
 
 

 

 

 

 

          

        

                                                                                                       ПРИЈEДЛОГ 

           

  

 

 

 

  П Р О Г Р А М 

ОДРЖАВАЊА  ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ПРЕДЛАГАЧ: Начелник општине 

 

           ОБРАЂИВАЧ: Одјељење за стамбено-комуналне 

                                              послове и инвестиције 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Прњавор, јануар 2018. године 

 

 

 

 

 



 2

На основу члана 32. став 2. Закона о јавним путевима („Службени гласник 

Републике Српске”, број 89/13), а у вези са чланом 20. став 9. Закона о локалној 

самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, број 97/16), члана 37. Статута 

општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 15/17), члана 15. ст. 1. и 

2. Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и 

некатегорисних путева, улица у насељу и путних објеката на њима („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 33/15), члана 161. и члана 201. став 1. Пословника о раду 

Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, број 21/17, 23/17 и 

32/17) и усвојеним Буџетом за 2018. годину, Скупштина општине Прњавор на сједници 

одржаној ____________2018. године, донијела је 

 

ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 
 

 Програмом одржавања локалне путне мреже предвиђени су сљедећи радови: 

* текуће одржавање локалне путне мреже (набавка, превоз и уградња посипног 

материјала и машинско равнање локалних путева и градских улица са макадамским 

застором, 

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

* ископ и чишћење одводних канала и широки откопи, 

* санација оштећења на локалним путевима са асфалтним застором; 

* набавка грађевинског материјала за реконструкцију и изградњу пропуста и 

санацију мостова, 

* одржавање саобраћајне сигнализације. 

 

Текуће одржавање локалне путне мреже 

 

 I - Програмом одржавања локалне путне мреже за 2018. годину, за набавку, превоз 

и уградњу 6.000 m
3
 посипног материјала за санацију оштећења на локалној путној мрежи 

на подручју општине Прњавор, планирана су средства у износу од 140.000,00 КМ.  

 II - Планом утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних 

намјена за шуме за 2018. годину, за текуће одржавање путева на руралним подручјима са 

којих потичу дрвни сортименти, за набавку, превоз и уградњу 3.000 m
3
 посипног 

материјала, планирана су средства у износу од 70.000,00 КМ. 

За санацију оштећења на локалним путевима првог реда и градским улицама са 

макадамским застором, којима гравитира највећи дио становништва општине Прњавор 

планирано је 2.500 m
3
 посипног материјала, према сљедећем: 

 

Ред. 

број 

 

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ПРВОГ РЕДА 

Асфалт 

дужина у 

km 

Макадам 

дужина у 

km 

Укупна 

дужина у 

km 

Планирана 

количина у 

m
3
 

 

1 

Пут од магистралног пута М 16.1 у 

Штрпцима – Стара управа Мамутовац – Мусе 

– мост на Укрини (граница са општином 

Станари) 

7,90 0,00 7,90 0,00 

2 

Пут од регионалног пута Р 474 у Доњој 

Илови (Бакула) – Шибовска – Горњи 

Смртићи – Тромеђа (граница са општином 

Дервента) 

15,00 0,00 15,00 0,00 

3 

Пут од магистралног пута М 16.1 на Којином 

Хану – Црквена – Чивчије – Кокори – 

Брезичани (граница са општином Челинац) 

14,40 0,80 15,20 80 
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Ред. 

