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И З В Ј Е Ш Т А Ј 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

ЗА 2016. ГОДИНУ 

 

 

 На основу Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2017. годину, 

Одјељење за стамбено-комуналне послове и инвестиције обрадило је Извјештај о 

реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2016. 

годину. 

Програмом су утврђени обим и квалитет одржавања и обнављања комуналних 

објеката и уређаја заједничке комуналне потрошње, а нарочито сљедећих услуга: 

- чишћење јавних површина, које обухвата прикупљање, одвожење и 

уништавање отпадака, уклањање нечистоћа и падавина са саобраћајних 

површина, 

- одржавање, уређивање и опремање јавних зелених и рекреационих површина,  

- одржавање јавних саобраћајних површина, вертикалне и хоризонталне 

саобраћајне сигнализације, 

- чишћење и одржавање сливника на улицама, 

- одржавање јавне расвјете у граду и мјесним зајeдницама и трошкови електричне 

енергије, 

- зимско одржавање градских улица и локалних путева на територији општине по 

приоритетима и утврђеном плану зимске службе, 

- уређење града за празничне дане и 

- остали комунални послови по наруџби. 

 
 I – РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ГРАДА 

 

 Послови редовног одржавања чистоће града уговорени су са Комуналним 

предузећем „ПАРК“ а.д. Прњавор, на основу уговора, број: 01/1-370-384/14 од 31.12.2015. 

године, 

За уговорене радове одређене су и цијене по јединици мјере, како слиједи: 

- чишћење улица, тротоара и зелених површина са одвозом прикупљеног отпада по 

цијени од                                                                       0,0054 КМ/m
2
 

- кошење зелених површина са одвозом покошене траве по цијени од    0,12 КМ/ m
2
 

- шишање живих ограда са одвозом прикупљеног отпада по цијени        1,03 КМ/ m
2
 

Врсте услуга, динамика, количине и површине на којима су обављани наведени 

и уговорени комунални послови дефинисани су издавањем налога од стране одјељења, 

а у складу са расположивим средствима планираним у буџету за ове намјене. 

Укупна утрошена средства за наведене услуге у току 2016. године, износе 

              144.899,28 КМ. 

 
II – САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 

 Послови одржавања вертикалне саобраћајне сигнализације уговорени су са 

предузећем „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору, број: 01/1-345-28/16 од 

05.05.2016. године. 

 Постављени су нови саобраћајни знакови на градским улицама 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, по постојећој регулацији 

саобраћаја на подручју града. 

 Извршено је: 
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- постављање нових, замјена дотрајалих и оштећених саобраћајних знакова на 

улицама и раскрсницама градских улица, 

 - оправка постојећих саобраћајних знакова на градским улицама (замјена 

стубова, шелни и учвршћивање знакова). 

 За ове послове утрошено је               3.855,91 КМ. 

 Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама уговорена 

је са предузећем „МГ Минд“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору, број: 01/1-345-27/16 од 

10.03.2016. године. 

 Извршено је комплетно обиљежавање уздужних линија, пјешачких прелаза и 

паркинг - мјеста на градским улицама и асфалтним површинама на којима се врши 

наплата паркинга, за шта је утрошено              8.807,85 КМ. 

 Укупна утрошена средства за извршене радове на вертикалној и хоризонталној 

саобраћајној сигнализацији износе                                             12.663,76 КМ. 

 
III – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У ГРАДУ И МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА СА 

НАДЗОРОМ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДСКЕ ФОНТАНЕ 

 
Одржавање јавне расвјете уговорено је са предузећем „ELTT“ d.о.о. Прњавор, по 

уговору, број: 01/1-370-32/16 од 01.03.2016. године и уговору, број: 01/1-370-377/16 од 

28.10.2016. године, а надзор над одржавањем јавне расвјете уговорен је са 

дипломираним инжењером Јевтић Чедом, по уговору, број: 01/1-370-212/16 од 

13.05.2016. године. 

