
    
 Приједлог:  

 
На основу члана 9. Одлуке о локалним, некатегорисаним путевима и улицама у насељима на 
подручју града Зворник (''Службени гласник града Зворник '' број 4/17 и 16/17) и утврђеног 
програма рада скупштине града за 2021. годину,  Одјељење за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја  доставља: 

 
ИНФОРМАЦИЈУ 

о стању локалних и некатегорисаних путева на подручју града Зворник са 
приједлогом мјера – 2021. година. 

 
             СТАЊЕ ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА  ЗВОРНИК  
 
Дужина локалних путева на подручју Града Зворник је 168,20 км, од чега је асфалтирано око 
149,10 км, а неасфалтирано око 19,10 км.  
 
ЛП01   Камени мост – Горња Каменица (Укупно 15,0 км од тога: асфалт 13.8 км и макадам 
1,2 км) 
Локални пут од Каменог моста до насеља Лучица  у Горњој Каменици је са асфалтним 
застором. Од Лучице до окретнице у Шијаковићима пут је макадамски изузев дијела дужине око 
150,0 м са асфалтним застором. На цијелој траси пута има ударних рупа које нису саниране као 
и мрежастих пукотина и улегнућа на коловозу. На већем дијелу трасе банкине нису насуте.  
Прекиди асфалта постоје на удаљености од 1,3 и 3,1 км од Каменог моста (Код чесме и на 
мосту Мијатове пилане) Одводни канали поред пута практично не постоје. На одржавању пута 
ангажован је путар. 
             
ЛП02  Каменичка ријека – Лијешањ ( Укупно 4,0 км од тога: асфалт 0,9 км, макадам 3,1 км) 
Већи дио пута је са макадамским застором на коме су уочљиве ударне рупе и подужни канали. 
Приликом сјече и извоза дрвене грађе долази до пресјецања одводних канала и изношења 
блата сувог лишћа и грана на локални пут. Крајем прошле године камиони који врше превоз 
дрвета за Шумско газдинство ''Бирач'' услед претовара оштетили су асфалт на на неколико 
мијеста. Већина пропуста није у функцији. На одржавању пута ангажован је путар. 
              
ЛП03  Јошаничка ријека – Липље – Бјељевина (Укупно 5,0 км од тога, асфалт 5,0 км) 
Два клизишта код скретања за Султановиће и клизиште у насељу Ћамлија нису санирана. На 
појединим дионицама је потребна потпуна реконструкција пута са замјеном подлоге. Банкине су 
углавном незапуњене, а на путу има ударних рупа и мрежастих пукотина. Пут је са великим 
успонима и оштрим кривинама. Одводни канали поред пута су углавном непрочишћени или 
уопште не постоје. 
                
ЛПО4  Зворник – Кула Град (Укупно 5,0 км од тога, асфалт 5,0 км) 
Пут је са великим успонима и мјестимично оштрим кривинама. На коловозу има оштећења у 
виду ударних рупа и мрежастих пукотина. Велико клизиште недалеко од одвајања са пута за 
Снагово није санирано. Мјештани су самоиницијативно уз сагласност Градске управе извршили 
сјечу шибља и чишћење путног појаса. 
 
ЛП05  Златне воде – Снагово – Бјељевина (Укупно 10,0 км од тога: асфалт 8,0 км, макадам 
2,0 км) 
Асфалтирани део пута од Снагова према Бијељевини је са већим улегнућима и мрежастим 
пукотинама на коловозу. Од раскрснице за Кула Град, па до Снагова постоји неколико 
несанираних клизишта. Оводни канали углавном не постоје а површинска вода је испрала 
посипни материјал на макадамској дионици пута. На одржавању пута ангажован је путар.   
 
ЛП06  Снагово (Р.Хан) – Црни Врх (Укупно 5,0 км од тога, асфалт 5,0 км) 
Асфалтни пут је у релативно добром стању. Мјестимично има мањих ударних рупа и мрежастих 
пукотина што не утиче битно на безбједно одвијање саобраћаја. Један дио оштећењаје настао 
услед извоза дрвних сортимена На појединим дионицама је потребно прочистити одводне 
канале и насути банкине. 
 



ЛП07  Зворник – Глумина (преко Шћемлије) (Укупно 3,0 км од тога: асфалт 1,6 км, макадам 
1,4 км) 
Асфалтирана дионица пута је у веома лошем стању са доста ударних рупа и других видова 
оштећења. Ништа боља ситуација није ни са макадамским путем од споменика до магистралног 
пута, гдје су уочљиве уарне рупе и подужни канали. Ситно шибље и гране дрвећа сужавају 
профил пута.  
 
