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Програм капиталних улагања за 2016. годину („Службени гласник општине 
Прњавор“, број 38/15) усвојен је на сједници Скупштине општине одржаној 29.12.2015. 
године, Одлука о допуни Плана капиталних улагања за 2016. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 6/16) усвојена је на сједници Скупштине општине одржаној 
24.02.2016. године и Одлука о измјени Плана капиталних улагања за 2016. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 12/16) усвојена је на сједници Скупштине 
општине одржаној 25.04.2016. године. 
 Послови на реализацији Програма капиталних улагања у 2016. години рађени су у 
складу са  Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 
 
 
 
I – ИЗГРАДЊА ВОДОСИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ 
 
 Пројекти изведеног стања дистрибутивних цјевовода сјеверног дијела општине за 
све дистрибутивне цјевоводе израђени су од стране предузећа ГП „Градип“ а.д. Прњавор, 
по уговору број: 01/1-370-89-5/13 од 23.07.2013. године, радови на изградњи 
дистрибутивних цјевовода у насељима Печенег Илова и Горњи Смртићи у износу од 

           40.941,23 КМ. 
 
 Радови на изградњи дистрибутивних цјевовода кроз насеља Палачковци и Доњи 
Смртићи повјерени су предузећу ГП „Градип“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-89-
6/13 од 23.07.2013. године. У току 2016. године реализована је вриједност радова у износу 
од 20.644,96 КМ, гдје је из резервисаних средстава плаћен износ од 12.000,00 КМ, а са ове 
позиције буџета за 2016. годину плаћен је износ од         

 8.644,96 КМ. 
 
 Радови на изградњи постројења за подизање притиска према насељу Палачковци 
повјерени су предузећу „ХИГРА“ д.о.о. Бијељина, по уговору број: 01/1-370-478/15 од 
22.01.2016. године. Радови су реализовани и утрошена су уговорена средства у износу од 

           17.538,30 КМ. 
 

 Радови на доградњи система водоснабдијевања Повелич на резервоару ДР2 – 
Китића брдо повјерени су предузећу КП „Водовод“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-
370-109/16 од 08.04.2016. године. Радови су реализовани и утрошена су уговорена 
средства у износу од                    3.880,84 КМ. 
 
 Услуге израде главног пројекта водоводне мреже кроз Шаринце повјерено је 
предузећу „CONUS-INŽENJERING“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-176/16 од 
05.07.2016. године, а уговорена вриједност услуга износи 6.786,00 КМ. Израђен је главни 
пројекат и са позиције буџета Изградња водосистема на подручју општине плаћен је износ 
од             4.994,67 КМ. 

 
 
Укупно уложена средства за изградњу водосистема на подручју општине износе 

                              76.000,00 КМ. 
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II – ПРОШИРЕЊЕ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „НАША РАДОСТ“ ПРЊАВОР 
 
 Радови на доградњи Дјечијег вртића „Наша радост“ у Прњавору, Фаза II – 
грађевински радови – изградња зидова и кровне конструкције повјерена је предузећу 
„ПРОЈЕКТ-ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Лакташи, по уговору број: 01/1-370-447/15 од 
11.02.2016. године, а уговорена вриједност радова износи 117.003,17 КМ. У току 2016. 
године реализована је вриједност радова у износу од 113.062,65 КМ, гдје је из 
резервисаних средстава плаћен износ од 110.000,00 КМ, а са ове позиције буџета за 2016. 
годину плаћен је износ од                             3.062,65 КМ. 
 

Радови на доградњи Дјечијег вртића „Наша радост“ у Прњавору, Фаза III – 
грађевинскo – занатски радови повјерена је групи понуђача предузећу „Градитељ“ а.д. 
Теслић и „New Sanatron“ д.о.о. Нови Град, по уговору број: 01/1-370-234/16 од 04.07.2016. 
године и анексу уговoра од 24.09.2016. године, а уговорена вриједност радова износи 
167.157,21 КМ. У току 2016. године реализована је вриједност радова у износу од 
156.039,39, а са ове позиције је плаћено                  151.995,97 КМ. 

 
 Противпожарна сагласност за доградњу Дјечијег вртића „Наша радост“ плаћена је   
               150,00 КМ. 
 
