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ИЗВЈЕШТАЈ 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ 

ЗА 2015. ГОДИНУ 

 

На основу Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2016. годину, 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције обрадило је Извјештај о 

реализацији Програма одржавања локалне путне мреже за 2015. годину. 

 

Програмом одржавања локалне путне мреже за 2015. годину предвиђени су 

сљедећи радови: 

o текуће одржавање локалне путне мреже (набавка и превоз посипног 

материјала, уградња посипног материјала и машинско равнање локалних 

путева и градских улица са макадамским застором), 

o уређење путног појаса, ископи, бетонски и армирано-бетонски  радови, 

o ископ и чишћење одводних канала и широки откопи, 

o санација оштећења на локалним путевима са асфалтним застором, 

o набавка грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и других 

објеката, 

o вертикална саобраћајна сигнализација. 
 
Текуће одржавање локалне путне мреже 

 

За текуће одржавање локалне путне мреже, градских улица са макадамским 

застором и путева у мјесним заједницама, уговорена је набавка и превоз посипног 

материјала са предузећем „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град, на основу Оквирног 

споразума број 01/1-345-65/15 од 21.05.2015. године и Оквирног споразума број 01/1-

345-271/15 од 12.10.2015. године. 

На путеве уврштене у Програм одржавања локалне путне мреже за 2015. годину, 

градске улице са макадамским застором и паркинге, извежено је и уграђено 2.496 m
3 

посипног материјала, према сљедећем: 

 

Ред. 

број 

 
ПУТНИ ПРАВЦИ 

 

Извежено 

m
3
 

Планирано 

m
3 

1 Кулаши - Присоје - Горњи Вијачани до г.о. Челинац 200 250 

2 
Прњавор - Радуњевац - Гаљиповци - Г. Мравица до 

асфалта у Милијевићима 
150 200 

3 
Прњавор – Маћино Брдо - Грабик Илова - Царевац до 

границе општине Србац 
146 150 

4 
Поточани (Којин Хан) - Орашје - Просјек до границе 

општине Лакташи 
110 150 

5 
Од М 16.1 у Насеобини Лишња - Мрачај - Отпочиваљка до 

границе општине Србац 
160 200 

6 
Насеобина Лишња - Жаковац - Млинци - Срповци до 

границе општине Србац 
160 150 

7 
Д. Вијачани (Качаре) - Тубаци до границе општине 

Челинац и крак до моста у Горњим Вијачанима 
170 200 

8 Царевац - Велика Илова - Печенег Илова - Смртићи  190 250 

9 Доњи Вијачани - Шаринци - Вршани - Црквена 90 100 

10 Јадовица - Горњи Смртићи према граници општине Србац 148 100 



  

(до куће Милинчића посљедња на путном правцу) 

11 Каменолом „Грич“ - Качаре  80 100 

12 
Бибери - Стакића поток - Луке - рампа - Вукадиновићи до 

цркве у Шпанићима у Поповићима 
120 150 

13 
Прњавор - Околица (Криж) - Горња Мравица - Брезик -

Шаринци - Вијака 
140 150 

14 
Од М 16.1 у Палачковцима - Поповићи- Пратљачићи - 

Ђураши - Шибовска - Калабе (Р 474) 
90 100 

15 Прњавор (преко Цера) - Доња Мравица - Дренова 90 150 

16 
Пут од мотела „Укрински Луг“ - Томићи - Мусе - Ружевци 

до регионалног пута у Кремни 
140 200 

17 Макадамске градске улице 312 400 

 Укупно: 2.496 3.000 

 

На путеве у мјесним заједницама банкине и прилазе, као и на путеве гдје су 

мјештани обезбиједили средства за превоз и уградњу посипног материјала, извежено је 

и уграђено 8.183 m
3
 посипног материјала, према сљедећем: 

 

Ред. 

