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Програм изградње, модернизације и реконструкције инфраструктурних објеката на 

подручју општине Прњавор за 2015. годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 

6/15) усвојен је на сједници Скупштине општине одржаној 02.03.2015. године.  

 Послови на реализацији Програма изградње, модернизације и реконструкције 

инфраструктурних објеката на подручју општине Прњавор у 2015. години рађени су у 

складу са  Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 49/04, 19/05, 

52/05, 8/06, 24/06, 70/06, 12/09 60/10 и 87/13). 

 

I – ИЗГРАДЊА ВОДОСИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 

 

Извођење радова на дистрибутивном резервоару ДР2 на Китића брду, уградња 

хидромашинске опреме и израда одвода за Палачковце повјерени су предузећу ГП 

„Градип“ а.д. Прњавор, по уговору број 01/1-370-300/14 од 15.08.2014. године, а уговорена 

вриједност радова износи 65.045,92. КМ. У извјештајном периоду изведени су радови у 

износу од               497,06 КМ. 

 

Извођење радова на изградњи дистрибутивних цјевовода кроз насеље Шибовска 

повјерено је предузећу ГП „Градип“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-89-1/13 од 

23.07.2013. године, а уговорена вриједност радова износи 378.720,66 КМ. У извјештајном 

периоду извршени су радови у износу од                4.342,16 КМ. 

 

 Радови на прикључку резервоара ДР2 на нисконапонску мрежу подземним водом 

повјерено је предузећу „Градип“ а.д. Прњавор, по уговору број 01/1-370-158/15 од 

04.06.2015. године. Радови су реализовани и утрошена су уговорена средства у износу од  

 6.983,88 КМ. 

 

Извођење радова на изради пумпне станице – постројења за подизање притиска у 

Доњој Мравици повјерено је предузећу„ELTT“ d.o.o. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-

361/14 од 20.10.2014. године, а уговорена вриједност радова износи 14.671.80КМ. У току 

2014. године утрошено је 3.510,00 КМ, док су извјештајном периоду радови окончани у 

износу од                    11.161,80 КМ. 

 

Укупно уложена средства за изградњу водосистема на подручју општине износе 

                              22.984,90 КМ. 

 

II – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И ЈАВНЕ 

РАСВЈЕТЕ 

 

ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
Израда урбанистичко-техничких услова, главног пројекта надоградње зграде за 

смјештај породица погинулих бораца и ратних војних инвалида и ревизије пројекта 

повјерено је предузећу „ПЛАНИНГ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-370-5/15 од 

20.02.2015. године. Реализована је уговорена вриједност у износу од     1.287,00 КМ. 

 

Услуга пројектовања санације клизишта на локалном путу Поточани (Којин Хан) – 

Црквена – Кокори – Брезичани – граница са општином Челинац, локација Шаиновићи, 

повјерена је предузећи „ИБИС-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број 01/1-

370-43/15 од 24.02.2015. године. Реализована је уговорена вриједност у износу од  

            6.084,00 КМ. 
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Услугу ревизије пројекта санације клизишта на локалном путу Поточани (Којин 

Хан) – Црквена – Кокори – Брезичани – граница са општином Челинац, локација 

Шаиновићи, извршило је предизеће „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број 

01/1-370-148/15 од 31.03.2015. године. Утрошена су средства у уговореном износу од

               750,00 КМ. 
 
Израда пројектне документације за реконструкцију локалног пута у МЗ Горња 

Мравица, дионица: Горња Мравица – Брезик – Стражница – Лучић, дужине 2400 метара 

повјерена је предузећу „NVB FAMILY“ д.о.о. Дервента, по уговору број: 01/1-370-181/15 

од 22.04.2015. године. Пројекат је достављен и утрошена су средства у износу од  

           5.000,00 КМ. 

 
Израда пројектне документације санације клизишта на локалним путевима: 

- „Анска обала“ на локалном путу Прњавор – Радуњевац – Гаљиповци – Мравица, 

- „Јотићи“ на локалном путу Јотића Луке – мост Борић у Горњим Вијачанима, 

- „Моравци“ на локалном путу Радуњевац (Горња Околица) – Цер – Доња Околица 

стара школа, 

повјерена је групи понуђача „ИБИС-инжењеринг д.о.о. и ГП „Враница БЛ“ д.о.о, по 

уговору број 01/1-345-209/15 од 07.08.2015. године. Пројекти су достављени и утрошена 

су средства у износу од                   15.795,00 КМ. 