 Комисија за технички преглед објекта Дјечијег вртића „Наша радост“ плаћена је 
               650,00 КМ. 
 

Уплањење објекта проширења Дјечијег вртића „Наша радост“ плаћено је 
    484,38 КМ. 
 

Набавка спремника за пелет у објекту Дјечијег вртића „Наша радост“ повјерено је 
предузећу „Топлинг“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-054-41/16 од 21.10.2016. 
године, гдје су утрошена уговорена средства у износу од    4.657,00 КМ. 

 
 
Укупно уложена средства за проширење Дјечијег вртића „Наша радост“ износе 

                            161.000,00 КМ. 

 
 
 
III – ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА „МУЗИЧКА ШКОЛА“ ПРЊАВОР 
 
 Извођење радова на изградњи Основне музичке школе у Прњавору повјерено је 
групи понуђача „ПРОДА-МОНТ“ д.о.о. Добој  и предузећу „ЕНЕРГОТЕХНИКА“ д.о.о. 
Добој, по уговору број: 01/1-370-483/15 од 20.04.2016. године, а уговорена вриједност 
радова износи 591.320,15 КМ. У току 2016. године реализована је вриједност радова у 
износу од 357.693,59 КМ, гдје је из резервисаних средстава плаћен износ од 

         357.693,59 КМ. 
 
 Противпожарна сагласност за изградњу Основне музичке школе плаћена је из 
резервисаних средстава у износу од           150,00 КМ.  
          
 Претварање пољопривредног земљишта у грађевинско земљиште плаћено је из 
резервисаних средстава у износу од           659,67 КМ. 
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Обавеза доприноса за премјер и успостављање катастра непокретности за Основну 
музичку школу плаћена је из резервисаних средстава у износу од    2.496,74 КМ. 
 
 
 Комплетна реализација извршена је по резервацији средстава из 2015. године у 
износу од 361.000,00 КМ, а средства са ове позиције у буџету за 2016. годину износи    
                                      0,00 КМ. 

 

 
 

IV – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ, 
ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 
финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу чесми на 
раскрсници улца Савка Јењића, Војводе Бојовића и Владе Винчића у износу од     5,65 КМ. 

 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу споменика у 
МЗ Дренова у износу од                   52,08 КМ. 

 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу моста преко 
ријеке Укрине у износу од             435,91 КМ. 

 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу лансирног 
моста преко ријеке Вијака у МЗ Палачковци у износу од          39,75 КМ. 

 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу споменик у 
МЗ Кремна у износу од              87,04 КМ. 

 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за реконструкцију 
локалног пута кроз МЗ Горњи Гаљиповци, дионица Мравица – Лишња – засеок 
Кузмановићи, у износу од            217,42 КМ. 

 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за реконструкцију 
Основне школе „Никола Тесла“ у износу од      1.941,97 КМ. 

 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу споменика 
жртвама Равногорског четничког покрета у Горњим Смртићима у износу од       35,48 КМ. 

 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за реконструкцију 
локалног пута М16.1 (Н. Лишња) – Мрачај – Отпочиваљка у износу од  1.427,45 КМ. 
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Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 
финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за реконструкцију лице 
Војводе Мишића средствима Федералног министарства расељених особа и избјеглица у 
износу од               353,03 КМ. 

 
Грађевински материјал за адаптацију Друштвеног дома у Палачковцима  плаћен је 

предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-44/16 од 07.03.2016. 
године, у износу од           1.204,90 КМ. 

 
Грађевински материјал за изградњу септичке јаме за објекат Дјечијег вртића „Наша 

радост“ у Доњој Илови плаћен је предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору 
број: 01/1-370-44/16 од 07.03.2016. године, у износу од        924,67 КМ. 

 
Грађевински материјал за проширење клупских просторија ФК „Борац“ у 

Шибовској плаћен је предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-
44/16 од 07.03.2016. године, у износу од       1.616,02 КМ. 

 
 Грађевински материјал за изградњу објекта на игралишту у Сабањској ријеци у МЗ 
Горњи Вијачани плаћен је предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 
01/1-370-44/16 од 07.03.2016. године, у износу од     1.352,61 КМ. 
 
