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На основу члана 39. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике 

Српске“, број 97/16) и члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, број 14/14), члана 194. Пословника Скупштине општине Прњавор („Службени 

гласник општине Прњавор“, број 16/14) у складу са усвојеним Буџетом за 2017. годину, 

Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној ______2017. године, донијела је  

 

ПЛАН 
 

КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Улагања средстава која су усвојена у буџету општине ће се улагати на сљедећи начин: 

 

 

I – Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, 

школских и других објеката, јавне расвјете,  и израда и ревизија пројектне 

документације               617.500,00 КМ 

 

Изградња кружног тока на магистралном путу М16.1 и улици Светог Саве, 

 Изградња улице Саве Ковачевића, 

 Реконструкција улице Трг Српских бораца, 

 Реконструкција јавне расвјете у улици Светог Саве и на Тргу Српских бораца, 

 Набавка и уградња расвјетних тијела на подручју општине Прњавор, 

 Санација Друштвних домова на подручју општине,  

 Изградња музичке школе, и 

 Асфалтирање локалних путева на подручју оптшине. 

 

II – Помоћ пројектима за одржив повратак       10.000,00 КМ 

 

 

ЗАХТЈЕВИ ПРЕМА ЈП „ПУТЕВИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ ЈП „АУТОПУТЕВИ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, МИНИСТАРСТВУ САОБРАЋАЈА И ВЕЗА, 

МИНИСТАРСТВУ ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ И МИНИСТАРСТВУ РАДА И 

БОРАЧКО-ИНВАЛИДСКЕ ЗАШТИТЕ 

 

Општина Прњавор ће се обратити за сљедеће пројекте: 

 

- Изградњa кружног тока на Вијаци; 

 

- Изградња пјешачких стаза у улицама Новака Пивашевића, Хиландарска, Боже 

Татаревића, Милоша Кондића и Бојводе Бојовића; 

 

- Реконструкција локалних путева који се користе за транспорт материјала за 

изградњу аутопута; 

 

- Изградња централног спомен – обиљежја; 

 

- Изградњa пјешачких стаза у зони регионалних и магистралних путева на прилазима 

граду; 

 

- Изградња мокрог чвора основне школе „Милош Црњански“ Поточани, 

 

- Реконструција крова основне школе „Петар Кочић“ Шибовска. 
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ОБРАЗЛОЖЕЊЕ 

 

 

Правни основ за доношење плана садржан је у члану 39. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16) 

 

 У буџету општине  Прњавор за 2017. годину одређена су средства у укупном 

износу 627.500,00 КМ, која су разврстана на двије области. 

 

Општина се редовно обраћа и подсјећа републичке органа на обавезе из њиховог 

дјелокруга, а које су веома значајне и неопходне за нашу општину. 

Обратићемо се захтјевима за изградњу двије раскрснице – кружна тока на 

магистралном путу. Због већег интензитета саобраћаја на излазу из улице Светог Саве, те 

на искључењу са магистралног пута из правца Клашница према граду, стварају се велике 

гужве. Изградњом раскрснице кружног тока на овој локацији убрзао би се саобраћај и 

смањиле саобраћајне несреће које се често дешавају на овој локацији. На Вијаци је такође 

неопходно изградити нову раскрсницу - кружни ток, због изградње ауто-пута, појачаног 

интензитета саобраћаја и веће сигурности. Ове двије раскрснице су одавно планиране 

регулационим планом дуж магистралног пута које је израдило ЈП „Путеви Републике 

Српске“.  

Реализација изградње централног спомен – обиљежја за подручје општине је 

законска обавеза  Министарства рада и инвалидско-борачке заштите Републике Српске. 

Овај захтјев се понавља дужи временски период, а већ је одавно било вријеме да се 

изгради централно спомен обиљежје. 

Градске улице које су дијелови регионалних путева се одржавају на минималном 

нивоу. Повећан интензитет на овим улицама је довео до њиховог значајног урушавања, те 

је неопходно да се ове улице генерално реконструишу. Изградњом обилазнице од Вијаке 

до Бакуле у Доњој Илови би се саобраћајно растеретиле улице у граду и значајно 

унаприједио саобраћај на региналном путу Челинац – Прњавор – Србац. 

Раскрсница магистралног пута М 16.1 са улицама Бањалучка и Вида Њежића код 

Јошика је локација гдје се веома често дешавају саобраћајне несреће и успорава саобраћај, 

те је непходно тражити рјешење да се наовој локацији унаприједи саобраћај. 

 

Општина Прњавор посједује пројектну документацију за пјешачке стазе поред 

магистралног пута, те ћемо и овај захтјев упутити и у 2016. години према Министраству 

саобраћаја и веза Републике Српске и ЈП „Путеви Републике Српске“. 

 

 

 

 

 