Одржавање градске фонтане уговорено је са предузећем Комуналним 

предузећем „Водовод“ а.д. Прњавор, по уговору, број: 01/1-370-88/16 од 28.03.2016. 

године. 

Редовно одржавање јавне расвјете обављано је по указаној потреби и у складу са 

издатим налозима надзорног органа (у цијену је урачунат сав материјал потребан за 

одржавање јавне расвјете на подручју општине Прњавор – градска расвјета и расвјета 

по мјесним заједницама) и за те потребе утрошено је 39.260,82КМ, док је за надзор 

утрошено 2.726,64 КМ, што укупно износи           41.987,46 КМ. 

 За редовно одржавање градске фонтане по цијени од 428,50 КМ мјесечно у 

периоду април - октобар 2016. године (у цијену је урачунато прољећно деконзервисање, 

редовно одржавање чистоће воде, ситни материјал за одржавање у току рада и зимско 

конзервисање) утрошено је                                                                                  2.999,50 КМ. 

Укупнa утрошена средства за одржавање јавне расвјете у граду и мјесним 

заједницама са надзором и одржавање градске фонтане износе        44.986,97 КМ. 

 
IV – ТРОШКОВИ УТРОШКА ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ У  

         ГРАДУ И МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ТРОШКОВИ ПРИКЉУЧАКА НОВИХ 

МЈЕРНИХ МЈЕСТА  

 
Утрошак електричне енергије за јавну градску расвјету, семафор и фонтану у 

2016. години износи                92.216,27 КМ. 

Утрошак електричне енергије у мјесним заједницама за јавну расвјету, расвјету 

игралишта и друштвених домова у 2016. години износи         57.342,22 КМ. 

Укупни трошкови електричне енергије у граду и мјесним заједницама у 2016. 

години износе             149.558,49 КМ. 

У току 2016. године извршена је пријава мјерних мјеста јавних расвјета у мјесној 

заједници Велика Илова за дистрибутивни резервоар DR-1 (Пезерово брдо), мјесној 

заједници Грабик Илова дистрибутивни резервоар DR-3 (Тодоровића брдо), мјесној 

заједници Поточани (спомен обиљежје Ново насеље), опреме против смрзавања јавних 

чесми „Повелич“ и привремени прикључак за Музичку школу у изградњи, за шта 

трошкови износе                                                                                                   3.037,07 КМ. 
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Укупна утрошена средства за електричну енергију у граду и мјесним заједницама 

и прикључке нових мјерних мјеста износе         152.595,56 КМ. 

 
V – САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА 

 

 У току 2016. године извршено је санирање оштећења коловоза на градским 

улицама са асфалтним застором (ударне рупе) у површини од 603,33 m
2
. 

 Ови послови су уговорени са предузећем „МГ Минд“ Мркоњић Град, по 

уговору, број: 01/1-345-41/16 од 23.03.2016. године. 

Послије зимског периода 2015/16 године, као и током љетног и јесенског 

периода, санирана су сва знатнија оштећења и ударне рупе на градским улицама.  

За ове послове утрошено је            13.419,09 КМ. 

 

VI – ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ  

 
Зимско одржавање локалних путева и градских улица за сезону 2014/17. година 

уговорено је са предузећем „Кусић путеви“ д.о.о. Прњавор, по уговору, број: 01/1-370-

346/14 од 06.11.2014. године за ЛОТ-1 (градске улице и остале јавне површине) и ЛОТ-

2 (локални асфалтни и макадамски путеви), по утврђеном плану зимске службе. 

Наведеним уговором предвиђено је да извођач радова набавља посипни 

материјал (путну со и ризлу). 

Ангажовање извођача вршено је по указаној потреби и интензитету падавина 

издавањем налога од стране надлежног одјељења, а по приоритетима и утврђеном 

плану зимске службе. 