 Грађевински материјал за израду капије на гробљу у Брезику у МЗ Горња Мравица 
плаћен је предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-44/16 од 
07.03.2016. године, у износу од            573,00 КМ. 
 

Грађевински материјал за израду ограде на Ђумића гробљу у МЗ Поточани плаћен 
је предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-44/16 од 
07.03.2016. године, у износу од           993,03 КМ. 

 
Грађевински материјал за изградњу бетонског цјевастог пропуста у Сувајцима у 

МЗ Велика Илова плаћен је предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по директном 
рачуну, у износу од                 283,90 КМ. 

 
Преостали радови на санацији клизишта на локалном путу Поточани (Којин Хан) – 

Црквена – Кокори – Брезичани – граница са општином челинац, локација Шаиновићи, 
извршило је предузеће „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-
136/15 од 21.05.2015. године, у износу од       1.373,14 КМ. 

 
 Извођење радова на уређењу прилаза и платоа испред нових ромских кућа у МЗ 
Бабановци повјерено је Јавном превозу Драгану Гаврићу с.п. Прњавор, по уговору број: 
01/1-370-197/16 од 12.05.2016. године, а уговорена вриједност радова износи 5.980,00 КМ. 
Радови су изведени и утрошена су средства у износу од                5.951,20 КМ. 
 
 Извођење земљаних радова на локалном путу Кокори – бајер – дом у Скакавцима   
повјерено је Јавном превозу Ђурић Дарки с.п. Лакташи, по уговору број: 01/1-345-141/16 
од 21.04.2016. године. Реализовани су радови у уговореном износу од   5.990,00 КМ. 
 
 Извођење радова на санацији оштећења на локалном путу Велика Илова 
(Смедерево) – регионални пут Р474, локација Сарићи у МЗ Велика Илова, повјерено је 
предузећу „МС КОМПАНИЈА“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-222/16 од 
24.06.2016. године. Реализовани су радови у уговореном износу од   7.016,49 КМ. 
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 Извођење радова на асфалтирању локалних путева на подручју општине Прњавор 
повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-
142/16 од 06.06.2016. године. а уговорена вриједност радова износи 189.708,48 КМ. 
Радови су изведени и утрошена су средства у износу од 188.545,41 КМ на сљедећим 
путним правцима: 

1. Асфалтирање дијела пута од краја улице Рајка Малешевића – Маћино Брдо – 
Грабик Илова – Царевац – Срђевићи (граница са општином Челинац), дионица 
Добрић – црква у Грабик Илови, утрошена су средства у износу од 
                    79.281,42 КМ. 

2. Асфалтирање дијела пута од краја Бањалучке улице – Околица (Криж) – Горња 
Мравица – Брезик (Лучић) до локалног пута број I-7 у Шаринцима, дионица 
Горња Мравица – Брезик (Лучић), утрошена су средства у износу од 
                    77.078,23 КМ. 

3. Асфалтирање дијела пута од регионалног пута Р 474 у Лужанима – ергела – 
Сегићи – Јусуповићи - Радуловићи до локалног пута број I-1, дионица 
Радуловићи, утрошена су средства у износу од              26.963,82 КМ. 

4. Асфалтирање вањског уређења зграде у улици Његошева 14 у Прњавору, 
утрошена су средства у износу од      3.469,75 КМ. 

5. Израда тампонског слоја улице Вида Њежића у Прњавору, утрошена су 
средства у износу од         1.752,19 КМ. 

 
 Извођење радова на санацији локалног пута Печенег Илова – Челарија и уређење 
дворишта украјинске цркве повјерено је предузећу „ МС КОМПАНИЈА“ д.о.о. Прњавор, 
по уговору број: 01/1-345-244/15 од 31.08.2015. године. Вриједност уговорених радова је 
4.006,77 КМ. Реализовани су радови и утрошена су средства од   4.003,12 КМ. 

 
Транспорт камена до клизишта на локалном путу Црквена – Вршани плаћена је 

Јавном превозу Дујаковић Живојину у износу од         490,00 КМ. 
 

