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План капиталних улагања за 2018. годину („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 5/18) усвојен је на сједници Скупштине општине одржаној 06.03.2018. године. 
 Послови на реализацији Програма капиталних улагања у 2018. години рађени су у 
складу са  Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 
 
 
 
I – ИЗГРАДЊА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
 

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. и 2017. године реализована је вриједност 
радова у износу од 476.522,79 КМ, а у извјештајном периоду за 2018. годину утрошена су 
средства у износу од                 114.797,36 КМ. 
 
 
 
II – ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ СПОМЕНИКА И СПОМЕН-ОБИЉЕЖЈА 
 

Извођење радова на изградњи споменика одбрамбено-отаџбинског рата у МЗ 
Отпочиваљка, повјерено је предузећу „ДМ Милутин“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 
01/1-370-383/18 од 15.08.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 

                                                                                                                       14.036,49 КМ. 
 
 
 
III – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ, 
ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

- ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ОБЈЕКАТА 
 
Комисија за технички преглед објекта основне Музичке школе у Прњавору плаћена 

је                800,00 КМ. 
 
Комисија за технички преглед колективног стамбеног објекта С-12 (Борачка зграда 

бр. II) у Прњавору плаћена је           506,38 КМ. 
 
Комисија за технички преглед објекта ОШ „Никола Тесла“ – реализација мјере 

енергетске ефикасности плаћена је                                                                          1.300,00 КМ. 
 

Противпожарна сагласност на изведено стање „Реконструкција дијела 
магистралног пута М-16.1 у сврху изградње кружног тока на укрштању Магистралног 
пута са улицом Светог Саве у Прњавору“ плаћена је        150,00 КМ. 

 
Противпожарна сагласност на изведено стање колективног стамбеног објекта С-12 

(Борачка зграда бр. II) у Прњавору плаћена је         150,00 КМ. 
 
 
Укупно технички пријем објеката........................................................... 2.906,38 КМ 
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- ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 
Услуге израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за чишћење, 

санацију и реконструкцију ријеке Вијаке (дужине око 2,4 км) и ријеке Укрине (дужине око 
1,0 км) на подручју општине Прњавор, реализовало је предузеће Институт за 
грађевинарство „ИГ“, Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-84/18 од 05.02.2018. године. 
Реализоване су услуге у уговореном износу од                                                     2.925,00 КМ. 

 
Услуге израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за изградњу 

моста преко ријеке Укрине, реализовало је предузеће „ROUTING“ д.о.о. Бања Лука, по 
уговору број: 01/1-370-93/18 од 06.02.2018. године. Реализоване су услуге у уговореном 
износу од                                                            1.755,00 КМ. 
 

Услуге ревизије Главног пројекта реконструкција улице и изградња хидротехничке 
инфраструктуре у улици Вида Њежића у Прњавору, плаћено је предузећу „ПЛАНИНГ“ 
д.о.о. Прњавор у износу од                                         580,32 КМ. 

 
Услуге израде пројектне документације електро-инсталација при реконструкцији 

улице Вида Њежића у Прњавору, плаћено је предузећу „ПРОФИНГ“ д.о.о. Бања Лука у 
износу од                                                                                                                 585,00 КМ. 

 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за реконструкцију улице, 
изградњу хидротехничке инфраструктуре и електро-инсталације у улици Вида Њежића у 
Прњавору у износу од          3.032,41 КМ. 

 
Услуге израде стручног мишљења и урбанистичко-техничких услова за 

реконструкцију улица Алексе Малића и Илије Малића, реализовало је предузеће 
„ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-86/18 од 26.03.2018. године. 
Реализоване су услуге у уговореном износу од                                                     2.340,00 КМ. 

 
Услуге израде пројектне документације за реконструкцију улица Алексе Малића и 

Илије Малића, реализовало је предузеће „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 
01/1-370-85/18 од 26.03.2018. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од 

                                                                                                                         7.008,30 КМ. 
 

Услуге израде стручног мишљења, урбанистичко-техничких услова и ревизије 
Главног пројекта за изградњу контрарезервоара за водоснабдјевање насеља Штрпци, 
реализовало је предузеће „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-541/17 од 
06.11.2017. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од                    1.404,00 КМ. 

 
Накнада за коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 

изградњу контрарезервоара за водоснабдјевање насеља Штрпци плаћено је  1.395,07 КМ. 
 
Услуге израде главних пројеката објеката за водоснабдјевање насеља Штрпци, 

реализовало је предузеће „CONUS – INŽENJERING“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 
01/1-360-73/18 од 28.05.2018. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од 

                                                                                                                       58.453,20 КМ. 
 
Услуге ревизије главних пројеката објеката за водоснабдјевање насеља Штрпци, 

реализовало је предузеће „HKP Consulting“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-363-
95/18 од 02.07.2018. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од     5.845,32 КМ. 
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Противпожарна сагласност за кружни ток „Вијака“ на раскрсници магистралног 
пута М-16.1 и регионалног пута Р-474 на локацији Вијака у Прњавору, плаћена је 

    150,00 КМ. 
 
Услуге израде Главног пројекта кружног тока „Вијака“ на раскрсници 

магистралног пута М-16.1 и регионалног пута Р-474 на локацији Вијака у Прњавору, 
реализовало је предузеће „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-189/18 од 
05.06.2018. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од                    7.018,83 КМ. 

 
Услуге израде прилога мјера заштите од пожара (ЗОП-а) у пројектној 

документацији кружног тока „Вијака“ на раскрсници магистралног пута М-16.1 и 
регионалног пута Р-474 на локацији Вијака у Прњавору, плаћено је предузеће „ТЕШИЋ“ 
д.о.о. Прњавор у износу од                              468,00 КМ. 