брoj 
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Извежено

 

1 Бабановци 190 

2 Велика Илова 210 

3 Вршани 290 

4 Гаљиповци 110 

5 Горњи Вијачани 150 

6 Горња Мравица 300 

7 Грабик Илова 230 

8 Гусак 195 

9 Доњи Вијачани 350 

10 Доња Мравица 230 

11 Доњи Гаљиповци 199 

12 Дренова 220 

13 Кокори 340 

14 Коњуховци 260 

15 Кремна 190 

16 Лишња 240 

17 Маћино Брдо 110 

18 Насеобина Лишња 240 

19 Околица 155 

20 Орашје 209 

21 Отпочиваљка и Мрачај 190 

22 Палачковци 280 

23 Печенег Илова 205 

24 Поповићи 330 

25 Поточани 280 

26 Присоје 240 

27 Прњавор - приказано у претходној табели под редним бр. 17  

28 Смртићи 395 

29 Хрваћани 280 



  

30 Црквена 255 

31 Чорле 210 

32 Шаринци 340 

33 Шибовска 270 

34 Штрпци 390 

 За санацију пута од језера у Дренови до Свињара одобрен је 

посипни материјал без превоза.  
100 

 Укупно: 8.183 m
3
 

 

Од планираних 300 m
3
 посипног материјала за путеве у мјесним заједницама 

који воде према кућама породица погинулих бораца извежено је 80 m
3
, према 

сљедећем: 

- за породицу Јевтић из Чорли 10 m
3
 посипног материјала, по захтјеву Мјесне 

борачке организације Насеобина Лишња, 

- за породице Прерадовић Мирка и Зорана из Вршана 20 m
3
 посипног 

материјала, по захтјеву Савјета мјесне заједнице, 

 - за породицу Чолић из Горње Мравице 10 m
3
 посипног материјала, по захтјеву 

Савјета мјесне заједнице, 

 - за породицу Кострешевић из Доњих Вијачана 10 m
3
 посипног материјала, по 

захтјеву Савјета мјесне заједнице, 

 - за породицу Смиљанић из Поповића 20 m
3
 посипног материјала, по захтјеву 

одборника Скупштине општине Ранка Вукајловића, 

 - за породицу РВИ Симић из Млинаца 10 m
3
 посипног материјала, по захтјеву 

Савјета мјесне заједнице. 

У извјештајном периоду за санацију оштећења на путевима уврштеним у 

Програм, путевима у мјесним заједницама, путевима који воде кућама породица 

погинулих бораца, банкинама и прилазима  извежено је 10.759 m
3
 посипног материјала, 

за шта је утрошено је 147.539,93 КМ. 

Поред набавке, превоза и уградње посипног материјала на путевима и градским 

улицама са макадамским застором извођени су и радови на машинском профилисању 

грејдером, које је изводило предузеће „Кусић путеви“ д.о.о. Кремна - Прњавор, на 

основу Уговора број 01/1-345-56/15 од 14.04.2015. године и Уговора број 01/1-345-

205/15 од 20.07.2015. године и предузеће „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град, на основу 

Уговора број 01/1-345-241/15 од 31.08.2015. године. 

За радове на машинском профилисању путева грејдером утрошено је 14.662.44 

КМ. 

Радове путне службе који обухватају поправљање банкина, разастирање каменог 

материјала, сјечење густог шибља и дрвећа, кресање грана, чишћење бетонских 

цјевастих пропуста и коловоза, изводило је КП “Парк“ а.д. Прњавор, на основу Уговора 

број 01/1-345-59/15 од 22.04.2015. године. За ове радове утрошено је 17.743,93 КМ. 

За набавку, превоз и уградњу посипног материјала, машинско профилисање 

путева и улица са макадамским застором грејдером и сасијецање шибља и растиња 

урошена су средства у износу од 179.946,30 КМ. 

 
Уређење путног појаса, ископи, бетонски и армирано-бетонски радови 

 

Радове на уређењу путног појаса, ископе, бетонске и армирано-бетонске радове, 

изводио је „Јавни превоз“ Грујић Светко Доњи Гаљиповци, на основу Уговора број 

01/1-345-55/15 од 24.04.2015. године. 

