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

Републике Српске”, број 89/13), члана 18. став 1. тачка 2. и члана 20. став 1. тачка 7. 

Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), 

члана 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине Прњавор“, бр. 15/17 и 

12/18), члана 15. став 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“, бр. 33/15, 20/17 и 22/18), чл. 161. и члана 201. 

став 1. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), а у складу са усвојеним Буџетом за 2021. годину, 

Скупштина општине Прњавор на сједници одржаној ____________2021. године, донијела 

је 

 

ПРОГРАМ 

ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ ЗА 2021. 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), 

* ископ и чишћење одводних канала и широки откопи, 

* санација оштећења на локалним путевима са асфалтним застором, 

 * набавке грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и помоћ у 

изградњи и адаптацији других објеката, 

* одржавање саобраћајне сигнализације. 

 

Текуће одржавање локалне путне мреже 

 I - Програмом одржавања локалне путне мреже за 2021. годину, за набавку, превоз 

и уградњу посипног материјала за санацију оштећења на локалној путној мрежи на 

подручју општине Прњавор, планирана су средства у износу од 150.000,00 КМ.  

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

намјена за шуме за 2021. годину, за текуће одржавање путева на руралним подручјима са 

којих потичу дрвни сортименти, за набавку, превоз и уградњу посипног материјала, 

планирана су средства у износу од 50.000,00 КМ. 

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

макадамским застором, као и интрвентну санацију оштећења на путевима насталих усљед 

временских непогода планирано је 5.000 m3 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 

m3 

 

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) 

15,20 0,00 15,20 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 

m3 

4 

Пут од краја улице Рајка Малешевића -

Маћино Брдо – Грабик Илова – Царевац – 

Срђевићи (граница са општином Србац) 

8,10 2,60 10,70 150 

5 

Пут Царевац – Велика Илова – Печенег 

Илова – Смртићи (Челара) до локалног пута 

I-2 у Горњим Смртићима 

8,60 8,20 16,80 300 

6 

Пут од краја Бањалучке улице – Радуњевац – 

Гаљиповци – центар Горње Мравице – мост у 

Милановићима – Милијевићи – регионални 

пут Р 476 у Д.Вијачанима 

9,20 2,20 11,40 150 

7 

Пут од регионалног пута Р 476 Доњим 

Вијачанима (Качаре) – центар Шаринаца – 

центар Вршана – Црквена до локалног пута 

I–3 

7,30 3,60 10,90 200 

8 

Пут од Бањалучке улице – Околица (Криж) – 

Горња Мравица – Брезик (Лучић) до 

локалног пута I–7 

6,60 1,90 8,50 100 

9 

Пут од регионалног пута Р 474 у Поповићима 

–бања Кулаши – Присоје – Горњи Вијачани – 

Вијачани Горњи (граница са општином 

Челинац) 

7,20 8,20 15,40 300 

10 

Пут од регионалног пута Р 476 у Дренови – 

Вуковићи – Сабањска Ријека – Јотића Луке – 

мост у Горњим Вијачанима на граници са 

општином Челинац 

6,40 4,80 11,20 150 

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 11,80 300 

12 

Пут од магистралног пута М 16.1 у 

Насеобини Лишња – Жаковац – Млинци – 

Срповци – Разбој (граница са  општином 

Србац) 

1,90 4,60 6,50 200 

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) 

 

1,23 8,77 10,00 300 

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 

m3 

16 

Пут од регионалног пута Р 474 на Караћу – 

дом у Бабановцима – „Криж“ – до 

регионалног пута Р 474 у улици Боже 

Татаревића 

3,70 0,00 3,70 0,00 

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) 

2,00 5,60 7,60 150 

19 

Пут од локалног пута I–3 (раскрсница према 

Кокорима) – Чивчије – Бранешци (граница са 

општином Челинац) 

2,50 1,10 3,60 100 

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 
 

150 

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

Ријека до локалног пута I–14 у Отпочиваљци 
0,60 2,80 3,40 150 

23 Градске улице 30,80 12,10 42,90 300 

 

За интервентну санацију оштећења на 

путевима насталих усљед врененских 

непогода и слично 

   2.000 

 УКУПНО 158,43 76,17 234,60 5.000 

 

Додјела посипног материјала за санацију  оштећења на локалним путевима другог 

и трећег реда, као и некатегорисане путеве у мјесним заједницама, ће се вршити 

процентуално, од укупне количине посиног материјала намијењено за путеве у мјесним 

заједницама. 

 Проценат је обрачунат на основу укупне путне мреже на подручју мјесне 

заједнице, а у односу на укупну путну мрежу на подручју општине која је садржана у 

Одлуци о разврставању локалних путева и улица на подручју општине Прњавор 

(„Службени гласник општине Прњавор“, број 32/15), као у табели:  

 

Ред. 

