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План капиталних улагања за 2017. годину („Службени гласник општине Прњавор“, 

број 6/17) усвојен је на сједници Скупштине општине одржаној 02.03.2017. године. 

 Послови на реализацији Програма капиталних улагања у 2017. години рађени су у 

складу са  Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 

 

 

 

 

I – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И 

КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ, 

ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

- ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ОБЈЕКАТА 

 

Геодетске услуге уплањења објекта S-12 (Борачка зграда II), ради прибављања 

употребне дозволе, плаћене су Геодетској агенцији „Просан-ГеоАстор“ Прњавор, по 

уговору број: 01/1-363-26/17 од 13.04.2017. године, у износу од                            115,83 КМ. 

 

Геодетске услуге уплањења објекта Музичке школе, ради прибављања употребне 

дозволе, плаћене су Геодетској агенцији „Просан-ГеоАстор“ Прњавор, по уговору број: 

01/1-363-26/17 од 13.04.2017. године, у износу од                                                    115,83 КМ. 

 

Комисија за технички преглед објекта Дјечијег вртића „Наша радост“ плаћена је 

                                                                                                                            650,00 КМ. 

 

Комисија за технички преглед моста на ријеци Укрини у мјесту Растоке у 

Прњавору плаћена је                                                                                                    800,00 КМ. 

 

Противпожарна сагласност на изведено стање за изградњу стамбеног објекта S-12 

(Борачка зграда II) плаћена је           150,00 КМ. 

 

Противпожарна сагласност на изведено стање за реконструкцију школског објекта 

О.Ш „Никола Тесла“ плаћена је           150,00 КМ. 

 

Противпожарна сагласност на изведено стање за изградњу Основне музичке школе 

у Прњавору плаћена је            150,00 КМ. 

 

Укупно технички пријем објеката........................................................... 2.131,66 КМ 

 

 

- ПРОЈЕКТОВАЊЕ 

 

Услуге израде Главног пројекта реконструкције улице Новака Пивашевића и улице 

Хиландарска у Прњавору реализовало је предузеће „ТИМАРАЦ-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Бања 

Лука, по уговору број: 01/1-370-134/17 од 02.03.2017. године. Реализоване су услуге у 

уговореном износу од                    3.978,00 КМ.  

 

Услуге ревизије пројектне документације и израде урбанистичко-техничких услова 

„Реконструкција улице Новака Пивашевића и улице Хиландарска у Прњавору“ 

реализовало је предузеће „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-242/17 од 

24.04.2017. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од              2.492,10 КМ. 
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Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за реконструкцију улице 

Новака Пивашевића – Хиландарска у износу од                                                    2.189,39 КМ. 

 

Услуге израде идејног пројекта фазне реконструкције јавне расвјете општине 

Прњавор, извршило је предузеће „АДАМОВИЋ ГЛОБАЛ“ д.о.о. Нови Сад, по уговору 

број: 01/1-370-372/17 од 24.07.2017. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од

            5.867,49 КМ. 

 

Услуге ревизије пројектне документације „Изградња кружне раскрснице на 

магистралном путу М16.1 и улице Светог Саве у Прњавору“ реализовало је предузеће 

Институт за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука, по наруџбеници број: 01/1-370-419/17 

од 18.08.2017. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од              1.170,00 КМ. 

 

Противпожарна сагласност за изградњу кружног тока на раскрсници магистралног 

пута М16.1 и улице Светог Саве у Прњавору плаћена је        150,00 КМ. 

 

Услуге израде стручног мишљења и израде урбанистичко-техничких услова за 

изградњу тротоара у улицама Боже Татаревића и Милоша Кондића и израда 

урбанистичко-техничких услова за реконструкцију улице Трг српских бораца у Прњавору 

реализовало је предузеће ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију 

Републике Српске, Бања Лука, по уговору број: 01/1-364-114/17 од 25.08.2017. године. 

Реализоване су услуге у уговореном износу од                                                     1.170,00 КМ. 

