 

него што се накупи 10 (десет) cm снијега на коловозу и 

прије него што се снијег сабије. 

У случају сусњежице, ледене кише и настанка 

поледице извођач радова на одржавању путева мора 

одмах реаговати са одговарајућим абразивним 

материјалом или соли за посипање путева.  

Извођач радова ће изводити радове у 

координацији са службеницима општинске управе 

општине Нови Град надлежним за путеве, а контролу 

изведених радова ће вршити надзорни орган.  

Локални путеви првог приоритета чишћења су 

приказани у Табели 2. 

 
Табела 2: Локални путеви првог приоритета чишћења 

Ред. 

бр. 

Ознака 

пута 
Путни правац Дужина (km) 

1. Л-01 Добрљин-Куљани-Прусци-Карличин гај; дионица Глигић-Карлички гај 5,41 

2. Л-02 Доње Водичево-Љешљани-Раковац 11,18 

3. Л-03 Сводна-Брезици 4,74 

4. Л-05 Сводна-Босанчић страна-Грабашница 7,85 

5. Л-06 Бл. Јапра-Витасовци-Радомировац-Соколиште-Волар 12,65 

6. Л-07 Рађ. мост-М.Н.Рујишка-Горњи Агићи 8,83 

7. Л-08 Рудице-Ракани-Матавази-Вел. Рујишка-Лат. Брод 12,70 

8. Л-09 Блатна-Матавази-Горње Рашће 10,47 

9. Л-14 Туњица-Табла 3,80 

УКУПНО 77,63 

 

Локални путеви другог приоритета чишћења су 

дужине 181,79 km, али се овдје неће евидентирати јер су 

исти наведени у Одлуци о локалним и некатегорисаним 

путевима и улицама на подручју општине Нови Град 

(„Службени гласник општине Нови Град“, бр. 7/16). 

Улице првог приоритета чишћења су приказане у 

Табели 3.  

 

Табела 3: Улице првог приоритета чишћења 

Ред. 

бр. 
Назив улице 

Дужина 

(m) 

1. Карађорђа Петровића 622,15 

2. Петра Кочића 269,25 

3. Николе Пашића 324,50 

4. Милоша Обилића 539,50 

5. Кеј Војводе Степе 934,50 

6. Надежде Петровић 218,70 

7. Видовданска 215,15 

8. Добриле Грубор 402,85 

9. Лазара Дрљаче 135,80 

10. Гаврила Принципа 595,40 

11. Иве Андрића 686,30 

12. Стојана Ћелића 824,05 

13. Кнеза Лазара 1.253,65 

14. Петра Пеције 237,50 

15. Краља Петра I Ослободиоца 166,00 

16. Меше Селимовића 2.665,55 

17. Ослобођења 2.502,25 

18. Кеј Крајишких бригада 673,40 

19. Дио Миће Шурлана 124,10 

20. Радничка 1.903,60 

21. Пионирска 208,30 

22. Милана Личине 273,00 

23. Доситеја Обрадовића 433,35 

24. Бањалучка 2.000,00 

УКУПНО 18.208,85 

 

Све остале улице које нису евидентиране у овој 

табели су улице другог приоритета, а исте су 

евидентиране у Одлуци о локалним и некатегорисаним 

путевима и улицама на подручју општине Нови Град 

(„Службени гласник општине Нови Град“, бр. 7/16) 

Улице: Партизански пут, Младена Стојановића, 

Бранка Ћопића, Кулска обала, Његошева и дио Миће 

Шурлана не улазе у овај План зимске службе због тога 

што су исте у саставу дионице магистралних и 

регионалних путева који пролазе кроз градско подручје 

те се њихово одржавање обавља у складу са Планом 

зимске службе на магистралним и регионалним 

путевима.  

Путеви који нису у првом и другом приоритету 

чишћења (некатегорисани), чистиће се у складу са 

одредбама Одлуке о зимском одржавању локалних 

путева који нису обухваћени Програмом зимског 

одржавања („Службени гласник општине Нови Град“, бр. 

6/10).  

У складу са наведеном Одлуком се евидентирају 

дионице путева које се чисте, а лица која врше чишћење 

властитом механизацијом, преузимају предвиђено 

погонско гориво, у количини од 5 (пет) литара за 

одржавање по једном километру пута. 

Укупно је пријављено 95 заинтересованих лица 

за чишћење снијега властитом механизацијом, а дужина 

евидентираних дионица износи 544,00 km.  