 Извођење радова на реконструкцији локалног пута у МЗ Штрпци, дионица 
Јусуповићи – раскрсница Горњани, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић 
Град, по уговору број: 01/1-345-146/16 од 06.06.2016. године. Реализовани су радови у 
уговореном износу од                  43.192,51 КМ. 
 
 Извођење радова на реконструкцији локалног пута у МЗ Велика Илова црква 
Смедерево – Бјелонићи - Малетићи повјерено је предузећу ГП „ГРАДИП“ а.д. Прњавор, 
по уговору број: 01/1-345-159/16 од 06.06.2016. године. Реализовани су радови у 
уговореном износу од                  78.611,05 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 „ELTT“ 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. У 
2015. години су реализовани радови у износу од 5.417,85 КМ, а у 2016. години су 
реализовани и плаћени радови у износу од         672,75 КМ. 

 
Радови на припреми и изградњи дијела улице Милана Тепића за куће које нису 

имале прилаз извршио је Јавни превозник Грујић Небојша с.п. Прњавор, по уговору број: 
01/1-345-307/16 од 15.09.2016. године. Вриједност уговора износи 6.000,00 КМ. Радови су 
реализовани и утрошена су средства у износу од       5.988,00 КМ. 
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 Извођење земљаних радова на некатегорисаном путу М16.1 (Хрваћани) – Рогићи – 
Криж дужине 500 метара у МЗ Хрваћани повјерено је Јавном превознику Ђурић Дарко 
с.п. Лакташи, по уговору број: 01/1-345-308/16 од 15.09.2016. године. Реализовани су 
радови у уговореном износу од        5.995,20 КМ. 
 

Општина Прњавор и Федерално Министарство расељених особа и избјеглица су 
финансирали санацију пута кроз МЗ Лишња, који је повјерен предузећу  
„МРКОЊИЋПУТЕВИ“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-014-28/16 од 
12.07.2016. године, гдје уговорена вриједност радова износи 89.728,05 КМ. Учешће 
Министрства у финансирању износило је 71.782,44 КМ и Општине 17.945,61 КМ. Са 
буџетске позиције Помоћ за одржив повратак плаћен је износ од 5.000,00 КМ, а са ове 
позиције буџета за 2016. годину плаћен је износ од              12.945,61 КМ. 
  

Извођење радова на изградњи плочастог пропуста на потоку Стублењак у МЗ 
Штрпци извршио је Јавни превозник Мандић Небојша с.п. Доњи Штрпци, по уговору 
број: 01/1-370-351/16 од 29.09.2016. године. Реализовани су радови у уговореном износу 
од            5.975,00 КМ. 
 
 Припремне радове на изградњи дијела улица Војводе Мишића и Вида Њежића 
извршио је Јавни превозник Грујић Небојша с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-
334/16 од 30.09.2016. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 4.500,00 КМ. 
Средствима Општине плаћен је износ од         2.354,39 КМ. 
Средствима Федералног министарства расељених особа и избјеглица плаћен је износ од 

 2.145,61 КМ. 
 
 Напомена: 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 2.648,65 КМ, а у 2015. години средства у износу од 
17.351,35 КМ. 
 
 Извођење радова на испитивању и замјени оштећених подземних инсталација и 
бетонских постоља у улици Станка Вукашиновића за изградњу нове расвјете извршило је 
предузеће „ЕЛТИНГ НН“ д.о.о. Градишка, по уговору број: 01/1-372-22/16 од 07.09.2016. 
године. Реализовани су радови у уговореном износу од     4.727,39 КМ. 
 
 Извођење радова на изградњи нисконапонског прикључка базена за воду у 
Црквеној извршило је предузеће „МИГ електро“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 
01/1-370-361/16 од 05.10.2016. године. Реализовани су радови у уговореном износу од
            6.996,60 КМ. 
 
 Извођење радова на уређењу око нове Борачке зграде извршио је Јавни превозник 
Гаврић Драган с.п. Бабановци, по уговору број: 01/1-370-360/16 од 03.10.2016. године. 
Реализовани су радови у уговореном износу од      3.500,00 КМ. 
 