 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за реконструкцију улице 

и комуналне инфраструктуре улице Трг српских бораца у износу од       553,98 КМ. 

 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу тротоара у 

улици Милоша Кондића и Боже Татаревића у износу од        400,60 КМ. 

 

Услуге израде пројекта изведеног стања објекта S-12 (Борачка зграда II) плаћено је 

предузећу „ПЛАНИНГ“ д.о.о. Прњавор у износу од                                   585,00 КМ. 

 

Противпожарна сагласност на пројекат изведеног стања за изградњу стамбеног 

објекта S-12 (Борачка зграда II) плаћена је         150,00 КМ. 

 

Услуге израде елабората о могућим начинима финансирања система колектора 

отпадних и оборинских вода општине Прњавор, са тежиштем на моделу финансирања и 

институционалном облику рјешења система извршио је Економски факултет универзитета 

у Бањој Луци, по уговору број: 01/1-370-418/17 од 31.08.2017. године, а уговорена 

вриједност услуга износи 29.250,00 КМ. Учешће Фонда за заштиту животне средине и 

енергетске ефикасности Републике Српске износило је 21.000,00 КМ и Општине 8.250,00 

КМ. Са ове позиције буџета за 2017. годину плаћен је износ од           8.250,00 КМ. 

 

Накнада за рад комисије за мониторинг, анализу и пријем елабората о могућим 

начинима финансирања система колектора отпадних и оборинских вода општине 

Прњавор плаћене су дипл. инж. грађ. Слободану Кнежевићу из Прњавора у износу од 

 3.271,99 КМ. 
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Услуге израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова и главног 

пројекта за реконструкцију локалног пута Видовићи – Цвијановићи у МЗ Шаринци 

реализовало је предузеће ЈУ Институт за урбанизам, грађевинарство и екологију 

Републике Српске, Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-452/17 од 13.09.2017. године. 

Реализоване су услуге у уговореном износу од                                                     3.000,00 КМ. 

 

Средства општине Прњавор................................................................... 33.228,55 КМ 

Средства Фонда за заштиту животне средине..................................... 21.000,00 КМ 

Укупно пројектовање............................................................................... 54.228,55 КМ 

 

 

- СТРУЧНИ НАДЗОР 

 

Услуге стручног надзора над изградњом Основне музичке школе плаћено је 

предузећу „Планинг“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-113/16 од 05.05.2016. 

године, у износу од           1.085,07 КМ.  

 

Услуге стручног надзора над радовима изградње јавне расвјете и другим електро-

радовима у 2017. години извршио је дипл. инж. ел. Чедо Јевтић из Прњавора, по уговору 

број: 01/1-370-258/17 од 28.04.2017. године. Реализоване су услуге у вриједности од 

                                                                                                                         2.530,31 КМ. 

 

Услуге стручног надзор над грађењем објеката нискоградње и на реконструкцији и 

изградњи објеката високоградње на подручју општине Прњавор, извршило је предузеће 

ГП „МОНТИНГ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-243/17 од 

03.05.2017. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од                    7.020,00 КМ. 

 

Услуге стручног консултанта над извођењем радова на објектима хидротехничке 

инфраструктуре на Тргу српских бораца плаћене су дипл. инж. грађ. Слободану 

Кнежевићу из Прњавора у износу од                                                                      2.726,66 КМ. 

 

Контролно испитивање асфалта узоркованог на улици Саве Ковачевића у Прњавор 

плаћено је Институту за грађевинарство „ИГ“ д.о.о. Бања Лука у износу од        386,10 КМ. 

 

Укупно стручни надзор............................................................................ 13.748,14 КМ 

 

 

- ШКОЛСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ 

 

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 КМ, а у извјештајном периоду за 2017. годину утрошена су средства у износу 

од                      6.071,90 КМ. 

 

Радови на замјени два радијатора у просторијама дјечијег вртића „Наша радост“ у 

Прњавору, плаћено је предузећу ТЗУР „ВОДОТОК“ Прњавор у износу од 

    566,45 КМ. 
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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, а у извјештајном периоду за 2017. годину утрошена су средства 

у износу од                   118.829,20 КМ. 