 
Услуге ревизије Главног пројекта кружног тока „Вијака“ на раскрсници 

магистралног пута М-16.1 и регионалног пута Р-474 на локацији Вијака у Прњавору, 
реализовало је предузеће „ПЛАН“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-498/18 од 
29.11.2018. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од              1.164,15 КМ. 

 
Геодетске услуге снимања ситуације за потребе пројектовања стамбеног објекта 

колективног становања С-14 (Борачка зграда бр. III), плаћене су Геодетској агенцији 
„Просан-ГеоАстор“ Прњавор, по уговору број: 01/1-363-26/17 од 13.04.2017. године, у 
износу од              242,19 КМ. 

 
Противпожарна сагласност за изградњу стамбеног објекта колективног становања 

С-14 (Борачка зграда бр. III), плаћена је            150,00 КМ. 
 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за стамбени објекат 
колективног становања С-14 (Борачка зграда бр. III) у износу од    1.494,52 КМ. 

 
Накнада за коришћење пољопривредног земљишта у непољопривредне сврхе за 

изградњу стамбеног објекта колективног становања С-14 (Борачка зграда бр. III) плаћено 
је                966,49 КМ. 

 
Услуге израде геомеханичког елабората за изградњу стамбеног објекта 

колективног становања С-14 (Борачка зграда бр. III) у Прњавору, плаћено је предузеће 
„ГЕОМЕХАНИКА“ д.о.о. Бања Лука у износу од                                                    583,83 КМ. 

 
Услуге мјерења модула стишљивости испод темељне плоче за изградњу стамбеног 

објекта колективног становања С-14 (Борачка зграда бр. III) у Прњавору, плаћено је 
предузеће „ГЕОМЕХАНИКА“ д.о.о. Бања Лука у износу од                                  304,20 КМ. 

 
Противпожарна сагласност за реконструкцију објекта основне школе „Меша 

Селимовић“ у Насеобини Лишња, општина Прњавор плаћена је      150,00 КМ. 
 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за реконструкцију објекта 
основне школе „Меша Селимовић“ у Насеобини Лишња, општина Прњавор у износу од 

                                                                                                                            517,11 КМ. 
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Услуге ревизије Главног пројекта локалне улице Браће Југовића у Прњавору, 
плаћено је предузећу „ПЛАНИНГ“ д.о.о. Прњавор у износу од       497,25 КМ. 

  
 
Укупно пројектовање............................................................................... 99.030,19 КМ 

 
 
 
- СТРУЧНИ НАДЗОР 
 
Услуге стручног надзора над радовима изградње јавне расвјете на подручју 

општине Прњавор у 2018. години извршио је дипл. инж. ел. Саша Поповић из Лакташа, по 
уговору број: 01/1-122-20/18 од 16.04.2018. године. Реализоване су услуге у вриједности 
од             4.185,58 КМ. 

 
Услуге стручног надзора над грађењем објеката нискоградње и на реконструкцији 

и изградњи објеката високоградње на подручју општине Прњавор у 2018. години извршио 
је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-21/18 од 
18.05.2018. године. Реализоване су услуге у вриједности од              30.776,90 КМ. 

 
Услуге стручног надзор над радовима доградње Основне школе „Милош 

Црњански“ у Поточанима, извршило је предузеће ГП „МОНТИНГ ПРОЈЕКТ“ д.о.о. 
Прњавор, по уговору број: 3-8/17 од 18.12.2017. године. Уговорена вриједност услуга 
износи 3.639,43 КМ, а реализоване су услуге у вриједности од 2.937,59 КМ. Износ од 
1.726,99 КМ обезбједилo је Министарство просвјете и културе, а са ове позиције буџета за 
2018. годину плаћен је износ од          1.210,60 КМ. 

 
Услуге стручног консултанта  и координатора над извођењем радова на објекту 

ОШ „Меша Селимовић“ у Насеобини Лишња, општина Прњавор, плаћене су дипл. инж. 
грађ. Љубомиру Јотићу из Прњавора у износу од                                                  3.817,32 КМ. 

 
 
Средства општине Прњавор................................................................... 39.990,40 КМ 

Средства Министарства просвјете и културе....................................... 1.726,99 КМ 

Укупно стручни надзор............................................................................ 41.717,39 КМ 

 
 
 
- ШКОЛСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ 

 
Радови на уклањању пословног објекта „Рамић“ на к.ч. број 650/4 К.о. Прњавор, 

повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-91/18 
од 02.02.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу од              4.972,50 КМ. 

 
 

Радови на реконструкцији кровног покривача на објекту Оновне школе „Никола 
Тесла“ – подручно одјељење Грабик Илова, повјерено је предузећу ЗР „ЛИМОКС“ 
Прњавор, по уговору број: 01/1-370-553/17 од 28.11.2017. године. Реализовани су радови у 
уговореном износу од                      7.581,00 КМ. 
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Занатско-грађевински радови на санацији мокрог чвора на објекту Основне школе 
„Бранко Ћопић“ – подручно одјељење Штрпци, повјерено је предузећу „МИГО-ЛД“ д.о.о. 
Прњавор, по уговору број: 01/1-370-186/18 од 20.04.2018. године. Реализовани су радови у 
уговореном износу од          5.814,67 КМ. 

 
Радови на доградњи Основне школе „Милош Црњански“ у Поточанима – Фаза I, 

повјерено групи понуђача предузећу „ТИМГРАД“ д.о.о. Прњавор и „ЕЛТТ“ д.о.о. 
Прњавор, по уговору број: 3-7/17 од 18.12.2017. године. Уговорена вриједност радова 
износи 125.547,00 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 125.537,99 КМ. Износ од 
74.483,01 КМ обезбједилo је Министарство просвјете и културе, а са ове позиције буџета 
за 2018. годину плаћен је износ од                             51.054,98 КМ. 
 