У току 2016. године утрошена средства за ЛОТ-1 (градске улице и остале јавне 

површине) укупно износе              70.196,72 КМ. 

У току 2016. године утрошена средства за ЛОТ-2 (локални асфалтни и 

макадамски путеви по утврђеном плану зимске службе) укупно износе   129.802,07 КМ. 

Укупна утрошена средства за рад зимске службе у 2016. години износе  

    199.998,79 КМ. 

 
VII - УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗА ПРАЗНИЧНЕ ДАНЕ 

 
Послови уређења града за дочек Нове 2017. године (међународна и православна) 

уговорени су са Трговинском радњом „Поклонче“ Дијана Мијић с.п. Прњавор, по 

уговору, број: 01/1-370-424/16 од 22.12.2016. године, којим је предвиђено декоративно 

уређење Трга Српских бораца, тј. монтажа и постављање декоративног материјала, 

набавка, монтажа и спајање комплетног електроматеријала на нисконапонску мрежу, 

демонтажа истог након 14.01.2016. године, као и складиштење комплетног 

декоративног материјала до сљедећих празника у износу од                          2.500,00 КМ.                                                                           

Набавка умјетне јелке, декоративног материјала и украса извршена је у 

предузећу „Центрум“д.о.о. Бања Лука, у износу од                                          1.073,93 КМ. 

Набавка живих јелки и травнатог тепиха извршена је у предузећу „Тамарис“ 

д.о.о. Бања Лука, у износу од                                                                                  538,20 КМ. 

Превоз декоративног материјала, живих јелки и травнатог тепиха, те уређење 

трга и садња јелки, уговорена је са Комуналним предузећем „Парк“ а.д. Прњавор, у 

износу од                                                                                                                   668,00 КМ. 

Укупна утрошена средства  уређења града за празничне дане износе  

                 4.780,13 КМ. 
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VIII - ПОСЛОВИ ПО НАРУЏБИ 

 
Поред редовних послова у 2016. години, обављани су и остали комунални 

послови по наруџби: 

- по уговору, број: 01/1-370-63/16 од 02.03.2016. године, извршено одржавање 

јавних водних објеката на подручју општине Прњавор од стране Комуналног предузећа 

„Водовод“ а.д. Прњавор, за шта је утрошено                                                       509,11 КМ.                                                                

- по уговору, број: 01/1-370-154/16 од 07.03.2016. године, извршено је чишћење 

сливника и таложника са испирањем на градским улицама од стране Комуналног 

предузећа  „Водовод“ а.д. Прњавор, за шта је утрошено                      3.311,00 КМ. 

- по уговору, број: 01/1-370-85/16 од 16.03.2016. године, извршена је сјеча и 

орезивање стабала градских дрвореда и парковског дрвећа од стране Занатске радње 

„Глобал – Ђурић“ Прњавор, за шта је утрошено                                  4.972,50 КМ. 

- по уговору, број: 01/1-370-164/16 од 11.04.2016. године, изввршена је набавка и         

испорука садница и садног материјала за прољећно уређење града и одржавање 

(залијевање, плијевљење траве са замјеном сувог и оштећеног цвијећа у периоду мај-

септембар), уговорена са Комуналним предузећем „Парк“ а.д. Прњавор, за шта је 

утрошено                                                                                                               4.972,50 КМ. 

- по уговору, број: 01/1-370-295/16 од 14.07.2016. године, извршена набавка 

спортског семафора за више спортова, уговорена са „Шљивић Електроника“ Брод, за 

шта је утрошено                                                                                                    3.276,00 КМ. 

Осим наведених послова извршени су и други послови и набавке по наруџби, 

као што су: 

- набавка електро материјал за израду расвјете за М-тел игралиште, за шта је 

утрошено                                                                                                                   199,90 КМ. 

- израда електро-инсталација за капелу у гробљу у Великој Илови, за шта је 

утрошено                                                                                                  431,73 КМ. 