На основу евиденције, погонско гориво ће 

обезбиједити и одобрити  Општинска управа општине 

Нови Град до 15.04.2022. године. 

У случају повећаних потреба за погонским 

горивом додатне количине се могу повећати само уз 

сагласност Начелника општине.   

Распоред активности и потребних средства за 

одржавање и заштиту путева и улица у зимским 

условима је приказан у Табели 4. 
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Табела 4: Одржавање и заштита путева у зимским условима 

Ред. 

бр. 
Опис радова 

Јед. 

мј. 
Количина 

Цијена 

по  

 ј. мј. 

(КМ) 

Укупно 

(КМ) 

ПДВ  

(17 %) 

Укупно са  

ПДВ-ом 

(КМ) 

1. Чишћење градских улица 13.970,00 2.374,90 16.344,90 

1.1. Рад машине са посипачицом и грном h 85,00 110,00 9.350,00 1.589,50 10.939,50 

1.2. Машинско чишћење тротоара h 50,00 60,00 3.000,00 510,00 3.510,00 

1.3. Набавка соли t 6,00 220,00 1.320,00 224,40 1.544,40 

1.4. Набавка камене ситнежи за посипање 4-8 mm m³ 20,00 15,00 300,00 51,00 351,00 

2. Чишћење локалних путева 20.180,00 3.430,60 23.610,60 

2.1. Рад машине са посипачицом и грном h 160,00 110,00 17.600,00 2.992,00 20.592,00 

2.2. Набавка соли t 9,00 220,00 1.980,00 336,60 2.316,60 

2.3. Набавка камене ситнежи за посипање 4-8 mm m³ 40,00 15,00 600,00 102,00 702,00 

3. Чишћење некатегорисаних путева-набавка 

горива l 2.211,00 1,95 4.311,45 732,95 5.044,40 

УКУПНО (1+2+3) 38.461,45 6.538,45 44.999,99 

 

 
IV - ОДРЖАВАЊЕ И ЗАШТИТА ПУТЕВА У 

ЉЕТНИМ УСЛОВИМА 

 

Локални и некатегорисани путеви на подручју 

општине Нови Град се разврставају на четири разреда: 

 

1. Локални путеви I разреда (8 путева у дужини 

од 72,22 km), 

2. Локални путеви II разреда (34 пута у дужини 

од 187,20 km) 

3. Значајнији некатегорисани путеви III разреда 

(55 путева у дужини од 170,40 km) и  

4. Остали некатегорисани путеви IV разреда  

(путеви у својини општине Нови Град по 

којима се врши превоз или пренос 

материјалних добара са обрадивих или 

осталих земљишних површина су 

евидентирани у јавним евиденцијама о 

непокретностима) 

а улице на два разреда: 

 

1. Улице I разреда (34 улице у дужини од 28,57 

km) и  

2. Улице II разреда (32 улице у дужини од 

16,31 km). 

Исте су евидентиране у Одлуци о локалним 

путевима и улицама на подручју општине Нови Град 

(„Службени гласник општине Нови Град“, бр. 7/16). 

Наведени путеви су изграђени са различитим 

ширинама коловоза од асфалтног и туцаничког 

материјала.  

На овим путевима и путним објектима појављују 

се различита оштећења која током 2022. године треба 

санирати у сврху проходности, техничке исправности и 

безбједности саобраћаја на њима. 

Радови на одржавању путева са макадамским 

коловозом ће се извршити у сарадњи са мјесним 

заједницама општине Нови Град. За поправку оштећених 

дијелова макадамског коловоза употребљава се туцаник, 

камена ситеж, шљунак и камена дробина, а поједине 

дионице се профилишу гредјером. Употријебљени 

материјали за поправку и ојачање макадамског коловоза 

одговара техничким прописима и стандардима за израду 

коловозне конструкције. 

Одржавање путева са асфалтним коловозом 

подразумијева поправљање локалних оштећења: 

крпљење ударних рупа, залијевање мрежастих пукотина 

или пресвлачење коловоза у дужини до 300 метара на 

читавој или дјелимичној ширини коловоза асфалтом, ако 

је то рационалније, санација колотрага, те поправке 

других деформација и оштећења на саобраћајним 

тракама јавног пута изазваних саобраћајним 

оптерећењем, површинским и подземним водама, 

дејством мраза и других чинилаца. Оштећења коловоза 

поправљају се једнаким материјалом од којег је израђена 

постојећа коловозна конструкција, осим у случају када 

због изразито неповољних временских прилика или 

других околности то није могуће, оштећења се могу 

привремено поправити и другим примјереним 

материјалима. 

