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 Програм одржавања локалне путне мреже за 2021. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 10/21) усвојен је на сједници Скупштине општине, одржаној 
12.03.2021.године. 
 Послови реализације Програма одржавања локалне путне мреже рађени су у 
складу са Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 
 
Текуће одржавање локалне путне мреже 
 

За текуће одржавање локалне путне мреже, градских улица са макадамским 
застором и путева у мјесним заједницама, на основу Оквирног споразума, број: 01/1-
345-348/21 од 27.09.2021. године, уговорена је набавка и превоз 15875 m3, као и 
уградња 5000 m3 посипног материјала, са предузећем ГП„Градип“ а.д. Прњавор. 

На локалне путеве првог реда, уврштене у Програм одржавања локалне путне 
мреже за 2021. годину, градске улице са макадамским застором, извежен је и уграђен 
посипног материјала, према сљедећем: 

 

Ред. 
број 

 
ПУТНИ ПРАВЦИ 

 

Извежено 
m3 

Планирано 
m3 

1 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Штрпцима – Стара 
управа Мамутовац – Мусе – мост на Укрини (граница 
са општином Станари) 

0,00 0,00 

2 
Пут од регионалног пута Р 747 у Доњој Илови (Бакула) 
– Шибовска – Горњи Смртићи – Тромеђа (граница са 
општином Дервента) 

0,00 0,00 

3 
Пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану –
Црквена – Чивчије – Кокори – Брезичани (граница са 
општином Челинац) 

0,00 0,00 

4 
Пут од краја улице Рајка Малешевића – Маћино Брдо – 
Грабик Илова – Срђевићи (граница са општином 
Србац) 

110 150 

5 
Пут Царевац - Велика Илова - Печенег Илова -Смртићи 
(Челара) до локалног пута I-2 у Горњим Смртићима 

180 300 

6 
Пут од краја Бањалучке улице – Радуњевац -Гаљиповци 
– центар Горње Мравице – Милијевићи – регионални 
пут Р 476 у Доњим Вијачанима 

110 150 

7 

 
Пут од регионалног пута у Доњим Вијачанима – центар 
Шаринаца - центар Вршаниа – Црквена до локалног 
пута I-3 

 

120 200 

8 
Пут од Бањалучке улице - Околица (Криж) - Горња 
Мравица - Брезик (Лучић) - до локалног пута I-7 у 
Шаринцима 

60 100 

9 
Пут од регионалног пута Р 474 у Поповићима – бања 
Кулаши – Присоје – Горњи Вијачани – Вијачани Горњи 
(граница са општином Челинац) 

390 300 

10 
Пут од регионалног пута Р 476 у Дренови – Вуковићи –
Сабањска ријека – Јотића Луке – мост у Горњим 
Вијачанима (граница са општином Челинац)  

120 150 

11 
Пут од магистралног пута на Којином  Хану – Орашје 
центар – Ново Село – Просјек – Кољани (граница са 
општином Лакташи) 

258 300 



  

12 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња - 
Млинци - Срповци – Разбој (граница са општином 
Србац) 

180 200 

13 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Пураћима – центар 
Лишње до раскрснице за Гусак (ресторан „Авантура“)  

0,00 0,00 

14 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња - 
Мрачај – Отпочиваљка – Илићани (граница са 
општином Србац) 

250 300 

15 
Пут од магистралног пута М 16.1 у Чорлама – Чорле 
центар – Парамије споменик 

0,00 0,00 

16 
Пут од регионалног пута Р 474 на Караћу –дом у 
Бабановцима – „Криж“ до регионалног пута Р 474 у 
улици Боже Татаревића 

00,00 0,00 

17 
Пут од локалног пута I-2 у Шерег Илови – Шерег 
Илова – Печенег Илова до локалног пута I-5 у Печенег 
Илови  

0,00 0,00 

18 
Пут од регионалног пута Р 476 у Доњим Вијачанима 
(Качаре) – Тубаци до границе са општином Челинац 
(бензинска пумпа) 

210 150 

19 
Пут од локалног пута I-3 (раскрсница према Кокорима) 
– Чивчије – Бранешци (граница са општином Челинац) 

60 100 

20 
Пут од М 16.1 –Видићи – Благојевићи до локалног пута 
I-2 

0,00 0,00 

21 
Пут од улице Живојина Прерадовића - Цер – 
Дебељачко Брдо – Јанковићи – раскрсница Гаврићи до 
регионалног пута Р 476 у Дренови 

90 150 

22 
Пут од локалног пута I-11 у центру Орашја – Ријека до 
локалног пута I-14 у Отпочиваљци 

90 150 

23 Градске улице 375 300 

 Укупно: 2603 3000 

 
На локалне путеве I реда и градске улице извежено је 2603 m3, а уграђено 1890 

m3 посипног материјала. 
На локалне путеве II реда, III реда и некатегорисане путеве у мјесним 

заједницама, извежено 5610 m3 посипног материјала, од чега је 655 m3 посипног 
материјала извежено о трошку мјештана. 