ЛП08  Ораовац – Крижевићи – Парлог – Баљковица (Укупно 12,0 км од тога: асфалт 8,0 км, 
макадам 4,0 км) 
Асфалтна диовица пута од Ораовца до Парлога је санирана и мјестимично реконструисана тако 
да је пут у релативно добром стању. Од Парлога до Баљковице асфалтирано је око 1,5 км пута. 
Преостали макадамски дио пута је у лошем стању са ударним рупама, На успонима вода 
односи посипни материјал тако да ствара канале и подужна удубљења на путу.  Цјевасти 
пропуст у Насељу Ребићи нема довољну пропусну моћ те при обилнијим падавинама долази о 
зачепљења и изливања воде што проузрокује оштећења на путу.  
 
ЛП09 Јардан(надв.) –Д.Грбавци – Китовнице -  Д.Дио (Укупно 12,5 км од тога, асфалт 12,5 
км) 
Дијелови пута кроз Доње Грбавце и Дуги Дио су реконструисани и санирани. На дионици кроз 
МЗ Јардан има ударних рупа и мрежастих пукотина а дионица од Јеркића до Делића у МЗ 
Китовнице је у веома лошем стању са великим деформацијама коловоза  На одржавању пута 
ангажован је путар. 
 
ЛП10  Цер – Г. Грбавци (Укупно 3,6 км од тога, асфалт 3,6 км) 
Пут је у прошлој години дјелимично саниран и реконструисан. Још увјек постоје мјеста гдје је 
потребно урадити реконструкцију коловоза и крпљење ударних рупа. Проблем представља и 
неријешено одводњавање површинске воде са пута нарочито у насељу Бирчаковићи. 
 
ЛП11  Б. Поток – Сјенокос – Калудрани – Клиса (Укупно 5,6 км од тога, асфалт 1,6 км, 
макадам 4,0 км) 
Асфалтни дио пута је у добром стању. Макадамска дионица пута је са ударним рупама, 
мјестимично без одводних канала и пропуста на прикључним путевима са неисјеченим 
растињем поред пута.  
 
ЛП12  Петковци – Клиса – Малешић (Укупно 7,0 км од тога, асфалт 7,0 км,)  
У прошлој и почетком ове године асфалтиран је преостала макадамска дионица пута. Релација 
од раскрснице за Пантиће до раскрснице за Горње Шетиће је у лошем стању због великих 
деформација коловоза. На одржавању пута од Клисе према Малешићу ангажован је путар. 
 
ЛП13  Шетићи - Бошковићи (Укупно 2,5 км од тога, асфалт 2,5 км) 
Реконструисани дио пута је у добром стању. На дијелу од раскрснице за Молитвиште до Јокића 
има мрежастих пукотина и ударних рупа.  
 
ЛП14  Козлук – Малешић – Јусићи (Укупно 8,0 км од тога, асфалт 8,0 км) 
Асфлатни пут је углавном стрм изузев почетног дијела из правца Козлука  са оштрим и 
непрегледним кривинама. Велико клизиште у Томићима је и даље активно тако да повремено 
долази до клизања трупа пута што засад не угрожава одвијање саобраћаја. На дионици  од 
Шакотића ка  Јусићима има ударних рупа и мрежастих пукотина.  На одржавању пута ангажован 
је путар. 
 
ЛП15  Д. Скочић – Г. Скочић – Витиница (Укупно 4,0 км од тога, асфалт 3,0 км, макадам 1,0 
км) 
Асфалтна дионица пута је у релативно добром стању са мјестимичним ударним рупама и 
мрежастим пукотинама.. Узак и стрм коловоз као и слаба прегледност у кривинама и на 
превојима угрожавају безбједно одвијање саобраћаја. Мјестимично је потребно урадити 
прочишћавање одводних канала и насипање банкина. Макадамску дионицу пута до налазишта 
кварцног пијеска одржава ,,Кесо-промет''. На одржавању пута ангажован је путар. 
 
ЛП16  Кисељачки пут – Кисељак (Укупно 6,0 км од тога, асфалт  6,0 км)  
Пут је углавном у добром стању. У МЗ Јасеница у насељу Тешмановићи потребно је урадити 
пропуст, а у Трновици на успону код моста при обилнијим падавинама вода односи материјал 
са банкина стварајући канал поред пута.  



ЛП17  С.Шепак – Г.Шепак (Укупно 2,1 км од тога, асфалт 2,1 км)  
Асфалтни пут је са већим успонима и оштрим кривинама са мјестимичним оштећењима у виду 
мрежастих пукотина. Одводни канали нису прочишћени.  
 
ЛП18 С Шепак – Брањево – Локањ (Укупно 13,0 км од тога, асфалт 13,0 км)  
На путу мјестимично има мрежастих пукотина и улегнућа гдје је потребно урадити замјену 
подлоге као и насипање банкина. Одводни канали и пропусти су углавном запушени. На 
одржавању пута Брањево – Лазаревићи ангажован је путар. 
 