Радови на одржавању вегетације, банкина, 

система одводњавања и путних објеката се изводе на 

путевима 1. разреда који су наведени у Одлуци о 

локалним путевима и улицама на подручју општине Нови 

Град („Службени гласник општине Нови Град“, бр. 7/16).  

Одржавање вегетације и обезбјеђење 

прегледности обухвата радове на кошењу банкина и 

уклањању растиња у путном појасу које умањује 

прегледност, нарочито у кривинама и на раскрсницама. 

Одржавање путних објеката подразумјева 

замјену и изградњу пропуста и мање поправке на 

мостовима (замјена оштећеног дрвеног патоса).  

Отворени земљани канали се одржавају тако да 

се обезбиједи нормално отицање воде без задржавања. 

Распоред активности и потребних средства за 

одржавање путева и улица у љетном периоду је приказан 

у Табели 5. 
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Табела 5: Одржавање и заштита путева у љетним условима 

Ред. 

бр. 
Опис радова 

Јед. 

мј. 
Количина 

Цијена 

по  

 ј. мј. 

(КМ) 

Укупно 

(КМ) 

ПДВ  

(17 %) 

Укупно са  

ПДВ-ом 

(КМ) 

1. Одржавање путева са макадамским коловозом  97.520,00 16.578,40 114.098,40 

1.1. Набавка, превоз и уградња камених 

материјала за санацију макадамских путева   
m³ 5.280 17,00 89.760,00 15.259,20 105.019,20 

1.2. Профилисање макадамских путева грејдером m² 97.000 0,08 7.760,00 1.319,20 9.079,20 

2. Одржавање путева са асфалтним коловозом (крпљење ударних рупа) 35.000,00 5.950,00 40.950,00 

2.1. Крпљење ударних рупа на локалним 

путевима m² 800,00 35,00 28.000,00 4.760,00 

 

32.760,00 

2.2. Крпљење ударних рупа на градским улицама m² 200,00 35,00 7.000,00 1.190,00 8.190,00 

3. Одржавање вегетације, банкина, система одводњавања и путних објеката 

на локалним путевима 1. разреда 39.179,20 6.660,46 45.839,66 

3.1. Машинско кошење траве и шибља уз путеве 

(2 пута годишње) m² 288.880,00 0,09 25.999,20 4.419,86 30.419,06 

3.2. Ручна сјеча грмља и шибља на банкинама, 

каналима и путном појасу m² 600,00 1,30 780,00 132,60 912,60 

3.3. Машински ископ канала. Ставка 

подразумијева ископ канала ради одводње 

оборинских вода које формирају бујичне 

токове и неконтролисано се излијевају на 

околни терен. На тај начин ће се спријечити 

и даља деградација и ерозија 

пољопривредног земљишта уз путеве. m 1.750,00 4,00 7.000,00 1.190,00 8.190,00 

3.4. Израда пропуста од бетонских цијеви 

различитих профила на туцаничком 

коловозу. Ставка обухваћа и израду 

бетонских глава пропуста у свему према 

условима и стандардима за ову врсту цијеви. 

Обрачун по m уграђене цијеви.     

 

  

 

0,00 

  Φ300 mm m 10,00 50,00 500,00 85,00 585,00 

  Φ400 mm m 10,00 80,00 800,00 136,00 936,00 

  Φ500 mm m 10,00 100,00 1.000,00 170,00 1.170,00 

  Φ600 mm m 10,00 130,00 1.300,00 221,00 1.521,00 

  Φ800 mm m 10,00 180,00 1.800,00 306,00 2.106,00 

УКУПНО (1+2+3) 171.699,20 29.188,86 200.888,06 

 

 
V - ОДРЖАВАЊЕ САОБРАЋАЈНЕ 

СИГНАЛИЗАЦИЈЕ 

 

Хоризонтална сигнализација обнавља се једном у 

току године, по правилу у љетном периоду, а 

подразумијева: обнављање пјешачких прелаза, стрелица 

за обавезан смјер, ознаке „ШКОЛА“, ознаке „TAXI“, 

ознаке „инвалиди“, ознаке паркинг мјеста, линије за 

паркинг мјеста, раздјелне уздужне линије и сл., а у 

зависности од потребе и стања хоризонталне 

сигнализације на терену.  