 

Извођење радова на подбушивању саобраћајнице за прикључење на водоводну 

мрежу код нове Музичке школе у улици Владике Платона у Прњавору, повјерено је 

предузећу „Terc Trade Company“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-355/17 од 

07.06.2017. године. Реализовани су радови у уговореном износу од      982,80 КМ. 

 

 Прикључак Основне Музичке школе у Прњавору на водоводну и канализациону 

мрежу плаћено је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од           4.563,00 КМ. 

 

Услуге испитивања протока и притиска хидрантске мреже и испитивање 

димоводног канала у објекту Основне Музичке школе у Прњавору плаћено је предузећу 

„ТЕШИЋ“ д.о.о. Прњавор у износу од                    128,70 КМ. 

 

Извођење радова на вањском уређењу нове Музичке школе у Прњавору, повјерено 

је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-283/17 од 

15.06.2017. године. Реализовани су радови у уговореном износу од            13.683,57 КМ. 

 

Извођење непредвиђених радова на вањском уређењу нове Музичке школе у 

Прњавору, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 

01/1-370-368/17 од 21.07.2017. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 

 3.036,15 КМ. 

 

 Набавка противпожарних апарата за објекте Основне Музичке школе и дјечијег 

вртића „Наша радост“ у Прњавору плаћени су предузећу „ВАТРО-ПРОМЕТ“ д.о.о. Бања 

Лука у износу од              779,22 КМ. 

 

Извођење занатско-грађевинских радова на уређењу мјесне сале у Насеобини 

Лишња извршило је предузеће ЗР „СТИЛ-ГИПС“ Прњавор, по уговору број: 01/1-370-

334/17 од 16.08.2017. године. Реализовани су радови у уговореном износу од  4.825,08 КМ. 

 

Извођење радова на проширењу и уређењу дворишта Дјечијег вртића „Наша 

радост“ у Прњавору, повјерено је предузећу „ГС ИЗГРАДЊА“ д.о.о. Бања Лука, по 

уговору број: 01/1-370-394/17 од 22.09.2017. године, а уговорена вриједност радова износи 

14.427,27 КМ. Радови су изведени у износу од                  2.574,83 КМ. 

  

Укупно школски и други објекти........................................................ 156.040,90 КМ 

 

 

- ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА И ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ 

  МРЕЖЕ 

 

Извођење радова на изградњи прилазног пута и платоа испред цркве у Чивчијама, 

повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-

241/17 од 10.04.2017. године, а уговорена вриједност радова износи 5.958,93 КМ. Радови 

су изведени и утрошена су средства у износу од                                        4.583,01 КМ. 
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 Извођење радова на реконструкцији улице Саве Ковачевића у Прњавору, повјерено 

је предузећу „ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента, по уговору број: 01/1-345-131/17 од 03.05.2017. 

године, а уговорена вриједност радова износи 66.134,51 КМ. Радови су изведени и 

утрошена су средства у износу од                                                    60.918,64 КМ. 

 

Набавка посипног материјала за потребе затрпавања рова електроинсталација у 

улици Милоша Кондића у Прњавору плаћен је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић 

Град, по уговору број: 01/1-345-173/17 од 16.05.2017. године, у износу од  1.053,00 КМ.  

 

Транспорт посипног материјала за потребе затрпавања рова електроинсталација у 

улици Милоша Кондића у Прњавору плаћен је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић 

Град у износу од                  584,94 КМ. 

 

Извођење радова на реконструкцији улице Трг српских бораца у Прњавору, 

повјерено је Групи понуђа предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „МИГ Електро“ 

д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-272/17 од 06.06.2017. године, а уговорена 

вриједност радова износи 137.371,26 КМ. Радови су изведени и утрошена су средства у 

износу од                   128.722,24 КМ. 