Радови на изради фекалне канализације и монтажи санитарних уређаја на објекту 
Основне школе „Милош Црњански“ у Поточанима, повјерено је предузећу „ГС 
ИЗГРАДЊА“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-403/18 од 10.10.2018. године. 
Уговорена вриједност радова износи 7.928,73 КМ. Радови су изведени и утрошена су 
средства у износу од          7.917,15 КМ. 

 
Радови на изради и постављању фасаде на објекту Основне школе „Милош 

Црњански“ у Поточанима, повјерено је предузећу ЗР „СТИЛ-ГИПС“ Прњавор, по уговору 
број: 01/1-370-459/18 од 09.11.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу 
од             9.205,40 КМ. 

 
Радови на уградњи регулатора притиска на водоводном прикључку на објекту 

Основне школе „Милош Црњански“ у Поточанима, плаћени су предузећу КП 
„ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од           137,43 КМ. 

 
Радови на изради и постављању фасаде на објекту Основне школе „Меша 

Селимовић“ у Насеобини Лишња, повјерено је предузећу ЗР „СТИЛ-ГИПС“ Прњавор, по 
уговору број: 01/1-370-117/18 од 11.05.2018. године. Уговорена вриједност радова износи 
61.729,69 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 59.128,62 КМ. Износ од 57.568,80 
КМ обезбједила је Влада Републике Србије, а са ове позиције буџета за 2018. годину 
плаћен је износ од                       1.559,82 КМ. 
 

Радови на уградњи машинских инсталација и хидрантске мреже на објекту 
Основне школе „Меша Селимовић“ у Насеобини Лишња, повјерено је предузећу 
„ЕНЕРГОТЕХНИКА“ д.о.о. Добој, по уговору број: 01/1-370-118/18 од 11.05.2018. године 
и анексу уговора број: 01/1-370-405/18 од 24.08.2018. године. Уговорена вриједност 
радова износи 63.483,82 КМ. Радови су изведени и утрошена су средства у износу од 

           62.244,79 КМ. 
 
Радови на замјени столарије на објекту Основне школе „Меша Селимовић“ у 

Насеобини Лишња, повјерено је предузећу „СТАРТ ПРОДУКТ“ д.о.о. Прњавор, по 
уговору број: 01/1-370-115/18 од 28.05.2018. године. Уговорена вриједност радова износи 
44.590,22 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 44.385,94 КМ. Износ од 40.131,20 
КМ обезбједила је Влада Републике Србије, а са ове позиције буџета за 2018. годину 
плаћен је износ од                       4.254,74 КМ. 

 
Радови на изради и постављању фасаде на објекту Основне школе „Петар Кочић“ у 

Шибовској, повјерено је предузећу ЗР „СТИЛ-ГИПС“ Прњавор, по уговору број: 01/1-370-
358/18 од 13.08.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу од  

           13.852,80 КМ. 
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Радови и таксе на прикључку Основне Музичке школе у Прњавору на водоводну и 
канализациону мрежу плаћено је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од 

 1.879,02 КМ. 
 
Набавка грађевинског материјала за санацију спомен-обиљежја у Мјесној 

заједници Печенег Илова, повјерено је предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор, по 
уговору број: 01/1-370-330/18 од 28.06.2018. године. Реализована је набавка у уговореном 
износу од                         2.866,25 КМ. 

 
Набавка грађевинског материјала за изградњу објекта у гробљу „Озебље“ у МЗ 

Шаринци, плаћено је предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор у износу од    1.707,76 КМ. 
 
Радови на изградњи ограде на гробљу у Околици, повјерено је предузећу „ГЛОБАЛ 

ЂУРИЋ“ Прњавор, по уговору број: 01/1-370-307/18 од 04.07.2018. године. Уговорена 
вриједност радова износи 7.000,99 КМ. Радови су изведени и утрошена су средства у 
износу од                                       6.999,30 КМ. 
  

Радови на изградњи ограде на гробљу у Великој Илови, повјерено је предузећу 
„ДМ Милутин“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-357/18 од 30.07.2018. године. 
Реализовани су радови у уговореном износу од       9.828,00 КМ. 
 

Набавка електроматеријала за објекат у гробљу МЗ Велика Илова, плаћено је 
предузећу СТР „ЕКСТРАПЛУС“ Прњавор у износу од         894,10 КМ. 

 
Набавка противпожарних ватрогасних апарата на објекту С-12 (Борачка зграда бр. 

II) у Прњавору, плаћено је предузећу „ВАТРО-ПРОМЕТ“ д.о.о. Бања Лука у износу од 
                   484,38 КМ. 

 
Набавка хидрантског ормара са свом опремом на објекту С-12 (Борачка зграда бр. 

II) у Прњавору, плаћено је предузећу „ВАТРО-ПРОМЕТ“ д.о.о. Бања Лука у износу од 
                   369,95 КМ. 

 
Прикључак Друштвеног дома у Штивору, МЗ Шибовска на водоводну мрежу 

плаћено је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од                       1.036,16 КМ. 
 
Набавка и уградња столарије за потребе Друштвеног дома у Печенег Илови, 

повјерено је предузећу „СТАРТ ПРОДУКТ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-
188/18 од 20.04.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу од  3.861,00 КМ. 

 
Радови на адаптацији Друштвеног дома у МЗ Бабановци, повјерено је предузећу 

„ГС ИЗГРАДЊА“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-165/18 од 22.06.2018. 
године. Уговорена вриједност радова износи 21.853,49 КМ. Радови су изведени и 
утрошена су средства у износу од 21.814,86 КМ. Сва средства обезбједило је 
Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске. 