ЛП19  Д.Пилица-Kула-Баре-Коса-Пећине-Д.Пилица(Укупно 20,0 км од тога, асфалт 20,0 км)  
Пут је на више мјеста се мрежастим пукотинама и улегнућима  која су настала услед слабо 
носиве подлоге. Одводни канали поред пута углавном не постоје, а најмање на два мјеста је 
потребно урадити путне пропусте. На одржавању пута ангажован је путар.            
  
ЛП20  Јошаничка ријека – Ново Село (Укупно 5,5 км од тога, асфалт 5,5 км) 
Пут је узан са већим успонима и оштрим кривинама. На више мјеста постоје ударне рупе, 
улегнућа и мрежасте пукотине. На улазу у Бајриће постоји веће клизиште које може прекинути 
путну комуникацију. Клизиште мањег обима се налази и у близини Сејфића. Нема потребних 
сааобраћајних знакова. Одводни канали су непрочишћени, а посипни материјал са  банкина је 
однијела вода. 
 
ЛП21  Махмутовићи – Глумина – Ораовац (Укупно 3,2 км од тога, асфалт 3,2 км) 
Пут је узан, углавном без насутих банкина.Услед слабо носиве подлоге на више мјеста су се 
појавила улегнућа и мрежасте пукотине.. Одводне канали и пропусти су непрочишћени. 
 
ЛП22  Челопек – М. Челопек (Укупно 2,0 км од тога, асфалт 2,0 км) 
Пут је у релативно добром стању са мањим оштећењима у виду ударних рупа и улегнућа 
коловоза. Одводни канали се немогу чистити због недовољне ширине путног земљишта или 
узурпације.  
 
ЛП23 Глиница – Улице – Челопек (Укупно 2,3 км од тога, асфалт 1,7 км, макадам 0,6 км) 
Асфалтирани дио пута је у добром стању док је макадамска дионица са доста ударних рупа и 
неријешеним одводњавањем површинске воде. На траси кроз шуму неокресане гране ометају 
безбједно кретање аутобуса. 
  
ЛП24 Челопек – Цер (преко Бошњаковића) (Укупно 1,5 км од тога, асфалт 0,8 км, макадам 
0,7 км) 
Асфалтирана дионица пута је реконструисана крајем прошле године и у добром је стању. На 
макадамском дијелу трасе ударне рупе и  густо растиње у путном појасу ометају безбједно 
одвијање саобраћаја. 
 
ЛП25  Маг. пут – Економија – Маг. пут (Укупно 1,5 км од тога, асфалт 1,5 км) 
Асфалтни пут је са мјестимичним оштећењима у виду ударних рупа. На овом путу није ријешено 
одводњавање. 
 
ЛП26  Пећине – Бањица (Укупно 1,5 км од тога, асфалт 1,5 км) 
Траса пута је са већим успонима и оштрим кривинама, са дјелимичним оштећењима у виду 
ударних рупа, улегнућа и мрежастих пукотина. Пут је углавном без одводних канала, пропуста и 
са обраслим растињем у путном појасу. 
 
ЛП27 Надвожњак-Жељ.Станица-Клаоница-Школа-Гр.прелаз(Укупно 2,6 км од тога, асфалт 
2,0 км, макадам 0,6 км)  
Асфалтирани дио пута је узан са ударним рупама, улегнућима и мрежастим пукотинама. 
Одводни канали углавном не постоје на цијелој дужини трасе. Приликом извођења радова на 
уређењу рјечног корита оштећен је мост на Хочи код ,,Дринатранса''.  Макадамски дио пута је у 
лошем стању  
 
ЛП28  Козлук – Табанци - Сјенокоса (Укупно 4,8 км од тога, асфалт 4,3 км макадам 0,5 км)) 
Већи дио асфалриране дионице пута је реконструисан крајем прошле године и у добром је 
стању. На осталом дијелу има ударних рупа, улегнућа и других деформација на коловозу.  
 
 



           I.  Опште карактеристике стања локалних путева 
 
Стање локалних путева на подручју града Зворник није задовољавајуће у погледу стања 
коловоза (трупа пута), геометријских елемената пута (оштре кривине, велики нагиби коловоза), 
уздужних површина за заштиту и обезбеђење функционисања саобраћаја (банкине, одводни 
канали и берме), лоше хоризонталне и вертикалне прегледности пута (обрасло шибље поред 
колозвоза, велики уздужни нагиби), путних објеката (цјевастих и сандучасти пропуста), угрожене 
безбједности саобраћаја услед појаве клизишта и одрона.    
Асфалтиране дионице локалних путева су оскудно снадбјевене хоризонталом и вертикалном 
сигнализацијом.  
Услед нередовног одржавања коловоза и трупа пута постоји велики број ударних рупа и 
мрежастих пукотина. 
Одводни канали су углавном непрочишћени и не постоји потребан број путних пропуста. 
Клизишта на путевима за Кула Град, Липље, Ново Село  и дио клизишта на путу за Снагово 
нису санирана. 
 