 

Извођење радова на санацији денивелисаног коловоза на подручју општине 

Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 

01/1-345-348/17 од 27.06.2017. године, а уговорена вриједност радова износи 20.028,53 

КМ. Радови су изведени и утрошена су средства у износу од                           19.991,94 КМ. 

 

Извођење радова на изградњи пјешачких стаза у улицама Новака Пивашевића, 

Хиландарска, Боже Татаревића, Милоша Кондића и Војводе Бојовића у Прњавору, 

реализовало је предузеће „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-

381/17 од 31.07.2017. године. Уговорена вриједност радова износи 194.360,67 КМ, а 

реализовани су радови у вриједности од 194.324,71 КМ. Сва средства обезбједила је Влада 

Републике Српске. 

 

Извођење радова на реконструкцији улице Душка Трифуновића у Прњавору, 

реализовало је предузеће „ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента, по уговору број: 01/1-345-422/17 од 

24.08.2017. године. Уговорена вриједност радова износи 59.955,20 КМ, а реализовани су 

радови у вриједности од 59.897,19 КМ. Износ од 55.639,33 КМ обезбједила је Влада 

Републике Српске, а са ове позиције буџета за 2017. годину плаћен је износ од 

 4.257,86 КМ. 

 

Општина Прњавор и Група грађана из улица Краља Петра I и Болеславиечке су 

финансирали реконструкцију дијела улица Краља Петра I и Болеславиечке у Прњавору, по 

споразуму о суфинансирању радова број: 01/1-407-3/17 од 30.08.2017. године, гдје је 

уговорено да општина Прњавор сноси трошкове плаћања изведених радова у износу од 

11.700,00 КМ, а Група грађана износ од 42.580,66 КМ. Радови су плаћени предузећу 

„ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента са ове позиције буџета у износу од             11.700,00 КМ. 

 

Општина Прњавор, Мјесна заједница Гаљиповци и Федерално Министарство 

расељених особа и избјеглица су финансирали реконструкцију и асфалтирање локалног 

пута у МЗ Гаљиповци, који је повјерен предузећу  „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по 

уговору број: 01/1-014-385/16 од 25.10.2017. године, гдје уговорена вриједност радова 

износи 86.996,76 КМ. Учешће Министарства у финансирању износило је 31.996,76 КМ, 

Мјесне заједнице Гаљиповци 30.000,00 КМ и Општине 25.000,00 КМ. Са буџетске 
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позиције Помоћ за одржив повратак плаћен је износ од 10.000,00 КМ, а са ове позиције 

буџета за 2017. годину плаћен је износ од                           15.000,00 КМ. 

 

Општина Прњавор и Група грађана из МЗ Велика Илова су финансирали 

реконструкцију локалног пута Р 474 – Тешићи – Ковачевићи у МЗ Велика Илова, који је 

повјерен предузећу  „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-579/17 

од 02.12.2017. године, гдје уговорена вриједност радова износи 33.927,66 КМ. Учешће 

Групе грађана из МЗ Велика Илова износило је 8.000,00 КМ. Са ове позиције буџета за 

2017. годину плаћен је износ од                       25.927,66 КМ. 

 

Средства општине Прњавор................................................................. 272.739,29 КМ 

Средства Владе Републике Српске...................................................... 249.964,04 КМ 

Средства Групе грађана........................................................................... 50.580,66 КМ 

Средства Федералног министарства расељених особа и 

избјеглица................................................................................................... 31.996,76 КМ 

Средства Мјесне заједнице Гаљиповци................................................ 30.000,00 КМ 

Укупно изградња и реконструкција градских улица и локалне 

путне мреже.............................................................................................. 635.280,75 КМ 

 

  

- ЈАВНА РАСВЈЕТА 

 

 

Извођење радова на изградњи јавне расвјете у улици Светог Саве и на Тргу 

српских бораца у Прњавору, извршило је предузеће „ABC SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука, 

по уговору број: 01/1-370-194/17 од 12.05.2017. године, а уговорена вриједност радова 

износи 68.691,58 КМ. Радови су изведени и утрошена су средства у износу од  

                              68.101,90 КМ. 