 
Радови на адаптацији друштвеног дома у мјесној заједници Мравица, повјерено је 

предузећу „ПРОКОП“ Прњавор, по уговору број: 01/1-370-408/18 од 28.09.2018. године. 
Реализовани су радови у уговореном износу од 18.778,50 КМ. Износ од 8.185,14 КМ 
обезбједило је Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске, а Општина 
Прњавор износ од 10.593,36 КМ. Са буџетске позиције Помоћ за одржив повратак плаћен 
је износ од 10.000,00 КМ, а са ове позиције буџета за 2018. годину плаћен је износ од 

    593,36 КМ. 
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Радови на доградњи Друштвеног дома у МЗ Горња Мравица, повјерено је 
предузећу „ГРАДПРОМ“ д.о.о. Србац, по уговору број: 01/1-370-165/18 од 15.06.2018. 
године. Уговорена вриједност радова износи 13.061,65 КМ. Радови су изведени и 
утрошена су средства у износу од         8.056,39 КМ. 

 
Радови на Друштвеном дому у Горњој Мравици, повјерено је предузећу 

„ТЕСАРСКА РАДЊА“ Чедо Милијашевић из Прњавора, по уговору број: 01/1-370-479/18 
од 19.11.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу од              4.420,00 КМ. 

 
Набавка грађевинског материјала за Друштвени дом у МЗ Горња Мравица, плаћено 

је предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор у износу од         1.291,70 КМ. 
 
 
Средства општине Прњавор................................................................. 212.882,65 КМ 

Средства Владе Републике Србије......................................................... 97.700,00 КМ 

Средства Министарства просвјете и културе..................................... 74.483,01 КМ 

Средства Министарства за избјеглице и расељена лица РС............ 30.000,00 КМ 

Укупно школски и други објекти........................................................ 415.065,66 КМ 

 

 
 

- ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ВОДОВОДНЕ, 
  КАНАЛИЗАЦИОНЕ И ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ МРЕЖЕ 

 
Набавка водоводног материјала за рјешавање питања водоснабдјевања црвене 

зграде на Тргу Српских бораца у Прњавору плаћен је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. 
Прњавор, по уговору број: 01/1-054-36/18 од 21.05.2018. године, у износу од  2.656,50 КМ.  

 
Радови на изради прикључка воде на водоводну мрежу стамбених објеката ромских 

породица Маринковић и Мехић, плаћено је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у 
износу од                       4.798,84 КМ. 

 
Радови на измјештању водоводне мреже у Борачкој улици, повјерено је предузећу 

КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-359/18 од 02.08.2018. године. 
Реализовани су радови у уговореном износу од      3.276,47 КМ. 

 
Радови на одводњи површинских вода у Хиландарској улици, повјерено је 

предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-499/18 од 05.12.2018. 
године. Реализовани су радови у уговореном износу од     2.666,62 КМ. 

 
 
Радови на асфалтирању школског игралишта у насељу Смртићи, општина 

Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 
01/1-345-628/17 од 28.12.2017. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 

           16.770,78 КМ. 
 
Земљани радови на игралишту у Горњим Смртићима, општина Прњавор, повјерено 

је предузећу „КУСИЋПУТЕВИ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-264/18 од 
10.07.2018. године, а уговорена вриједност радова износи 30.228,12 КМ. Радови су 
изведени и утрошена су средства у износу од                     30.152,07 КМ. 

 



 9

Радови на уређењу игралишта „Рибњак“ у МЗ Штрпци, повјерено је Групи 
понуђача предузећу „МИГО ЛД“ д.о.о. Прњавор и „ЕЛТТ“ д.о.о. Прњавор, по уговору 
број: 01/1-370-424/18 од 25.09.2018. године, а уговорена вриједност радова износи 
26.650,01 КМ. Радови су изведени и утрошена су средства у износу од           26.648,21 КМ. 

 
Радови на изради прикључка система за наводњавање на водоводну мрежу на 

кружном току – улаз у град, повјерено је предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по 
уговору број: 01/1-370-255/18 од 30.05.2018. године. Реализовани су радови у уговореном 
износу од                       1.907,45 КМ. 

 
Набавка алкатен цијеви за рјешавање питања система за наводњавање на кружном 

току у Прњавору плаћено је предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор у износу од 
      54,00 КМ. 

 
Припремни земљани радови на кружном току у Прњавору, повјерено је предузећу 

ТУР „АГРОПРОМ“ Прњавор, по уговору број: 01/1-370-218/18 од 27.04.2018. године. 
Реализовани су радови у уговореном износу од                  7.008,30 КМ. 

 
Радови на уређењу зелених површина кружног тока у Прњавору, повјерено је 

предузећу ТУР „АГРОПРОМ“ Прњавор, по уговору број: 01/1-370-249/18 од 07.06.2018. 
године. Реализовани су радови у уговореном износу од                          12.858,30 КМ. 

 
Набавка челичних поцинчаних јарбола висине 10 метара на кружном току у 

Прњавору плаћено је предузећу „СИМКЕ“ д.о.о. Челинац, по уговору број: 01/1-054-42/18 
од 20.06.2018. године, у износу од         6.903,00 КМ. 

 
Набавка застава Републике Српске на кружном току у Прњавору плаћено је 

предузећу ЗР „TEXOPRINT“ Челинац, по уговору број: 01/1-054-39/18 од 21.06.2018. 
године, у износу од            1.460,16 КМ. 
 

Радови на реконструкцији паркинг простора у Занатском центру I у Прњавору, 
повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-
326/18 од 12.07.2018. године, а уговорена вриједност радова износи 32.426,63 КМ. Радови 
су изведени и утрошена су средства у износу од               31.115,21 КМ. 