број 

 

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ПРВОГ РЕДА 

 

Асфалт 

дужина у 

km 

Макадам 

дужина у 

km 

Укупна 

дужина у 

km 

Планирана 

количина у 

m
3
 

4 

Пут од краја улице Рајка Малешевића -

Маћино Брдо – Грабик Илова – Царевац – 

Срђевићи (граница са општином Србац) 

7,25 3,45 10,70 150 

5 

Пут Царевац – Велика Илова – Печенег 

Илова – Смртићи (Челара) до локалног пута 

I-2 у Горњим Смртићима 

6,80 10,00 16,80 250 

6 

Пут од краја Бањалучке улице – Радуњевац – 

Гаљиповци – центар Горње Мравице – мост у 

Милановићима – Милијевићи – регионални 

пут Р 476 у Д.Вијачанима 

5,45 5,95 11,40 140 

7 

Пут од регионалног пута Р 476 Доњим 

Вијачанима (Качаре) – центар Шаринаца – 

центар Вршана – Црквена до локалног пута 

I–3 

7,30 3,60 10,90 150 

8 

Пут од Бањалучке улице – Околица (Криж) – 

Горња Мравица – Брезик (Лучић) до 

локалног пута I–7 

5,95 2.55 8,5 120 

9 

Пут од регионалног пута Р 474 у Поповићима 

–бања Кулаши – Присоје – Горњи Вијачани – 

Вијачани Горњи (граница са општином 

Челинац) 

6,20 9,20 15,40 250 

10 

Пут од регионалног пута Р 476 у Дренови – 

Вуковићи – Сабањска Ријека – Јотића Луке – 

мост у Горњим Вијачанима на граници са 

општином Челинац 

3,50 7,70 11,20 140 

11 

Пут од магистралног пута М 16.1 на Којином 

Хану – Орашје центар – Ново Село – Просјек 

– Кољани (граница са општином Лакташи) 

4,70 7,10 11,80 180 

12 

Пут од магистралног пута М 16.1 у 

Насеобини Лишња – Жаковац – Млинци – 

Срповци – Разбој (граница са  општином 

Србац) 

1,50 5,00 6,50 150 

13 

Пут од магистралног пута М 16.1 у Пураћима 

– центар Лишње – до раскрснице за Гусак 

(ресторан „Авантура“) 

2,50 0,00 2,50 0,00 

14 

Пут од магистралног пута М 16.1 у 

Насеобини Лишња – Мрачај – Отпочиваљка – 

Илићани (граница са општином Србац) 

0,405 9,595 10,00 180 

15 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Чорлама – 

Чорле центар – Парамије (споменик) 
3,40 0,00 3,40 0,00 
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Ред. 

број 

 

ЛОКАЛНИ ПУТЕВИ ПРВОГ РЕДА 

 

Асфалт 

дужина у 

km 

Макадам 

дужина у 

km 

Укупна 

дужина у 

km 

Планирана 

количина у 

m
3
 

16 

Пут од регионалног пута Р 474 на Караћу – 

дом у Бабановцима – „Криж“ – до 

регионалног пута Р 474 у улици Боже 

Татаревића 

2,90 0,80 3,70 30 

17 

Пут од локалног пута I–2 у Шерег Илови – 

Шерег Илова – Печенег Илова центар до 

локалног пута I–5 у Печенег Илови 

4,00 0,00 4,00 0,00 

18 

Пут од регионалног пута Р 476 у Доњим 

Вијачанима (Качаре) – Тубаци до границе 

општине Челинац (бензинска пумпа) 

1,765 5,835 7,60 100 

19 

Пут од локалног пута I–3 (раскрсница према 

Кокорима) – Чивчије – Бранешци (граница са 

општином Челинац) 

2,50 1,10 3,60 80 

20 

Пут од магистралног пута М 16.1 у 

Палачковцима – Видићи – Благојевићи до 

локалног пута I–2 

4,40 0,00 4,40 0,00 

21 

Пут од краја улице Живојина Прерадовића – 

Цер – Дебељачко Брдо – Јанковићи 

раскрсница Гаврићи до регионалног пута Р 

476 у Дренови 

5,20 2,60 7,80 
 

100 

22 
Пут од локалног пута I–11 у центру Орашја – 

Ријека до локалног пута I–14 у Отпочиваљци 
0,60 2,80 3,40 100 

23 Градске улице 30,00 12,90 42,90 300 

 УКУПНО 143,62 90,98 234,60 2.500 

 

За санацију оштећења на локалним путевима другог реда, трећег реда и 

некатегорисане путеве по мјесним заједницама, планирано је 6.500 m
3
, и то како слиједи: 

 

Ред. 