 Извођење радова на проширењу локалног пута Липа – Аксентићи у МЗ Палачковци 
извршио је ТУР „ВИДИЋ“ с.п. Видић Дарослав Горњи Палачковци, по уговору број: 01/1-
345-274/16 од 10.09.2016. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 
            6.984,90 КМ. 
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 Извођење радова на систему водоснабдијевања Новог насеља у Поточанима 
вршило је предузеће „ELTT“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-311/16 од 
17.08.2016. године. Вриједност уговора је 6.946,88 КМ, а реализовани су радови у износу 
од            5.504,85 КМ. 
 
 Извођење радова на санацији оштећења на локалном путу Радуњевац – Гаљиповци 
– центар Горње Мравице – мост у Милановићима – Милијевићи – Р 476 у Доњим 
Вијачанима извршио је „Аутопревозник Ђермановић“ Слободан Ђермановић с.п. 
Јошавка-Челинац, по уговору број: 01/1-345-304/16 од 13.09.2016. године. Реализовани су 
радови у уговореном износу од        5.997,00 КМ. 
 
 Извођење радова на издизању нивоа раскрснице на локалном путу кућа Чеде 
Љубојевића – кућа Лазара Траљића са локалним категорисаним путем I-3 у МЗ Гусак 
извршио је Јавни превозник  Ђурић Дарко с.п. Јакуповци - Лакташи, по уговору број: 01/1-
345-345/16 од 14.10.2016. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 
            5.985,00 КМ. 
 

Радови на доградњи Дјечијег вртића „Наша радост“ у Прњавору, Фаза III – 
грађевинскo – занатски радови повјерена је групи понуђача предузећу „Градитељ“ а.д. 
Теслић и „New Sanatron“ д.о.о. Нови Град, по уговору број: 01/1-370-234/16 од 04.07.2016. 
године и анексу уговора од 24.09.2016. године, а уговорена вриједност радова износи 
167.157,21 КМ. У току 2016. године реализована је вриједност радова у износу од 
156.039,39, а са ове позиције је плаћено       4.043,32 КМ. 
 

Набавка и превоз посипног материјала код локације моста Растока у изградњи 
плаћен је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-24-3/16 
од 26.09.2016. године, у износу од         5.733,00 КМ.  

 
Радове на санацији простора платоа око зграде на Тргу српских бораца 

(продавница „Магрос“ код Тржнице) реализовала је ЗР „ЦИМОНТ“ Прњавор, по уговору 
број: 01/1-370-378/16 од 01.11.2016. године. Уговорена вриједност радова износи 27.093,86 
КМ, а радови су окончани и реализовани у износу од              25.012,20 КМ. 

 
Радове на реконструкцији локалног пута М16.1 у Насеобини Лишња – Мрачај – 

Отпочиваљка – Илићани (граница са општином Србац), дионица М16.1 – Мрачај 
реализовало је предузеће „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-
239/16 од 10.08.2016. године. Уговорена вриједност радова износи 47.428,98 КМ, а 
реализовани су радови у вриједности од                 45.802,45 КМ. 
 
Радове на асфалтирању локалних путева на подручју општине реализовало је предузеће 
„МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-221/16 од 27.07.2016. године. 
Уговорена вриједност радова износи 240.669,00 КМ. Радови су изведени и утрошена су 
средства у износу од 240.657,85 КМ на сљедећим путним правцима: 

1. Асфалтирање дијела пута од локалног пута I – 6 (Радуњевац) - Декети – Цер – 
Доња Околица (стара школа), дионица Радуњевац – Декети, утрошена су 
средства у износу од                 34.338,38 КМ. 

2. Асфалтирање дијела пута од магистралног пута М 16.1 – Попадићи – централно 
гробље – Бабићи у Поточанима, дионица М 16.1 – Попадића гробље, утрошена 
су средства у износу од                 22.295,00 КМ. 

3. Асфалтирање дијела пута од регионалног пута Р 476 у Кремни – Спасојевићи – 
Мравица (кућа Гење Петрешина) до локалног пута I-6, дионица раскрсница-
Вучановићи, утрошена су средства у износу од              24.519,33 КМ. 
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4. Асфалтирање оштећеног дијела пута од локалног пута I-2 – гробље у Шерег 
Илови – Вељино Брдо – Велика Илова (Смедерево) – регионални пут Р 474, 
локација Сарићи, утрошена су средства у износу од    7.768,57 КМ. 