 
Геодетске услуге обнављања граница парцела за потребе извођења радова на 

реконструкцији улице Јована Стерије Поповића, плаћене су Геодетској агенцији „Просан-
ГеоАстор“ Прњавор, по уговору број: 01/1-363-26/17 од 13.04.2017. године, у износу од 

                                                                                                                            233,68 КМ. 
 

Радови на реконструкцији улице Јована Стерије Поповића у Прњавору, повјерено 
је Групи понуђача предузећу „ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента и „ЕНЕРГО СИСТЕМ“ д.о.о. 
Брчко, по уговору број: 01/1-345-136/18 од 05.05.2018. године, а уговорена вриједност 
радова износи 220.352,62 КМ. Радови су изведени и утрошена су средства у износу од 
                                                                199.988,49 КМ. 
 

Радови на реконструкцији улице Душка Трифуновића у Прњавору, повјерено је 
предузећу „ГЕОКОП“ д.о.о. Дервента, по уговору број: 01/1-345-248/18 од 22.06.2018. 
године, а уговорена вриједност радова износи 49.093,63 КМ. Радови су изведени и 
утрошена су средства у износу од                                       49.063,74 КМ. 
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Геодетске услуге обнављања граница парцела за потребе извођења радова на 
реконструкцији улице Вида Њежића, плаћене су Геодетској агенцији „Просан-ГеоАстор“ 
Прњавор, по уговору број: 01/1-363-26/17 од 13.04.2017. године, у износу од  1.330,99 КМ. 

 
Радови на измјештању водоводних линија у улици Вида Њежића плаћено је 

предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од     1.444,34 КМ.  
 
Радови на вањском уређењу борачке зграде у Прњавору, повјерено је предузећу 

„МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-288/18 од 03.08.2018. године, 
а уговорена вриједност радова износи 153.153,00 КМ. Радови су изведени и утрошена су 
средства у износу од                  150.920,71 КМ. 

 
Геодетске услуге обнављања граница парцела за потребе извођења радова на 

асфалтирању локалног пута у МЗ Поповићи, плаћене су Геодетској агенцији „Просан-
ГеоАстор“ Прњавор, по уговору број: 01/1-363-26/17 од 13.04.2017. године, у износу од 

                                                                                                                            336,96 КМ. 
 
Набавка бетонских цијеви Ø500 мм за потребе зацијевљивања канала на локалном 

путу Прњавор – Радуњевац – Мравица – Гаљиповци – Горња Мравица, локација 
Радуњевац у МЗ Околица плаћено је предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор у износу 
од                    1.590,00 КМ.  

 
Набавка арматуре и дрвена грађе за изградњу плочастог пропуста у Малићима МЗ 

Присоје плаћено је предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор у износу од     815,11 КМ.  
 
Набавка, транспорт и уградња бетона потребног за изградњу плочастог пропуста у 

Малићима МЗ Присоје плаћено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град у износу 
од                  583,50 КМ.  

 
Набавка бетонских цијеви Ø600 мм за израду пропуста на локалном путу Прњавор 

– Маћино Брдо – Грабик Илова – Царевац, локација Добрић плаћено је предузећу 
„ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор у износу од         318,40 КМ.  

 
Набавка, транспорт и уградња бетона потребног за израду пропуста на локалном 

путу Прњавор – Маћино Брдо – Грабик Илова – Царевац, локација Добрић плаћено је 
предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град у износу од       451,22 КМ. 

 
Радови на реконструкцији пропуста на локалном путу Царевац – Велика Илова – 

Печенег Илова – Смртићи, дионица центар – Малешевићи плаћено је предузећу КП 
„ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од                     580,23 КМ. 

 
Радови на реконструкцији локалног пута Јовичићи – Алексићи у МЗ Дренова, 

повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-
514/17 од 13.11.2017. године. Реализовани су радови у уговореном износу од  9.348,30 КМ. 

 
Радови на изградњи прилазног пута капели у МЗ Велика Илова, повјерено је 

предузећу „МС КОМПАНИЈА“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-373/18 од 
04.07.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу од             7.005,96 КМ. 
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Радови на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју општине 
Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 
01/1-345-349/18 од 30.07.2018. године. Уговорена вриједност радова износи 1.498.793,40 
КМ, а реализовани су радови у вриједности од 1.418.702,63 КМ на следећим путним 
правцима: 

1. Локални пут 3. реда у МЗ Кокори, дионица Маринковићи у дужини од 
1.260,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 

         112.716,63 КМ, 
2. Локални пут 1. реда, пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану-

Црквена-Чивчије-Кокори-Брезичани (граница са општином Челинац), 
дионица Кокори-Брезичани (граница са општином Челинац) у МЗ Кокори у 
дужини од 818,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 

         100.279,90 КМ, 
3. Локални пут 1. реда, пут од регоналног пута Р 474 у Доњој Илови (Бакула)-

Шибовска-Горњи Смртићи-Тромеђа (граница са општином Дервента), 
дионица школа у Горњим Смртићима у МЗ Смртићи у дужини од 202,00 m, 
ширина асфалта 5,0 m, а вриједност радова износи             26.327,39 КМ, 

4. Локални пут 3. реда у МЗ Грабик Илова, пут од Р 474-Симићи-Васићи-кућа 
Вујадина Томашевића до лок. пута II-18, дионица гробље - Симићи у 
дужини од 760,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 

           93.334,88 КМ, 
5. Паркинг простор парохијског дома Украјинске цркве у Прњавору укупне 

површине од 605 m2, а вриједност радова износи             22.394,74 КМ, 
6. Локални пут 3. реда у МЗ Поповићи, пут Превија-Панчићи у дужини од 