- извршено је интервентно уклањање стабала послије олујног невремена за шта 

је утрошено                                                                                                               351,00 КМ. 

- извршена је набавка армирано-бетонског стуба за нисконапонску мрежу за 

водовод Гусак – Ново насеље у Поточанима, за шта је утрошено                     427,05 КМ. 

- извршена је демонтажа старих и набавка и уградња нових чесми на градској 

фонтани, за шта је утрошено                                                                                  830,70 КМ. 

- извршена је припрема терена за садњу цвијећа у улици Светог Саве, за шта је 

утрошено                                                                                                                   174,33 КМ.                 

 - извршено је уређење дворишта дјечијег вртића у Доњој Илови, за шта је 

утрошено                                                                      585,00 КМ. 

- извршена је израда темеља за постављање грба Прњавор и застава, за шта је 

утрошено                                580,90 КМ. 

- извршена је израда и постављање клупа за точење воде на јавним чесмама 

„Повелич“, за шта је утрошено                                                   468,00 КМ. 

- извршена је набавка садница цвијећа, за шта је утрошено             260,00 КМ. 

- извршен је ископ канала и бетонирање стопе стуба нисконапонске мреже за 

потребе израде електроинсталација водовода Ново насеље у Поточанима, за шта је 

утрошено                                                                                                                   585,00 КМ. 

- извршен је ископ канала и полагање кабла за измјештање јавне расвјете у 

дјечијем вртићу „Наша Радост“ и у парку код Јавне установе „Дом Културе“, за шта је  

утрошено                                                                                                                   250,00 КМ. 

- извршено је уређење парка код Јавне установе „Дом Културе“, за шта је 

утрошено                                                                                                                1.221,13 КМ. 

- извршено је чишћење ризле и шљунка са градских улица послије зимског 

периода, за шта је утрошено                                                                                4.633,20 КМ. 
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- извршена је набавка материјала за оправке на објектима заједничке комуналне 

потрошње (летва за заштиту садница, катанац за заштитне стубиће за паркинг у 

Занатском центру, канап за плакате „Повелич“), за шта је утрошено               103,20 КМ. 

- изведени су припремни радови и постављање видео надзора чесме „Повелич“, 

за шта је утрошено                                                                                   323,92 КМ. 

- извршен је стручни надзор-електро за дјечији вртић „Наша Радост“, за шта је 

утрошено                                                                                                                   100,00 КМ. 

- извршене су услуге по записницима комуналне полиције и рјешењима 

инспекције, за шта је утрошено                1.363,05КМ 

Укупно за послове по наруџби утрошено је          29.929,22 КМ. 

 

 

 

Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

 

Редни 

број. 
П О З И Ц И Ј А Реализовано 

Планирано за 

2016. годину, 

по ребалансу са 

реалокациама 

након 

ребаланса 

1. 

 

Редовно одржавање чистоће града 

 

144.899,28 145.000,00 

2. 

 

Саобраћајна сигнализација 

 

12.663,76 16.500,00 

3. 

Одржавање јавне расвјете у граду и 

мјесним заједницама са надзором, 

реализацијом Програма уштеде 

електричне енергије и одржавање градске 

фонтане 

44.986,97 45.000,00 

4. 

Трошкови утрошка електричне енергије 

за јавну расвјету у граду и мјесним 

заједницама и трошкови прикључака за 

јавне расвјете и остале потрошаче 

152.595,56 155.500,00 

5. 
Санација ударних рупа на  градским 

улицама 
13.419,00 13.500,00 

6. 
Зимско одржавање локалних путева и 

градских улица 
199.998,79 200.000,00 

7. 

 

Уређење града за празничне дане 

 

4.780,13 5.000,00 

8. 

 

Послови по наруџби 

 

29.929,22 30.000,00 

 

 

УТРОШЕНО: 

 

603.272,80 610.500,00 

 


