
Назив 

пројекта 

“Санација градске улице (Рудничка улица) и локалног пута Саничани-
Ракелићи” 

Период 
имплементациј
е 

Јануар – Јуни 
2018. године 

Одговорна 
организациона 
јединица 

Јединица за имплементацију 
пољопривредних пројеката при Министарству 
за пољопривреду, водопривреду и шумарство 
РС и Одјељење за саобраћај,  комуналне 
послове  заштиту животне средине и 
имовинско - стамбене послове града 
Приједор.  

Укупна вриједност пројекта 430.000,00 КМ Назив 
екстерног 

извора 
финансира

ња 

- 

Буџет Града 430.000,00 КМ 

Екстерни извор - 

Кратак опис 
пројекта 

Радови који ће се извести: 

-Санација дијела Рудничке улице (од раскрснице са улицом Краља Александра до 

раскрснице са улицом Илије Бурсаћа, 

-Санација локалног пута Саничани - Ракелићи (цца 3.000 м). 

 

У оквиру наведених радова ће се реализовати: 

 - Машинско уклањање (стругање) слоја постојећег асфалтног коловоза у пуној 

ширини локалног пута дубине 6 цм; 

 -  Санација оштећења постојећег асфалтног коловоза бито-шљунком прије 

уградње новог слоја битуменизираног носвог хабајућег слоја БНХС 16; 

-   Набавка, довоз и уградња битуменизираног носивог хабајућег слоја БНХС 16, 

дебљине 

 изведеног слоја д=6,00 цм, у свему према техничким условима; 

 - Израда банкина од каменог материјала доказаног квалитета дебљине д= 5 цм, 

са набијањем ваљцима одговарајуће тежине. Банкине израдити у нагибу; 

-   Изградња асфалтних  пјешачких стаза са уградњом ивичњака у улици Рудничка; 

-   Чишћење ригола на локалном путу Саничани- Ракелићи; 

-   Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације; 

-   Одводња површинских вода у улици Рудничка. 

Партнери на 
пројекту 

 Јединица за имплементацију пољопривредних пројеката при Министарству за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство Републике Српске 

Очекивани 
резултат 

 

- Саниран локални пут Саничани- Ракелићи у дужини 3.000 м и урађена 

хоризонтална саобраћајна сигнализација на цијелој дужини пута 

- Реконструисана Рудничка улица и тротоар у дужини 400 м, са урађеном 

хоризонталном саобраћајном сигнализацијом. 

КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКАТ 

  



Naziv projekta “Sanacija gradske ulice (Rudnička ulica) i lokalnog puta Saničani-Rakelići” 

Period 
implementacije 

Januar – Juni 
2018. godine 

Odgovorna 
organizaciona 
jedinica 

Jedinica za implementaciju poljoprivrednih 
projekata pri Ministarstvu za poljoprivredu, 
vodoprivredu i šumarstvo RS i Odjeljenje za 
saobraćaj,  komunalne poslove  zaštitu životne 
sredine i imovinsko - stambene poslove grada 
Prijedor.  

Ukupna vrijednost projekta 430.000,00 KM Naziv 
eksternog 

izvora 
finansiranja 

- 

Budžet Grada 430.000,00 KM 

Eksterni izvor - 

Kratak opis 
projekta 

Radovi koji će se izvesti: 

-Sanacija dijela Rudničke ulice (od raskrsnice sa ulicom Kralja Aleksandra do raskrsnice 

sa ulicom Ilije Bursaća, 

-Sanacija lokalnog puta Saničani - Rakelići (cca 3.000 m). 

 

U okviru navedenih radova će se realizovati: 

 - Mašinsko uklanjanje (struganje) sloja postojećeg asfaltnog kolovoza u punoj širini 

lokalnog puta dubine 6 cm; 

 -  Sanacija oštećenja postojećeg asfaltnog kolovoza bito-šljunkom prije ugradnje novog 

sloja bitumeniziranog nosvog habajućeg sloja BNHS 16; 

-   Nabavka, dovoz i ugradnja bitumeniziranog nosivog habajućeg sloja BNHS 16, 

debljine 

 izvedenog sloja d=6,00 cm, u svemu prema tehničkim uslovima; 

 - Izrada bankina od kamenog materijala dokazanog kvaliteta debljine d= 5 cm, sa 

nabijanjem valjcima odgovarajuće težine. Bankine izraditi u nagibu; 

-   Izgradnja asfaltnih  pješačkih staza sa ugradnjom ivičnjaka u ulici Rudnička; 

-   Čišćenje rigola na lokalnom putu Saničani- Rakelići; 

-   Izrada horizontalne saobraćajne signalizacije; 

-   Odvodnja površinskih voda u ulici Rudnička. 

         

 

 

Partneri na 
projektu 

 Jedinica za implementaciju poljoprivrednih projekata pri Ministarstvu za poljoprivredu, 
vodoprivredu i šumarstvo Republike Srpske 

Očekivani 
rezultat 

 

- Saniran lokalni put Saničani- Rakelići u dužini 3.000 m i urađena horizontalna 

saobraćajna signalizacija na cijeloj dužini puta 

- Rekonstruisana Rudnička ulica i trotoar u dužini 400 m, sa urađenom horizontalnom 

saobraćajnom signalizacijom. 

KAPITALNI PROJEKAT 