 

Услуге ревизије пројеката санација клизишта извршило је предизеће „УРБИС 

ЦЕНТАР“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број 01/1-345-242/15 од 20.08.2015. године. 

Утрошена су средства у уговореном износу од       1.263,60 КМ. 

 

Услуга израде урбанистичко-техничких услова за реконструкцију дијела улице 

Војводе Мишића повјерена је предузећу „ПЛАНИНГ“ д.о.о. Прњавор, а вриједност 

реализоване услуге износила је            292,50 КМ. 

 

Услуга израде пројектне документације реконструкције дијела улице Војводе 

Мишића повјерена је предузећу „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број 01/1-345-

240/15 од 20.08.2015. године, а вриједност реализоване услуге износила је   

            1.000,00 КМ. 

 

Услуга израде пројектне документације за изградњу Музичке школе у Прњавору 

повјерена је предузећу „ИНДУСТРОПРОЈЕКТ“ а.д. Приједор, по уговору број 01/1-370-

427/15 од 11.11.2015. године. Утрошена су уговорена средства у износу од   4.672,98 КМ. 

 
Услуга израде израде урбанистичко-техничких услова за изградњу Музичке школе 

у Прњавору повјерена је предузећу „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука. Утрошена су средства у 

износу од                585,00 КМ. 

 

Услуге ревизије пројектне документације за изградњу Музичке школе у Прњавору 

извршило је предизеће „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број 01/1-370-481/15 од 

25.12.2015. године, а вриједност реализоване услуге износила је    1.170,00 КМ. 

 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности код издавања грађевинске 

дозволе за реконструкцију улице Војводе Мишића у износу од       218,15 КМ. 

 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности код издавања грађевинске 
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дозволе за измјену грађевинске дозволе за изградњу колективног стамбеног објекта за 

потребе погинулих бораца и ратних војних инвалида у износу од       279,96 КМ. 

 

Укупно утрошена средства за израду пројектне документације износе  

                     38.398,19 КМ. 

                  

ТРОШКОВИ НАДЗОРА НАД ИЗГРАДЊОМ ИНФРАСТРУКТУРНИХ ОБЈЕКАТА

  

Вршен је сљедећи стручни надзор: 

- стручни надзор над изградњом градских улица, путева и мостова, игралишта и 

других радова из области нискоградње, као и из области високоградње повјерен 

је предузећу „Монтинг Пројект“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-370-

107/14 од 16.04.2014. године, и за ове намјене у извјештајном периоду 

утрошено је         5.595,23 КМ. 

 

- стручни надзор над изградњом објеката хидроградње на подручју општине 

Прњавор, повјерен је предузећу „HKP CONSULTING“ д.o.o. Бања Лука, по 

уговору број: 01/1-370-244/15 од 16.07.2015. године, и за ове намјене утрошено 

је                         653,67 КМ. 

 

- стручни надзор на изградњи јавне расвјете и другим електро радовима на 

подручју општине повјерен је „EL ING“ електроинжењерске услуге Чедо Јевтић 

с.п. из Прњавора, по уговору број 01/1-370-167/15 од 27.04.2015. године, и за 

ове намјене утрошено је             88,49 КМ. 

 

Укупно утрошена средства за услуге стручног надзора износе     6.337,39 КМ. 

 

РАДОВИ НА ИЗГРАДЊИ 

 
Радови на привременој санацији клизишта на локалним путевима Црквена – 

Кокори и Чивчије – Бранешци на више локација повјерени су јавном превознику Ђурић 

Дарку с.п. Лакташи, по уговору број 01/1-345-26/15 од 12.02.2015. године. Радови су 

реализовани у уговореној вриједности у износу од      5.950,00 КМ. 