500,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи    47.695,05 КМ, 
7. Локални пут 1. реда, пут од регионалног пута Р 474 у Поповићима-бања 

Кулаши-Присоје-Горњи Вијачани-Вијачaни Горњи (граница са општином 
Челинац), дионица крај асфалта у Поповићима-Присоје у МЗ Поповићи у 
дужини од 400,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи 

           53.511,59 КМ, 
8. Локални пут 3. реда у МЗ Насеобина Лишња, пут Споменик у Парамијама-

Ђукићи у дужини од 500,00 m, ширина асфалта 2,60 m, а вриједност радова 
износи                      42.000,66 КМ, 

9. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња-
Млинци гробље-Срповци, дионица гробље Млинци-Војводићи у МЗ 
Насеобина Лишња у дужини од 500,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а 
вриједност радова износи                 45.583,20 КМ, 

10. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-5–Ковачевићи-Топићи-Тешићи-
до регионалног пута Р 474 у Горњој Илови, дионица Р474-Тешићи у МЗ 
Велика Илова у дужини од 250,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност 
радова износи                  29.926,26 КМ, 

11. Локални пут 3. реда у МЗ Велика Илова, пут засеок Малиновићи-
регионални пут у дужини од 250,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност 
радова износи                     22.524,84 КМ, 

12. Локални пут 1. реда, пут Царевац-Велика Илова-Печенег Илова-Смртићи 
(Челара) до локалног пута I - 2 у Горњим Смртићима, дионица Матића 
базен-Ковачевићи у МЗ Велика Илова у дужини од 560,00 m, ширина 
асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи                                   67.184,21 КМ, 

13. Локални пут 3. реда у МЗ Палачковци, пут Липа-Аксентићи у дужини од 
1.000,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 89.054,55 КМ, 
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14. Локални пут 3. реда у МЗ Вршани, пут Веселиновићи (Горњи Вршани) у 
дужини од 600,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 

           51.787,71 КМ, 
15. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-7 у Шаринцима-Јанковићи-

Моравци-Вујасиновићи-Вршани (Кунара), дионица Јанковићи-гробље у МЗ 
Шаринци у дужини од 365,00 m, ширина асфалта 3,50 m, а вриједност 
радова износи                  38.076,39 КМ, 

16. Локални пут 1. реда, пут од регионалног пута Р 476 у Доњим Вијачанима 
(Качаре)-Тубаци до границе општине Челинац (бензинска пумпа), дионица 
жути мост-бензинска пумпа у МЗ Шаринци у дужини од 210,00 m, ширина 
асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи                                   29.750,53 КМ, 

17. Локални пут 1. реда, пут од регионалног пута Р 474 у Поповићима-бања 
Кулаши-Присоје-Горњи Вијачани-Вијачaни Горњи (граница са општином 
Челинац), дионица Горњи Вијачани-Вијачани Горњи (граница са општином 
Челинац) у МЗ Горњи Вијачани у дужини од 500,00 m, ширина асфалта 4,0 
m, а вриједност радова износи                57.207,15 КМ, 

18. Локални пут 3. реда у МЗ Горња Мравица, пут Бубан (Горња Мравица)-
Црвена ријека-Доња Мравица у дужини од 500,00 m, ширина асфалта 3,0 m, 
а вриједност радова износи                 44.471,70 КМ, 

19. Локални пут 3. реда у МЗ Кремна, пут од регионалног пута Р 476 у Кремни-
Будаци до регионалног пута Р 474 у дужини од 800,00 m, ширина асфалта 
2,60 m, а вриједност радова износи               61.310,11 КМ, 

20. Локални пут 3. реда у МЗ Кремна, пут ергела-Лужани (гробље) до 
регионалног пута Р 474 у дужини од 200,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а 
вриједност радова износи                            17.766,45 КМ, 

21. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-2–Шерег Илова-Кнежевићи-
Ивановићи-Кунова-граница општине Србац, дионица Кнежевићи-
Ивановићи у МЗ Печенег Илова у дужини од 475,00 m, ширина асфалта 4,0 
m, а вриједност радова износи                56.819,88 КМ, 

22. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-2–Шерег Илова-Кнежевићи-
Ивановићи-Кунова-граница општине Србац, дионица Ивановићи-Кунова у 
МЗ Печенег Илова у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 3,50 m, а 
вриједност радова износи                            31.470,66 КМ, 

23. Локални пут 1. реда, пут од регионалног пута Р 476 у Дренови-Вуковићи-
Сабањска Ријека-Јотића Луке-мост у Горњим Вијачанима на граници са 
општином Челинац, дионица каменолом Челар-Сабањска Ријека у МЗ 
Горњи Вијачани у дужини од 700,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност 
радова износи                             84.758,31 КМ, 

24. Локални пут 3. реда у МЗ Штрпци, пут Трњани - Парлог у дужини од 997,00 
m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи             88.818,38 КМ, 

25. Улица Браће Југовића у Прњавору у дужини од 700,00 m, ширина асфалта 
4,0 m, а вриједност радова износи                           65.003,23 КМ, 

26. Озренска улица у Прњавору у дужини од 325,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а 
вриједност радова износи                                       36.880,74 КМ, 

27. Локални пут 1. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња-
Жаковац-Млинци-Срповци-Разбој (граница са општином Србац), земљани 
радови на дионици Млинци-Срповци у МЗ Насеобина Лишња, а вриједност 
радова износи                               2.047,49 КМ. 

 Износ од 1.299.999,99 КМ обезбједила је Влада Републике Српске, а са ове 
позиције буџета за 2018. годину плаћен је износ од             118.702,64 КМ. 
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Радови на уређењу троугла прегледности на путном прелазу у Поповићима, 
повјерено је предузећу „ДМ Милутин“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-453/18 
од 14.09.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу од             6.996,60 КМ. 