5. Асфалтирање оштећеног дијела пута од локалног пута I-5 – Малешевића брдо I 
– Кунова – Лепеница – до границе општине, локација Малешевићи, утрошена 
су средства у износу од         5.929,90 КМ. 

6. Асфалтирање дијела пута од магистралног пута М 16.1 на Укринском лугу 
(Рибњак) – Томићи – Мусе – Ружевци – до регионалног пута Р 474 у Кремни, 
раскрсница са М 16.1, утрошена су средства у износу од                 11.469,28 КМ. 

7. Асфалтирање дијела пута Царевац – Велика Илова – Печенег Илова – Смртићи 
(Челара) – до локалног пута I-2 у Горњим Смртићима, дионица Челара – О.Ш. у 
Горњим Смртићима, утрошена су средства у износу од                   47.170,65 КМ. 

8. Асфалтирање дијела пута од регионалног пута Р 474 – Радивојци – Грмчара 
(Споменик) у Кремни, утрошена су средства у износу од                28.728,65 КМ. 

9. Асфалтирање дијела улице Милана Тепића у Прњавору, утрошена су средства у 
износу од                   14.847,21 КМ. 

10. Асфалтирање улице Војводе Мишића у Прњавору, утрошена су средства у 
износу од                   18.827,64 КМ. 

11. Асфалтирање дијела улице Вида Њежића у Прњавору, утрошена су средства у 
износу од                   24.763,24 КМ. 

 
 Радове на изградњи јавне расвјете на подручју општине реализовало је предузеће 
„МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-276/16 од 16.08.2016. 
године. Радови су окончани и утрошена су уговорена средства у износу од   
                                18.049,82 КМ. 
 

Услуге израде главног пројекта водоводне мреже кроз Шаринце повјерено је 
предузећу „CONUS-INŽENJERING“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-176/16 од 
05.07.2016. године, а уговорена вриједност услуга износи 6.786,00 КМ. Израђен је главни 
пројекат и са ове позиције буџета плаћен је износ од      1.791,33 КМ. 
 

Израда пројекта санације моста Луке на ријеци Укрини у МЗ Кулаши - Поповићи 
плаћен је предузећу „NVB FAMILY“ д.о.о. Дервента у износу од       234,00 КМ. 

 
Услуге израде Главног пројекта санације клизишта на 7 локација реализовала је 

Група понуђача „ИБИС-инжењеринг“ д.о.о. и ГП „Враница БЛ“ д.о.о. Бања Лука, по 
уговору број: 01/1-345-68/16 од 21.04.2016. године. Реализоване су услуге у уговореном 
износу од                     29.893,50 КМ.  
 

Услуге ревизије пројектне документације и израде урбанистичко-техничких услова 
„Санација клизишта на локалним путевима, општина Прњавор“ реализовало је предузеће 
„ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-345-212/16 од 27.06.2016. године. 
Реализоване су услуге у уговореном износу од                  6.427,10 КМ. 

 
Ревизија Главног пројекта реконструкције улице Војводе Мишића плаћена је 

средствима Федералног министарства расељених особа и избјеглица предузећу „Планинг“ 
д.о.о. Прњавор у износу од             150,01 КМ. 

 
Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу дијела 

улице Милана Тепића плаћена је Институту за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, по 
уговору број: 01/1-364-33/16 од 25.04.2016. године, у износу од       748,80 КМ.  
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Израда стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу 
локалног пута трећег реда Малешевићи – Чивчије у МЗ Вршани плаћена је Институту за 
грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-364-33/16 од 25.04.2016. 
године, у износу од          4.680,00 КМ.  

 
Геодетске услуге цијепања парцела дијела улице Милана Тепића плаћене су 

Геодетској агенцији „ГеоПрофил“Прњавор, по уговору број: 01/1-363-8/16 од 24.06.2016. 
године, у износу од             947,70 КМ. 