брoj 
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Планирано m

3 

1 Бабановци 150 

2 Велика Илова 400 

3 Вршани 150 

4 Гаљиповци 50 

5 Горњи Вијачани 150 

6 Горња Мравица 200 

7 Грабик Илова 250 

8 Гусак 100 

9 Доњи Вијачани 250 

10 Доња Мравица 100 

11 Доњи Гаљиповци 250 

12 Дренова 150 

13 Кокори 300 

14 Коњуховци 100 

15 Кремна 250 

16 Лишња 100 

17 Маћино Брдо 100 
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18 Насеобина Лишња 150 

19 Околица 100 

20 Орашје 200 

21 Отпочиваљка и Мрачај 150 

22 Палачковци 250 

23 Печенег Илова 150 

24 Поповићи 250 

25 Поточани 150 

26 Присоје 100 

27 Прњавор  400 

28 Смртићи 300 

29 Хрваћани 250 

30 Црквена 150 

31 Чорле 100 

32 Шаринци 200 

33 Шибовска 250 

34 Штрпци 300 

 Укупно: 6.500 

 

За набавку посипног материјала за путеве првог реда, другог реда, трећег реда и 

некатегорисане путеве  планорано је  укупно                                                      78.975,00 КМ, 

За превоз посипног материјал планирано је  

                                                                                    125.175,00 КМ. 

За уградњу посипног материјала на локалним путевима првог реда планирано је              

                                                                   5.850,00 КМ. 

За набавку, превоз и уградњу посипног материјала планирано је укупно       

                   210.000,00 КМ. 

Поред набавке, превоза и уградње посипног материјала планирани су и радови на 

машинском равнању путева (грејдер). За ове радове планирано је 10.000,00 КМ. 

За набавку, превоз и уградњу посипног материјала и грејдер за текуће одржавање 

локалне путне мреже, Програмом одржавања локалне путне мреже за 2018. годину и 

Планом утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за 

шуме, за текуће одржавање путева на руралним подручјима са којих потичу дрвни 

сортименти, планирано је укупно                                                                        220.000,00 КМ. 

 

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

 

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

путног појаса, сасијецање густог шибља и растиња поред путева, уређење банкина, 

ископи, бетонски и армирано-бетонски радови, набавка и уградња ивичњака и други 

неопходни радови на одржавању. 

 За наведене радове планирана су средства у износу од                           20.000,00 КМ. 

 

Ископ и чишћење одводних канала и широки откопи 

 

У текућој години планирани су радови на ископу и чишћењу канала поред 

локалних путева првог реда, другог и трећег реда на асфалтираним и макадамским 

дионицама, гдје је дошло до одрона земље у канале или гдје су усљед оштећења банкина 

канали затворени, што узрокује појаву мрежастих пукотина на асфалту и других 

деформација (клизишта, шкољкастих оштећења трупа пута и других оштећења). Такође су 

планирани радови широког откопа на мјестима гдје се планирају проширења пута. 
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На локалним путевима првог приоритета извршиће се радови на ископу и чишћењу 

канала од 35% дефинисаног износа, а на локалним путевиима другог и трећег реда 

извршиће се радови на ископу и чишћењу канала од 65% дефинисаног износа. 

За ове радове планирана су средства у износу од              70.000,00 КМ. 

 

Санација оштећења на локалним путевима са асфалтним застором 

 

У текућој години планирани су радови на крпању ударних рупа, денивелисаног 

коловоза и других оштећења на локалним путевима са асфалтним застором у укупној 

површини од око 1000 m
2
. 