Одржавање семафора подразумијева набавку и 

уградњу семафорских сијалица, набавку и уградњу 

осигурача, набавку и испоруку кабла и слично. 

Вертикална сигнализација подразумијева 

набавку и уградњу саобраћајних знакова на градском 

подручју, у насељеним мјестима као и на пружним 

прелазима, а по потреби се може вршити и набавка и 

уградња табли за обиљежавање назива улица.. 

Једна од редовних активности је и одржавање 

вертикалне саобраћајне сигнализације што подразумијева 

чишћење, фарбање, учвршћивање и сл., постојеће 

вертикалне саобраћајне сигнализације. 

Саобраћајни знакови се, по потреби, могу 

пресвлачити, уколико је постојећа површина на знаку 

оштећења или слабо видљива. 

Распоред активности и потребних средства за 

одржавање саобраћајне сигнализације је приказан у 

Табели 6. 
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Табела 6: Одржавање саобраћајне сигнализације 

Ред. 

бр. 
Опис радова 

Укупно 

(КМ) 

ПДВ  

(17 %) 

Укупно са  

ПДВ-ом  

1. Хоризонтална сигнализација: пјешачки прелази, стрелице за обавезан 

смјер, испрекидане линије, ознака школа, ознака паркинг мјеста и сл. 6.000,00 1.020,00 7.020,00 

2. Вертикална сигнализација: одржавање семафора 2.000,00 340,00 2.340,00 

3. Вертикална сигнализација: набавка и уградња на подручју општине 6.000,00 1.020,00 7.020,00 

4. Вертикална сигнализација: пресвачење постојећих знакова 622,82 105,88 728,70 

УКУПНО (1+2+3+4) 14.622,82 2.485,88 17.108,70 

 

 

 
VI - БЕЗБЈЕДНОСТ САОБРАЋАЈА – ОДРЖАВАЊЕ 

ВИДЕО НАДЗОРА 

 

 Саобраћајне незгоде спадају у 5 најчешћих 

узрока смрти у свијету, а фактор човјек у највећој мјери 

доприноси настанку саобраћајних незгода. Иста је 

ситуација и на територији Републике Српске, па самим 

тим и на територији општине Нови Град. 

Видео надзор је један од најјефтинијих алата за 

успјешну превенцију прекршаја који настају у 

саобраћају, а који аналогно могу да доведу до настанка 

саобраћајних незгода са најтежим посљедицама по 

учеснике. Повећање субјективног ризика код учесника у 

саобраћају да ће прекршај бити откривен  и 

санкционисан је једна од мјера која највише доприноси 

повећању нивоа безбједности саобраћаја.  

Општина Нови Град је, у сарадњи са 

Министарством унутрашњих послова Републике Српске 

и Агенцијом за безбједност саобраћја у току 2017. и 2018. 

године,  поставила видеонадзор на сљедећим 

раскрсницама: 

 

1. раскрсници улица Милоша Обилића, Петра 

Пеције и Миће Шурлана, 

2. раскрсница улица Бањалучка и Кулска 

обала, односно укрштање магистралних 

путева М-14 Нови Град - Костајница, 

дионица 153. и М-4 „Нови Град - Приједор“, 

дионица 5, код моста на ријеци Сани на 

улазу у Нови Град, 

3. раскрсница улица Миће Шурлана, Иве 

Андрића и Кеј Војводе Степе, односно 

дионица 4. магистралног пута М-4 Нови 

Град - Приједор, 

4. раскрсница улица Младена Стојановића, 

Бранка Ћопића и Његошева, односно 

дионице 152. магистралног пута М14 Оточка 

поља - Нови Град, и дионице 3. 

магистралног пута М-4 Нови Град - 

Приједор, 

5. раскрсница улица Добриле Грубор и 

Његошева, односно дионице 1. магистралног 

пута М-4 Нови Град - Приједор, 

6. раскрсница улица Надежде Петровић и 

Добриле Грубор и 

7. раскрсница улица Бранка Ћопића и Кеј 

Крајишких бригада, односно дионица 152. 

магистралног пута М-14 Нови Град - Оточка 

Поља. 

 

За одржавање видео надзора, Буџетом општине 

Нови Град у 2022. години је предвиђено 2.340,00 КМ. 

 

Постављање посебних објеката на путу  - 

успоривача брзине вршиће се на основу Елабората за 

постављање посебних објеката на путу на територији 

општине Нови Град ради смањења брзине кретања 

возила и Пројекта унапређења зона школа и вртића у 

циљу унапређења безбједости дјеце у саобраћају у 

насељеном мјесту Нови Град. 