 

Набавка и уградња расвјетних тијела у Мјесним заједницама Насеобина Лишња и 

Велика Илова извршило је предузеће „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору 

број: 01/1-370-238/17 од 12.05.2017. године. Реализовани су радови у уговореном износу 

од            7.137,00 КМ. 

 

Укупно јавна расвјета.............................................................................. 75.238,90 КМ 
 

 

Уложена средства за изградњу и реконструкцију градских улица, путне и 

канализационе мреже, школских и других објеката, јавне расвјете, израда и ревизија 

пројектне документације износе 936.668,90 КМ, од чега су учешћа Владе Републике 

Српске у износу од 249.964,04 КМ, Групе грађана у износу од 50.580,66 КМ, Федералног 

Министарства расељених особа и избјеглица у износу од 31.996,76 КМ, Мјесне заједнице 

Гаљиповци у износу од 30.000,00 КМ, Фонда за заштиту животне средине и енергетске 

ефикасности Републике Српске у износу од 21.000,00 КМ и Општине Прњавор у износу 

од 553.127,44 КМ. 

Укупно уложена средства Општине Прњавор за изградњу и реконструкцију 

градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других објеката, јавне 

расвјете, израда и ревизија пројектне документације износе            553.127,44 КМ 
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II – ПОМОЋ ПРОЈЕКТИМА ЗА ОДРЖИВ ПОВРАТАК 

 

Општина Прњавор, Мјесна заједница Гаљиповци и Федерално Министарство 

расељених особа и избјеглица су финансирали реконструкцију и асфалтирање локалног 

пута у МЗ Гаљиповци, који је повјерен предузећу  „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по 

уговору број: 01/1-014-385/16 од 25.10.2017. године, гдје уговорена вриједност радова 

износи 86.996,76 КМ. Учешће Министарства у финансирању износило је 31.996,76 КМ, 

Мјесне заједнице Гаљиповци 30.000,00 КМ и Општине 25.000,00 КМ. Са ове позиције 

плаћен је износ од                                         10.000,00 КМ. 

 
Укупно уложена средства за помоћ пројектима за одржив повратак износе  

                                         10.000,00 КМ 

 

 Напомињемо да су на територији општине Прњавор у току 2017. године извршене 

следеће реконструкције: 

- улица Владе Винчића у дужини од 1000 метара, радови финансирани од стране 

  јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, 

- улица Савка Јењића у дужини од 120 метара, радови финансирани од стране 

  јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, 

- локални пут I реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Штрпцима – Стара управа 

  Мамутовац – Мусе – мост на Укрини (граница са општином Станари), дионица 

  М-16.1 – Стара управа Мамутовац, радови финансирани од стране јавног 

  предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ и 

- локални пут II реда, пут од магистралног пута М 16.1 на Укринском лугу 

  (Рибњак) – Томићи – Мусе – Ружевци – до регионалног пута Р 474  у Кремни, 

  дионица  Бокури – Чавићи, радови финансирани од стране јавног предузећа 

  „Аутопутеви Републике Српске“. 

 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

О П И С РЕАЛИЗОВАНО 

I – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, 

ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ 

ОБЈЕКАТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ, ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА 

ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 

553.127,44 

II – ПОМОЋ ПРОЈЕКТИМА ЗА ОДРЖИВ ПОВРАТАК 

 
10.000,00 

У К У П Н О  I  +  II : 563.127,44 

УЧЕШЋЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 249.964,04 

УЧЕШЋЕ ФЕДЕРАЛНОГ МИНИСТАРСТВА 31.996,76 

УЧЕШЋЕ МЈЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ (ГАЉИПОВЦИ) 30.000,00 

УЧЕШЋЕ МЈЕШТАНА (ГРУПЕ ГРАЂАНА) 50.580,66 

УЧЕШЋЕ ФОНДА ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И 

ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
21.000,00 

СВЕУКУПНО 946.668,90 
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