 
Електроенергетска сагласност за прикључак електричне енергије на јавну расвјету 

у МЗ Поповићи, Којин Хан – Поточани, и улице Стевана Мокрањца плаћено је 1.241,43 
КМ.  
 

Стручни надзор над грађењем објеката нискоградње и на реконструкцији и 
изградњи објеката високоградње плаћен је Институту за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања 
Лука, по уговору број: 01/1-345-165/15 од 16.07.2015. године, у износу од   1.097,23 КМ. 
 

Стручни надзор над грађењем објеката нискоградње и на реконструкцији и 
изградњи објеката високоградње вршила је група понуђача предузеће ГП „Градип“ а.д. 
прњавор и „Путеви и улице“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-345-177/16 од 
03.06.2016. године. Вриједност уговора износи 8.336,25 КМ. Услуге су реализоване у 
износу од            5.990,17 КМ. 

 
Услуге стручног надзора над радовима на реконструкцији локалног пута 

Смедерево – Бјелонићи – Малетићи у МЗ Велика Илова извршио је дипл. инж. грађ. 
Љубомир Јотић из Палачковаца, по уговору број: 01/1-345-177-1/16 од 10.06.2016. године. 
Реализоване су услуге у вриједности од        1.071,73 КМ. 

 
Контролно испитивање приликом изградње путева повјерено је Институту за 

грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-345-223/16 од 01.07.2016. 
године. Вриједност уговора износи 5.107,05 КМ. Услуге се реализоване у износу од 
     `       5.106,83 КМ. 

 
Стручни надзор над изградњом Основне музичке школе плаћен је предузећу 

„Планинг“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-113/16 од 05.05.2016. године, у 
износу од            1.569,38 КМ.  
 
 Услуге стручног надзора код извођења радова над грађењем објеката хидроградње 
на подручју општине вршило је предузеће „ПЛАНИНГ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 
01/1-370-87/16 од 04.04.2016. године. Вриједност уговора је 7.020,00 КМ, а услуге су 
реализоване у износу од          3.106,71 КМ. 
 
 

Укупно уложена средства за изградњу и реконструкцију градских улица, путне и 
канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, израда и ревизија 
пројектне документације износе                        825.843,69 КМ. 
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V - ПОМОЋ ПРОЈЕКТИМА ЗА ОДРЖИВ ПОВРАТАК 
 

Општина Прњавор и Федерално Министарство расељених особа и избјеглица су 
финансирали санацију пута кроз МЗ Лишња, који је повјерен предузећу  
„МРКОЊИЋПУТЕВИ“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-014-28/16 од 
12.07.2016. године, гдје уговорена вриједност радова износи 89.728,05 КМ. Учешће 
Министрства у финансирању износило је 71.782,44 КМ и Општине 17.945,61 КМ. Са ове 
позиције буџета плаћен је износ од                   5.000,00 КМ. 

 
Укупно уложена средства за изградњу водосистема на подручју општине износе 

                                5.000,00 КМ. 

 
 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

 РЕАЛИЗОВАНО 
РЕБАЛАНС 
БУЏЕТА 

I – ИЗГРАДЊА ВОДОСИСТЕМА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР 

76.000,00 76.000,00 

II – ПРОШИРЕЊЕ ДЈЕЧИЈЕГ ВРТИЋА „НАША 
РАДОСТ“ ПРЊАВОР 

161.000,00 161.000,00 

III – ИЗГРАДЊА НОВОГ ОБЈЕКТА „МУЗИЧКА 
ШКОЛА“ ПРЊАВОР 

0,00 0,00 

IV – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ 
УЛИЦА, ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, 
ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА, ЈАВНЕ 
РАСВЈЕТЕ, ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНЕ 

ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

825.843,69  899.148,65 

V - ПОМОЋ ПРОЈЕКТИМА ЗА ОДРЖИВ ПОВРАТАК 5.000,00 5.000,00 

У К У П Н О: 1.067.843,69 1.136.148,65 

УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА 71.782,44  

РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА ИЗ 2015. ГОДИНЕ – 
483.000,00 КМ (Водовод, Вртић и Музичка школа) 

483.000,00  

УКУПНО С РЕЗЕРВАЦИЈАМА 1.622.626,13  

 