 
Радови на интервентној санацији клизишта на локалном путу од локалног пута I-1 

Глоговац – Трњани – Беговци – до локалног пута II-7 на Укринском Лугу, локација 
Васићи, повјерено је предузећу „МИГО ЛД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-
432/18 од 27.09.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу од  6.914,70 КМ. 

 
Радови на машинском ископу земље на локалном путу Трњани – Парлог у МЗ 

Штрпци, повјерено је предузећу „ДМ Милутин“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-
370-434/18 од 27.09.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 

 6.844,50 КМ. 
 
Радови на санацији путног појаса на локалном путу од улице Јована Стерије 

Поповића до локалног пута I-16 у МЗ Бабановци, повјерено је предузећу ЈП „ГАВРИЋ 
ДРАГАН“ Прњавор, по уговору број: 01/1-370-435/18 од 27.09.2018. године. Реализовани 
су радови у уговореном износу од                   5.995,00 КМ. 

 
Земљани радови на локалном путу гробље у Шерег Илови – Вељино Брдо – Велика 

Илова (Смедерево) регионални пут Р 474, дионица гробље у Шерег Илови – Вељино Брдо 
дужине 700 метара, повјерено је предузећу „МС КОМПАНИЈА“ д.о.о. Прњавор, по 
уговору број: 01/1-345-481/18 од 27.09.2018. године, а уговорена вриједност радова износи 
34.799,97 КМ. Радови су изведени и утрошена су средства у износу од           34.788,72 КМ. 

 
Радови на асфалтирању локалних путева и градских улица на подручју општине 

Прњавор, повјерено је предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 
01/1-345-545/18 од 16.11.2018. године. Уговорена вриједност радова износи 199.924,34 
КМ, а реализовани су радови у вриједности од 199.900,35 КМ на следећим путним 
правцима: 

1. Локални пут 1. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња-
Жаковац-Млинци-Срповци-Разбој (граница са општином Србац), дионица 
Млинци-Срповци у МЗ Насеобина Лишња у дужини од 428,00 m, ширина 
асфалта 3,50 m, а вриједност радова износи                      44.367,57 КМ, 

2. Локални пут 1. реда, пут од М 16.1 у Насеобини Лишња-Мрачај-
Отпочиваљка-Илићани (граница са општином Србац), дионица Мрачај-
Отпочиваљка у МЗ Насеобина Лишња у дужини од 430,00 m, ширина 
асфалта 3,50 m, а вриједност радова износи                      44.823,87 КМ, 

3. Локални пут 3. реда у МЗ Кокори, пут Кокори-бајер-дом у Скакавцима у 
дужини од 1.220,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 
                                       110.708,91 КМ, 

 Сва средства обезбједила је Влада Републике Српске. 
 
Радови на интервентној санацији клизишта на локалном путу М 16.1 – Трњани 

(Тривичевића пут), повјерено је предузећу „МИГО ЛД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 
01/1-345-613/18 од 31.12.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу од 

 7.008,30 КМ. 
 
Средства општине Прњавор................................................................. 759.538,00 КМ 

Средства Владе Републике Српске................................................... 1.499.900,34 КМ 

Укупно изградња и реконструкција градских улица, 

водоводне, канализационе и локалне путне мреже....................... 2.259.438,34 КМ 



 14

- ЈАВНА РАСВЈЕТА 
 
Радови на изградњи јавне расвјете у улици Вељке Миланковића и улици Цвјетка 

Поповића у Прњавору, повјерено је предузеће „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град, по 
уговору број: 01/1-370-166/18 од 10.05.2018. године, а уговорена вриједност радова износи 
87.712,97 КМ. Радови су изведени и утрошена су средства у износу од           82.846,26 КМ. 

 
Услуге испитивања постојећих електроинсталација јавне расвјете мјерним 

апаратом на подручју општине Прњавор, извршило је предузеће „ЕЛТТ“ д.о.о. Прњавор, 
по уговору број: 01/1-370-257/18 од 21.05.2018. године. Реализовани су радови у 
уговореном износу од         7.018,83 КМ. 

 
Набавка и монтажа „LED“ расвјете на кружном току – улаз у град Прњавор, 

извршило је предузеће „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-
256/18 од 05.06.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу од  6.048,90 КМ. 

 
Услуге превоза и уградње 25 комада бетонских стубова, извршило је предузеће ЗР 

„ГЛОБАЛ ЂУРИЋ“ Прњавор, по уговору број: 01/1-370-322/18 од 18.06.2018. године. 
Реализовани су радови у уговореном износу од      3.363,75 КМ. 

 
Испорука 25 комада армирано-бетонских стубова за изградњу јавне расвјете, 

извршило је предузеће ГП „ГРАДИП“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-306/18 од 
30.07.2018. године. Реализована је набавка у уговореном износу од    6.435,00 КМ. 

 
Набавка и уградња нових расвјетних тијела у МЗ Кремна, засеок Лужани, 

извршило је предузеће „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-
286/18 од 05.07.2018. године. Реализовани су радови у уговореном износу од  5.841,29 КМ. 

 
Набавка и уградња расвјетних тијела у МЗ Кремна, Поповићи, Штрпци, 

Гаљиповци, Околица, Кремна-засеок Лужани и Прњавор, извршило је предузеће „МИГ 
ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-406/18 од 02.10.2018. године. 
Реализовани су радови у уговореном износу од                36.622,81 КМ. 
 