 На локалноj путној мрежи и градским улицама изведени су радови на уређењу 

путног појаса и банкина, ископи, бетонски и армирано-бетонски радови, замјена 

материјала у трупу пута и други неопходни радови на одржавању. За изведене радове 

утрошено је 39.998,51 КМ. 



  

 

 

 

Ископ и чишћење одводних канала и широки откопи 

 

Радове на чишћењу и ископу канала, ископу земље у широком откопу на 

локалним путевима и градским улицама извoдило је предузеће „МГ Минд“ д.о.о. 

Мркоњић Град, на основу Уговора број 01/1-345-58/15 од 14.04.2015. године и Уговора 

број 01/1-345-358/15 од 31.08.2015. године. За изведене радове утрошено је 48.898,84 

КМ. 

 

Санација оштећења на локалним путевима са асфалтним застором 

 

Радове на санацији ударних рупа изводило је предузеће „МГ МИНД“ д.о.о. 

Мркоњић Града, на основу Уговора број 01/1-345-57/15 од 14.04.2015. године. У 

извјештајном периоду извршена је санација ударних рупа и деформација на локалним 

путевима са асфалтним застором у површини од 844,015 m
2
. За изведене радове 

утрошено је 17.977,53 KM. 

 
Набавка грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и других објеката  

 

Испоруку грађевинског материјала за изградњу и реконструкцију пропуста и 

санацију мостова на локалним путевима и градским улицама и других објеката, вршило 

је предузеће „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, на основу Уговора, број 01/1-370-172/15 

од 04.05.2015. године. У извјештајном периоду заинтересованим мјесним заједницама, 

мјештанима или групама грађана, који су се обратили захтјевом за додјелу 

грађевинског материјала (цемент, даска, арматурне мреже, бетонско жељезо, бетонске 

цијеви, шљунак и други материјал), гдје су мјештани сами вршили уградњу, одобрен је 

грађевински материјал. За набавку грађевинског материјала утрошено је 12.974,23 KM. 

 

Вертикална саобраћајна сигнализација 

 

Радови на вертикалној саобраћајној сигнализацији повјерени су предузећу 

„ЕУРО-ЗНАК“ д.о.о. Бања Лука, по Уговору број 01/1-345-7/14 од 17.02.2014. године. 

У извјештајном периоду на локалним путевима извршена је набавка и 

постављање нових сaoбраћајних знакова у складу са Законом о основима безбједности 

саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини и Правилником о саобраћајним 

знаковима и обиљежавању радова и препрека на путу и знаковима које учесницима у 

саобраћају даје овлашћено лице, по постојећој регулацији саобраћаја на локалним 

путевима. 

Извршена је и замјена дотрајалих и оштећених саобраћајних знакова новим 

саобраћајним знаковима, као и оправка постојећих саобраћајних знакова. За радове на 

вертикалној саобраћајној сигнализацији утрошено је 4.988,85 КМ. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
 
 
 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

 

Редни 

број 

 

Позиција 

 

Реализовано 

Планирано за 

2015. год. по 

ребалансу 

1. 
Трошкови текућег одржавања путева 

(посипни материјал, грејдер и др. радови) 
179.946,30 KM 180.000,00 КМ 

2. 

Трошкови уређења путног појаса (ископи, 

бетонски и армирано-бетонски и 

асфалтерски радови) 

39.998,51 КМ 40.000,00 КМ 

3. 
Трошкови ископа и чишћења одводних 

канала и широки откопи 
48.898,84 KM 49.700,00 КМ 

4. 
Трошкови санације  оштећења на локалним 

путевима са асфалтним застором 
17.977,53 KM 18.000,00 КМ 

5. 

Набавка грађевинског материјала за 

изградњу пропуста, мостова и других 

објеката 

12.974,23KM 13.000,00 КМ 

6. 
Трошкови вертикалне саобраћајне 

сигнализације 
4.988,85 KM 5.000,00 КМ 

 Укупно: 304.784,26 KM 305.700,00 КМ 