 
 Радови на санацији клизишта локалног пута Поточани (Којин Хан) – Црквена – 

Кокори – Брезичани – граница општине Челинац, локација Шаиновићи повјерени су 

предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број 01/1-345-136/15 од 

21.05.2015. године. У извјештајном периоду реализовани су радови у износу од 

                     40.865,00 КМ. 

 

 Радове на изградњи дијела колектора мјешовите канализације слива Коњуховци – 

Слатина, у дужини од 50 метара, урадило је предузеће „ELTT“ д.о.о. Прњавор, по уговору 

број 01/1-370-255/15 од 09.07.2015. године. Уговорена вриједност је 14.707,12 КМ, а 

радови су окончани у износу од 14.706,98 КМ. Плаћање је вршено са буџетске позиције 

„Помоћ пројектима за одржив повратак“ у износу од 5.000,00 КМ и ове насловљене 

позиције у износу од          9.706,98 КМ.  

 

 Услуге превоза и уградње дрвених шипова за изградњу зауставних каскада на 

ријекама Укрина (Штрпци – Стевића млин), Вијака (Доњи Вијачани – Качаре млин), 

Тополова (Шаринци – шаринчанка млин) и припрема трасе за изградњу заштитно-

рекреационе стазе на локацији језера Дренова повјерени су занатској радњи „ГЛОБАЛ-
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ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по уговору број 01/1-370-301/15 од 20.07.2015. 

године. Услуге и радови су извршени у уговореном износу од     6.990,75 КМ. 

 

 Радови који обухватају: 

- санацију локалног пута Царевац – Велика Илова – Печенег Илова – Челарија 

Смртићи – локација Јелића обала и 

- уградњу каменог материјала на локалном путу Насеобина Лишња – Млинци – 

Срповци, дионица кроз Срповце; 

повјерени су предузећу „МС КОМПАНИЈА“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-345-

244/15 од 31.08.2015. године. У извјештајном периода извршени су радови и утрошено је 

           13.078,26 КМ. 

 

Земљани радови на више путних праваца у мјесној заједници Кокори повјерени су 

јавном превознику Ђурић Дарку с.п. Лакташи, по уговору број 01/1-345-336/15 од 

10.11.2015. године. Радови су реализовани у уговореној вриједности у износу од  

            5.500,00 КМ. 

 

Радови на изградњи одводње оборинских и дренажних вода, одводњи фекалне 

канализације и дијела водовода и прикључка за потребе зграде која се гради за породице 

погинулих бораца и ратних војних инвалида повјерени су предузећу „ЕЛТТ“ д.о.о. 

Прњавор, по уговору број 01/1-370-328/15 од 10.08.2015. године. Уговорена вриједност 

радова је 36.083,90 КМ. Радови су изведени и окончани у уговореном износу од   

                     36.083,90 КМ. 

 

Извођење радова на изградњи чворног шахта за изградњу водовода и прикључка на 

електроенергетску мрежу за потребе зграде која се гради за породице погинулих бораца и 

ратних војних инвалида повјерени су предузећу „ЕЛТТ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 

01/1-370-425/15 од 23.10.2015. године. Вриједност уговорених радова је 6.090,60 КМ, а у 

извјештајном периоду реализована је вриједност радова у износу од    5.417,85 КМ. 

 

Набавка 58,50 m
3
 бетона МБ 20 и 13,50 m

3
 бетона МБ 30 за изградњу плочастог 

пропуста на потоку Радуловац код мотела „Maximilijan“ извршена је од предузећа „МГ 

МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број 01/1-345-213/15 од 11.08.2015. године, и 

утрошена су средства у износу од               7.093,71 КМ. 

 

Набавка арматурних мрежа, бетонског жељеза и челичних цијеви за изградњу 

плочастог пропуста на потоку Радуловац код мотела „Maximilijan“ извршена је од 

предузећа „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-345-215/15 од 11.08.2015. 

године, и утрошена су уговорена средства у износу од                                      3.919,75 КМ. 

 

Извођење радова на изградњи јавних чесми код Црвеног крста повјерено је 

занатској радњи „Цимонт“ Прњавор, по уговору број 01/1-054-25/15 од 12.08.2015. године, 

а уговорена вриједност радова износи 5.738,67 КМ. Радови су изведени и окончани у 

износу од            5.720,09 КМ. 