 Буџетска средства планирана  за ову намјену  

износе 23.020,00 КМ.  

Безбједност саобраћаја приказана у Табели 7. 

 

 
Табела 7: Безбједност саобраћаја 

Ред. 

бр. 
Опис радова 

Укупно 

(КМ) 

ПДВ  

(17 %) 

Укупно са  

ПДВ-ом  

1. Безбједност саобраћаја – одржавање видео надзора 
2.000,00 340,00 2.340,00 

2. Безбједност саобраћаја – постављање посебних објеката на путу – 

успоривача  брзине 6.000,00 1.020,00 7.020,00 

3. Безбједност саобраћаја – Агенција за безбједност саобраћаја 13.675,21 2.324,79 16.000,00 

УКУПНО (1+2+3) 21.675,21 3.684,79 25.360,00 
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VII - ЗБИРНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА 

Збирна рекапитулација одржавања и заштите локалних путева и улица је приказана у Табели 8. 

 

Табела 8: Рекапитулација 

Ред. 

бр. 
Дјелатност 

Укупно 

(КМ) 

ПДВ  

(17 %) 

Укупно са  

ПДВ-ом 

(КМ) 

1 Одржавање и заштита путева у зимским условима 38.461,45 6.538,45 44.999,99 

2 Одржавање и заштита путева у љетним условима 171.699,2 29.188,86 200.888,06 

3 Одржавање саобраћајне сигнализације 14.622,82 2.485,88 17.108,70 

4 Безбједност саобраћаја 21.675,21 3.684,79 25.360,00 

УКУПНО (1+2+3+4) 246.458,77 41.897,98 288.356,75 

 
Број: 02-022-235/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

-------------------------------------------------------------------------- 

330/ 

 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) у вези са чланом 63. став 1. 

Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/18, 35/20 и 92/20), и 

члана 52. Статута општине Нови Град („Службени 

гласник општине Нови Град“, број 2/17), Скупштина 

општине Нови Град, на 10. редовној сједници одржаној 

дана 23.12.2021. године даје 

 

М  И  Ш  Љ  Е  Њ  Е 

 Приједлог Плана уписа ученика у 1. разред ЈУ 

Гимназија „Петар Кочић“ у Новом Граду за школску 

2022/23. годину донесен Одлуком број 914/21 од 

06.12.2021. године од стране Школског одбора, одражава 

потребе и интерес ученика завршних разреда основних 

школа са подручја Општине. 

 

 

Број: 02-022-228/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

--------------------------------------------------------------------------  

331/ 
На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21) у вези са чланом 63. став 1. 

Закона о средњем образовању и васпитању („Службени 

гласник Републике Српске“, број 41/18, 35/20 и 92/20), и 

члана 52. Статута општине Нови Град („Службени 

гласник општине Нови Град“, број 02/17), Скупштина 

општине Нови Град, на 10. редовној сједници одржаној 

дана 23.12.2021. године даје 

 

 

 

М  И  Ш  Љ  Е  Њ  Е 

 Приједлог Плана уписа ученика у 1. разред ЈУ 

Средњошколски центар „Ђуро Радмановић“ у Новом 

Граду за школску 2022/23 годину донесен Одлуком број: 

2645/21 од 07.12.2021. године од стране Школског 

одбора, одражава потребе и интерес ученика завршних 

разреда основних школа са подручја Општине. 

Број: 02-022-228/21                            ПРЕДСЈЕДНИК 

Датум: 23.12.2021.године        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Нови Град                              Зоран Кукавица, с.р. 

--------------------------------------------------------------------------  

332/ 
 На основу члана 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, 

број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 52. Статута општине 

Нови Град („Службени гласник општине Нови Град“, 

број 2/17) и члана 121. став 1. Пословника o раду 

Скупштине општине Нови Град („Службени гласник 

општине Нови Град“, број 4/17 и 11/17), Скупштина 

општине Нови Град, на 10. редовној сједници, одржаноj 

23.12.2021.  године, донијела је 

 

З А К Љ У Ч А К  

 

1. Усвајају се Програми рада и финансијски 

планови спорских клубова и организација на 

подручју општине Нови Град за 2022. 

годину. 

 

2. Програми рада и финансијски планови  из 

тачке 1 , у прилогу, чине саставни дио овог 

закључка. 

 

3. Овај Закључак ступа на снагу наредног дана 

од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Нови Град“.
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