Укупно за набавку, превоз и уградњу 8213 m3 посипног материјала за санацију 
оштећења на локалним путевима  I реда уврштеним у Програм, локалним путевима II 
реда, локалним путевима III реда и некатегорисаним путевима у мјесним заједницама, 
из средстава планираних за трошкове одржавања локалних путева на руралном 
подручју општине са којих потичу дрвни сортименти утрошено је 45.023,75 КМ, док је 
из средстава планираних за трошкове одржавања локалне путне мреже утрошено 
90.971,57 КМ.  

Поред набавке, превоза и уградње посипног материјала на путевима и градским 
улицама са макадамским застором извођени су и радови на машинском равнењу 
грејдером, које је изводило предузеће „Кусић Путви“ д.о.о. Кремна - Прњавор, на 
основу Oквирног споразума, 01/1-345-198/21 од 25.05.2021. године и појединачних 
уговора. 

За радове на машинском равнању путева и градских улица грејдером утрошено 
је 15.207,01 КМ, док је за машинско уређење обалоутврде код Гајића воденице у 
Доњим Поповићима утрошено 1.146,60 КМ. 



  

За набавку, превоз и уградњу посипног материјала, машинско равнање путева и 
улица са макадамским застором грејдером и уређење бране из средстава планираних за 
трошкове одржавања локалних путева на руралном подручју општине са којих потичу 
дрвни сортименти и средстава планираних за трошкове одржавања локалне путне 
мреже, утрошено је укупно                                                                              152.348,93 КМ 
 
Ископ и чишћење одводних канала и широки откопи 

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

локалним путевима и градским улицама уговорени су са предузеће „МГ МИНД“ д.о.о. 
Мркоњић Града, по Уговору, број: 01/1-345-196/21 од 14.05.2021. године, за које је 
утрошено 22.751,34 KM. 

Предузеће „Кусић Путеви“ д.о.о. Кремна- Прњавор, извршило чишћење одрона 
земље на локалном путу Вијака – Јањићи у Доњим Вијачанима, за које је утрошено 
2.045,16 КМ. 

За ископ и чишћење канала, чишћење одрона земље са коловоза и широки откоп 
на локалним путевима утрошено је укупно                                                    24.796,50  КМ                        
                                                 
Санација оштећења на локалним путевима са асфалтним застором 

 
Радове на санацији ударних рупа на локалним путевима изводило је предузеће 

„МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Града, на основу Оквирног споразума, број: 01/1-345-
98/21 од 23.03.2021. године 

У извјештајном периоду извршена је санација ударних рупа на локалним 
путевима са асфалтним застором у површини од 640,22 m2.  

За изведене радове утрошено је укупно                                               24.996,15 KM 
 
Набавка грађевинског материјала за изградњу пропуста, мостова и помоћ у изградњи и 
адаптацији других објеката 
 

Испоруку грађевинског материјала, вршило је предузеће „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. 
Прњавор, на основу Оквирног споразума, број: 01/1-370-233/21 од 01.06.2021. године и 
појединачних уговора. 

У извјештајном периоду заинтересованим мјесним заједницама, мјештанима или 
групама грађана, који су се обратили захтјевом за додјелу грађевинског материјала за 
изградњу пропуста, мостова и помоћ у изградњи и адаптацији других објеката, гдје су 
мјештани сами вршили уградњу, одобрен је грађевински материјал за који је утрошено 
укупно                                                                                                                  22.128,00 KM 
 
Вертикална саобраћајна сигнализација 
 

Радови на вертикалној саобраћајној сигнализацији повјерени су предузећу 
„Еуро-Знак“ д.о.о. Бања Лука, по Оквирном споразуму, број: 01/1-345-201/21 од 
19.05.2021. 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. 

Извршена је и замјена дотрајалих и оштећених саобраћајних знакова новим 
саобраћајним знаковима, као и оправка постојећих. 

За радове на вертикалној саобраћајној сигнализацији утрошено је  укупно   
                 4.429,91 КM 
 



  

 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

 
Редни 
број 

 
Позиција 

 
Реализовано Планирано 

1. 

Трошкови текућег одржавања путева (набавка, 
превоз и уградња посипног  материјал, грејдер) и 
трошкови одржавања локалних путева на 
руралном подручју општине са којих потичу 
дрвни сортименти 

152.348,93 
175.000,00 

 

2. 
Трошкови ископа и чишћења одводних канала и 
широки откопи 

24.796,50 31.000,00 

3. 
Трошкови санације оштећења на локалним 
путевима са асфалтним застором 

24.996,15 25.000,00 

4. 
Набавка грађевинског материјала за изградњу 
пропуста, мостова и помоћ у изградњи и 
адаптацији других објеката 

22.128,00 24.000,00 

5. Трошкови вертикалне саобраћајне сигнализације 4.429,91 5.000,00 

 
 

Укупно: 
 

228.699,49 260.000,00 