 

Набавка и уградња опреме против смрзавања, електро-прикључка са јавном 

расвјетом и одводње вишка воде код јавних чесми „Повелич“ повјерена је предузећу 

„ЕЛТТ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-370-471/15 од 18.12.2015. године. Радови су 

изведени и окончани у уговореном износу од         5.768,68 КМ. 

 

Уложена средства у изградњу износе              146.094,97 КМ. 

 



 6

Укупно уложена средства за пројектну документацију, надзор, изградњу и 

реконструкцију градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других 

објеката и јавне расвјете износе                 190.830,55 КМ. 

 
III – ПОМОЋ ПРОЈЕКТИМА ЗА ОДРЖИВ ПОВРАТАК 

 
 Радове на изградњи дијела колектора мјешовите канализације слива Коњуховци – 

Слатина у дужини од 50 метара урадило је предузеће „ELTT“ д.о.о. Прњавор, по уговору 

број 01/1-370-255/15 од 09.07.2015. године. Уговорена вриједност је 14.707,12 КМ, а 

радови су окончани у износу од 14.706,98 КМ. Плаћање је вршено са буџетске позиције 

„Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и 

других објеката и јавне расвјете“ у износу од 9.706,98 КМ и ове насловљене позиције у 

износу од             5.000,00 КМ.  

 
ДОНАЦИЈЕ 

 
У извјештајном периоду општини Прњавор донирани су сљедећи радови: 

 

Финансирање радова на санацији 3 клизишта: 

- локација „Анска обала“ на локалном путу Прњавор – Радуњевац – 

Гаљиповци - Мравица,  

- локација „Јотићи“ на локалном путу Јотића Луке - мост Борић у Горњим 

Вијачанима, 

- локација „Моравци“ на локалном путу Радуњевац (Горња Околица) – 

Цер - Доња Околица - стара школа, 

извршено је од стране „UNDP“ БиХ Сарајево, а за извођача радова је изабрано предузеће 

„МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број UNDPBIH-15-292-UNRECOVERY-

MGMIND-W од 02.09.2015. године. Уговорена вриједност радова је 118.166,83 КМ. 

Радови су окончани у  износу од                114.433,28 КМ.

   

Финансирање радова на реконструкцији моста Чавка преко ријеке Укрине 

извршено је од стране „UNDP“ БиХ Сарајево, а за извођача радова је изабрано предузеће 

„Нискоградња“ а.д. Теслић, по уговору број UNDPBIH-14-326-UNRECOVERY-

NISKOGRADNJA-W од 03.12.2014. године. Радови су реализовани у уговореном износу 

од                       44.817,43 КМ.  

 

Финансирање реконструкције дијела улице Војводе Мишића извршено је од стране 

Федералног министарства расељених особа и избјеглица, које је уплатило на рачун 

посебних намјена општине износ од 20.000,00 КМ. У извјештајном периоду утрошена су 

средства у износу од 17.351,35 КМ, и то: 

- Услуга ревизије пројекта реконструкције дијела улице Војводе Мишића 

повјерена је предузећу „ПЛАНИНГ“ д.о.о. Прњавор, а вриједност реализоване 

услуге износила је            150,01 КМ. 

- Извођење радова на реконструкцији дијела улице Војводе Мишића повјерено је 

предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град. Радови су реализовани у 

уговореном износу од                   17.201,34 КМ.  

 

Укупна вриједност донација износи             176.602,06 КМ. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

 РЕАЛИЗОВАНО 
РЕБАЛАНС 

БУЏЕТА 

 I – ИЗГРАДЊА ВОДОСИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ 

ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 
22.984,90 35.000,00 

II –ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ 

УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, 

ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА И ЈАВНЕ 

РАСВЈЕТЕ 

190.830,55  200.000,00 

III – ПОМОЋ ПРОЈЕКТИМА ЗА ОДРЖИВ 

ПОВРАТАК 
5.000,00 5.000,00 

У К У П Н О: 218.815,45 240.000,00 

ДОНАЦИЈЕ 176.602,06  

УКУПНО С ДОНАЦИЈАМА 395.417,51  

 