  II.  Стање некатегорисаних и приступних путева 
 
Укупна дужина некатегорисаних приступних путева је 700 км` од чега је 200,0 км` асфалтирано, 
а 500,0 км` неасфалтирано. Утврђивање тачне дужине путева од стране Комисије за попис 
општинске комисије је у току.  
Стање асфалтираних и неасфалтираних дионица некатегорисаних путева није задовољавајуће. 
Углавном су сви недовољне ширине испод 3,0 м и већи дио истих нема банкине и пратеће 
путне објекте одводње (канале и пропусте). Путеви су са великим оштећењима, ударним 
рупама,  оштрим кривинама и великим ломовима (успони стрмине). Обрасло  растиње у путном 
појасу омета и онако смањену прегледност. 
Клизишта и одрони који се јављају након обилнијих падавина непрекидно угрожавају 
проходност путева  
Код некатегорисаних приступних путева у неким случајевима проблем престављају и 
неријешени имовинско правни односи (власништво, нису уплањени, воде се на физичким 
лицима и слично). Такође у више мјесних заједница проблем представља и непостојање 
канализационе мреже, па се отпадне воде изливају на пут.  
 
 III.  Приједлог мјера 
 
За некатегорисане путеве који повезују села и засеоке, а вежу се за локалне регионалне и 
магистралне путеве, Град је у обавези обезбиједити средства за посипни материјал (природни 
шљунак, ровни шут, сепарисани шут и сл) и превоз, а уградњу, одржавање и надзор над 
путевима рјешава Мјесна заједница свака на свом подручју у сарадњи са Одјељењем за 
стамбено-комуналне послове и послове саобраћаја 
Асфалтирање локалних путева (неасфалтираних дионица) по приоритетима, а сходно 
могућностима, буџета Града Зворник (или пак уз помоћ грантова). 
Санација и реконструкција локалних путева (асфалтираних дионица) које су најкритичније и са 
великим оштећењима по приоритетима, а према степену оштећења. 
Израда и постављање хоризонталне и вертикалне сигнализације на локалним путевима. 
Редовно чишћење ободних канала поред локалних и некатегорисаних путева и ископ канала 
поред путева гдје недостају. 
Чишћење запушених пропуста и ископ нових пропуста гдје недостају на локалним и 
некатегорисаним путевима. 
Машинско скидање одрона, наноса и наплавина са локалних и некатегорисаних путева. 
Превоз, насипање и планирање посипног материјала на локалним путевима (санирање ударних 
рупа). 
Машинско профилисање, насипање и планирање банкина поред асфалтираних дионица 
локалних и некатегорисаних путева. 
Редовно сасјецање раситања поред локалних и некатегорисаних путева два пута годишње у 
прољеће и у јесен, ради боље прегледности и лакшег функционисања саобраћаја. 
Набавка и довоз посипног материјала у мјесне заједнице за санацију некатегорисаних, 
прилазних макадамских путева. 
  
Неке од предложених мјера се дјелимично, а неке у потпуности проводе док нам за неке од 
мјера требају значајна финансијска средства, па ће се исте проводити сходно могућностима, а 
према задатим приоритетима. 



Безбиједност и сигурност одвијања саобраћаја на локалним и  некатегорисаним путевима је 
обавеза свих ревалантних фактора да се обезбиједе средства и унаприједи ова област, 
изградње, одржавања, кориштења и надзора путне мреже. 
Почетком 2021. године  сви путари који су ангажовани на одржавању локалних путева су 
обновили дотрајалу опрему коју су задужили 2017. године (колица, крамп, лопата, коса и 
тестера за гране.) 
Потребна је већа ангажованост Савјета мјесне заједнице у смислу организовања акција на 
одржавању путева у мјесној заједници,предузимању превентивних активности како би се пут 
заштитио,побољшала проходност и безбједност саобраћаја. 
Такође је потребно је повећати ниво сарадње између Одјељења за инспекцијске послове 
(саобраћајни инспектор), Комуналне полиције и Одјељења за стамбено комуналне послове и 
послове саобраћаја,  у сврху координације рада и ефикаснијег дјеловања на терену. 
У складу са чланом 32. Одлуке о локалним, некатегорисаним путевима и улицама у насељима 
на подручју града Зворник (''Службени гласник Града Зворник '' број 4/17), власници парцеле 
која се граничи са локалним и некатегорисаним путевима дужни су да уредно одржавају 
заштитни појас пута, сијеку растиње, косе траву, чисте одводне канале и одржавају пропусте на 
прикључцима са локалним и некатегорисаним путевима. 
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