Крпање ударних рупа планирано је на најфреквентнијим путним правцима, и то: 

• пут од магистралног пута М 16.1 у Штрпцима – Стара управа Мамутовац – 

Мусе – мост на Укрини (граница са општином Станари), дионица: Глоговац 

- мост на Укрини (граница са општином Станари), 

• пут од регионалног пута Р 474 у Доњој Илови (Бакула) – Шибовска – Горњи 

Смртићи – Тромеђа (граница са општином Дервента), 

• пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану – Црквена – Чивчије – 

Кокори – Брезичани (граница са општином Челинац), 

• пут од краја улице Рајка Малешевића - Маћино Брдо – Грабик Илова – 

Царевац – Срђевићи (граница са општином Србац), 

• пут од краја Бањалучке улице – Радуњевац – Гаљиповци – центар Горње 

Мравице – мост у Милановићима – Милијевићи – регионални пут Р 476 у Д. 

Вијачанима и на осталим асфалтираним путевима са оштећењима на 

коловозу гдје се укаже потреба. 

За санацију ударних рупа и других оштећења коловоза на локалним путевима са 

асфалтним застором, планирана су средства у износу од                                   30.000,00 КМ. 

 

Набавка грађевинског материјала за реконструкцију и изградњу пропуста и санацију 

мостова  

 

У текућој години планирана је набавка и додјела грађевинског материјала мјесним 

заједницама или групи грађана, гдје су мјештани заинтересовани извршити 

реконструкцију оштећених или изградњу нових пропуста или санацију мостова на 

локалним и некатегорисаним путевима (даска, дрвена грађа, цемент, арматурне мреже, 

бетонско жељезо, шљунак и бетонске цијеви).  

За набавку грађевинског материјала за реконструкцију и изградњу пропуста и 

санацију мостова планирана су средства у износу од                                    10.000,00 КМ.

  

 

Саобраћајна сигнализација 

 

 За одржавање вертикалне саобраћајне сигнализације на локалној путној мрежи 

(набавка нових, замјена оштећених и уништених саобраћајних знакова и др) планирана су 

средства у износу од                                                                                                  2.000,00 КМ. 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

Трошкови текућег одржавања путева (набавка, превоз и уградња 

посипног материјала и грејдер) 
220.000,00 КМ 

Трошкови уређења путног појаса, ископи, бетонски и армирано-

бетонски и асфалтни радови 
20.000, 00 КМ 

Трошкови ископа и чишћења канала и широки откопи 70.000,00 КМ 

Трошкови санације оштећења на локалним путевима са асфалтним 

застором  
30.000,00 КМ 

Трошкови набавке грађевинског материјала за реконструкцију и 

изградњу пропуста, санацију мостова и помоћ у изградњи и адаптацији 

других објеката 

10.000,00 КМ 

Трошкови саобраћајне сигнализације 2.000,00 КМ 

УКУПНО:  352.000,00 КМ 

 

Сви послови по овом Програму биће повјерени извршиоцима путем јавног 

конкурса расписаног на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник Босне и 

Херцеговине“, број 39/14). 

Овај програм ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном 

гласнику општине Прњавор“. 

 

         ПРЕДСЈЕДНИК 

        СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ  

Жељко Симић, мастер политикологије 
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О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е 

 

Правни основ за доношење овог Програма садржан је у члану 32. став 2. Закона о 

јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13) и члану 15. ст. 1 и 2. 

Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и 

некатегорисних путева, улица у насељу и путних објеката на њима („Службени гласник 

општине Прњавор“, број 33/15). 

 

Разлози за доношење Програма су да се у оквиру буџетских средстава обезбиједи 

квалитетно одржавање и заштита путева и путних објеката и омогући безбједно и 

несметано одвијање саобраћаја.  

Програм садржи приоритете путних праваца који се одржавају, врсте радова, 

финансијска и друга средства за одржавање, као и друга питања од интереса за одржавање 

локалних и некатегорисаних путева и улица у насељу. 

 
МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

 

За реализацију овог Програма обезбијеђена су материјална средства у Буџету 

општине Прњавор за 2018. годину. 

 

 

 

 