брoj 
МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ Проценат 

1 Бабановци 0,830 

2 Велика Илова 6,717 

3 Вршани 2,988 

4 Гаљиповци 0,584 

5 Горња Мравица 3,469 

6 Горњи Вијачани 1,767 

7 Грабик Илова 3,079 

8 Гусак-Гајеви 3,443 

9 Доњи Мравица 1,260 
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10 Доња Вијачани 5,158 

11 Доњи Гаљиповци 2,490 

12 Дренова 1,845 

13 Кокори 6,756 

14 Коњуховци 1,637 

15 Кремна 2,338 

16 Лишња 2,260 

17 Маћино Брдо 0,584 

18 Насеобина Лишња 2,533 

19 Околица 0,662 

20 Орашје 3,644 

21. Отпочиваљка - Мрачај 2,014 

22 Палачковци 2,706 

23 Печенег Илова 3,157 

24 Поповићи 5,197 

25 Поточани 4,144 

26 Присоје 2,156 

27 Смртићи 5,015 

28 Хрваћани 2,091 

29 Црквена 2,550 

30 Чорле 1,500 

31 Шаринци 3,118 

32 Шибовска 4,365 

33 Штрпци 7,887 

 

Приоритет при додјели посипног материјала имаће мјесне заједнице или групе 

мјештана које изврше сасијецања шибља и растиња, као и чишћења одводних канала 

поред путева или ако мјештани обезбиједе средства за превоз и уградњу посипног 

материјала. 

За набавку, превоз и уградњу посипног материјала за путеве првог, другог и трећег 

реда и некатегорисане путеве планирана су средства у износу од                  190.000,00 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, као и машинском равнању 

путева (грејдер), Програмом одржавања локалне путне мреже за 2021. годину и Планом 

утрошка новчаних средстава која потичу од прихода од посебних намјена за шуме за 2021. 

годину, планирано је укупно                                                                                200.000,00 КМ.                                                                                          

 

Ископ и чишћење одводних канала и широки откопи 

 

Радови на ископу и чишћењу канала планирани су  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. 

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              40.000,00 КМ. 
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Санација оштећења на локалним путевима са асфалтним застором 

 

Санација денивелисаног коловоза и ударних рупа, као и других оштећења на 

локалним путевима са асфалтним застором планирана је на путевима првог реда, другог 

реда и трећег реда  по потреби, а приоритетно на путевима првог реда.  

За санацију денивелисаног коловоза и ударних рупа, као и других оштећења 

коловоза на локалним путевима са асфалтним застором планирана су средства у износу од                         

                                                                            25.000,00 КМ. 

 

Набавке грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и помоћ у изградњи и 

адаптацији других објеката 

 

Набавка грађевинског материјала планирана је за додјелу мјесним заједницама или 

групи грађана гдје су мјештани заинтересовани извршити реконструкцију оштећених или 

изградњу нових пропуста, санацију мостова на локалним и некатегорисаним путевима 

(даска, дрвена грађа, цемент, арматурне мреже, бетонско жељезо, шљунак и бетонске 

цијеви), као и набавка грађевинског материјала за помоћ у изградњи или адаптацији 

других објеката (цријеп, летва, кровни лим, блок, цигла, креч и други материјал потребан 

за изградњу или адаптацију објеката). 

За набавку грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и помоћ у 

изградњи или адаптацији других објеката планирана су средства у износу од                                                                                                      

                     15.000,00 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                                                                                                5.000,00 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) 
200.000,00 КМ 

Трошкови ископа и чишћења канала и широки откопи 40.000,00 КМ 

Трошкови санације оштећења на локалним путевима са асфалтним 

застором  
25.000,00 КМ 

Трошкови набавке грађевинског материјала за изградњу пропуста, 

мостова и помоћ у изградњи и адаптацији других објеката 

 

15.000,00 КМ 

Трошкови саобраћајне сигнализације                                           5.000,00 КМ 

УКУПНО:  285.000,00 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 

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

јавним путевима („Службени гласник Републике Српске“, број 89/13), члану 18.став 1. 

тачка 2. и члану 20. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник 

Републике Српске“, бр. 97/16 и 36/19), члану 15. став 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“, бр. 33/15, 

20/17 и 22/18) и члану 30. Статута општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 15/17 и 12/18). 

 

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ 

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 путне правце 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.  

Чланом 161. Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник 

општине Прњавор“, бр 21/17, 23/17 и 32/17), Скупштини је дато у надлежност доношење 

општих, појединачних и осталих аката. 

Уколико није ријеч о сложеном или обимном општем акту, односно акту за који је 

законом или другим прописом предвиђена јавна расправа, у складу са чланом 201. став 1. 

Пословника о раду Скупштине општине Прњавор („Службени гласник општине 

Прњавор“, бр. 21/17, 23/17 и 32/17), предлагач може уз образложење, поднијети приједлог 

општег акта по скраћеном поступку, без претходног разматрања у нацрту. 

Због провођења поступка јавних набавки, те како би се у реализацију програма 

могло ући од 15.03.2021. године, сматрамо да су испуњени услови за доношење овог 

програма по скраћеном поступку без претходног разматрања у нацрту и  предлажемо 

скупштини усвајање програма у приједлогу. 

 

МАТЕРИЈАЛНА СРЕДСТВА 

За реализацију овог Програма обезбијеђена су материјална средства у Буџету 

општине Прњавор за 2021. годину. 

 

 

 

 