 

Укупно јавна расвјета............................................................................ 148.176,84 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 2.966.334,80 КМ, од чега су учешћа Владе Републике 
Српске у износу од 1.499.900,34 КМ, Владе Републике Србије у износу од 97.700,00 КМ, 
Министарства просвјете и културе у износу од 76.210,00 КМ, Министарства за избјеглице 
и расељена лица Републике Српске у износу од 30.000,00 КМ и Општине Прњавор у 
износу од 1.262.524,46 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         1.262.524,46 КМ 
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IV – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ – МЕГ ПРОЈЕКАТ 
 

Радови на изградњи шахтова за зонирање, повјерено је Групи понуђача предузећу 
КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор и „Terc Trade Company“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 
01/1-370-328/18 од 10.09.2018. године. Уговорена вриједност радова износи 85.377,42 КМ, 
а реализовани су радови у вриједности од 85.333,99 КМ. Износ од 30.000,00 КМ 
обезбједила је Влада Швајцарске (Развојни програм Уједињених нација – МЕГ пројекат), а 
са ове позиције буџета за 2018. годину плаћен је износ од              55.333,99 КМ. 
 

Услуге стручног надзора над изградњом шахтова за зонирање извршио је дипл. 
инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-21/18 од 18.05.2018. 
године. Реализоване су услуге у вриједности од                  1.163,38 КМ. 

 
Радови на реконструкцији улице Вида Њежића у Прњавору, повјерено је Групи 

понуђача предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. 
Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-300/18 од 30.07.2018. године. Уговорена 
вриједност радова износи 1.030.757,67 КМ, а реализовани су радови у вриједности од 
231.949,73 КМ. Износ од 195.575,00 КМ обезбједила је Влада Швајцарске (Развојни 
програм Уједињених нација – МЕГ пројекат), а са ове позиције буџета за 2018. годину 
плаћен је износ од                    36.374,74 КМ. 

 
Услуге стручног консултанта и координатора над извођењем радова на 

хидротехничким објектима (водовод и канализација) приликом реконструкције улице 
Вида Њежића у Прњавору, плаћене су дипл. инж. грађ. Слободану Кнежевићу из 
Прњавора у износу од                                                                          4.089,98 КМ. 
 

Набавка цемента за израду кућних прикључака у улици Вида Њежића плаћено је 
предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор у износу од        438,00 КМ.  

 
Набавка ПВЦ цијеви за потребе рјешавања кућних прикључака на канализациону 

мрежу у улици Вида Њежића плаћено је предузећу „ПЕШТАН“ д.о.о. Лакташи, по 
уговору број: 01/1-370-480/18 од 12.11.2018. године, у износу од    1.903,73 КМ.  
 

Средства општине Прњавор................................................................... 99.303,82 КМ 

Средства Владе Швајцарске................................................................. 225.575,00 КМ 

Укупно изградња објеката канализационе мреже – МЕГ 

пројекат..................................................................................................... 324.878,82 КМ 

 
 
V – ПОМОЋ ПРОЈЕКТИМА ЗА ОДРЖИВ ПОВРАТАК 
 

Радови на адаптацији друштвеног дома у мјесној заједници Мравица, повјерено је 
предузећу „ПРОКОП“ Прњавор, по уговору број: 01/1-370-408/18 од 28.09.2018. године. 
Реализовани су радови у уговореном износу од 18.778,50 КМ. Износ од 8.185,14 КМ 
обезбједило је Министарство за избјеглице и расељена лица Републике Српске, а Општина 
Прњавор износ од 10.593,36 КМ. Са буџетске позиције „Изградња и реконструкција 
градских улица, путне, канализационе и водоводне мреже, школских и других објеката и 
јавне расвјете“ плаћен је износ од 593,36 КМ, а са ове позиције буџета за 2018. годину 
плаћен је износ од                    10.000,00 КМ. 

 
Укупно уложена средства за помоћ пројектима за одржив повратак износе  

                                         10.000,00 КМ 
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 Напомињемо да су на територији општине Прњавор у току 2018. године извршене 
следеће реконструкције: 

1. Реконструкција дијела магистралног пута М-16.1 у сврху изградње кружног 
тока на укрштању Магистралног пута са улицом Светог Саве у Прњавору, 
радови су финансирани од стране јавног предузећа „Путеви Републике 
Српске“ д.о.о. 

2. Локални пут I реда, пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану – 
Црквена – Чивчије – Кокори – Брезичани (граница са општином Челинац), 
дионица Којин Хан – Црквена, радови су финансирани од стране јавног 
предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. 

3. Локални пут I реда, пут од регоналног пута Р 474 у Доњој Илови (Бакула) – 
Шибовска – Горњи Смртићи – Тромеђа (граница са општином Дервента), 
дионица  Новаковићи – базен на Китића брду, радови су финансирани од 
стране јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ д.о.о. 

4. У склопу изградње аутопута Бања Лука – Добој реконструисано је и 
изграђено више измјештених локалних путева у МЗ Околица, МЗ Доњи 
Гаљиповци, МЗ Насеобина Лишња и у МЗ Поточани, радови су 
финансирани од стране јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ 
д.о.о. 

5. Игралиште код Основне школе „Бранко Ћопић“ у Прњавору, радови су 
финансирани од стране јавног предузећа „Аутопутеви Републике Српске“ 
д.о.о. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА 
 

О П И С РЕАЛИЗОВАНО 

I – ИЗГРАДЊА МУЗИЧКЕ ШКОЛЕ 
 

114.797,36 

II – ИЗГРАДЊА ЦЕНТРАЛНОГ СПОМЕНИКА И СПОМЕН-
ОБИЉЕЖЈА 

 
14.036,49 

III – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, 
ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ 

ОБЈЕКАТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ, ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА 
ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

1.262.524,46 

IV – ИЗГРАДЊА ОБЈЕКАТА КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ – МЕГ 
ПРОЈЕКАТ 

 
99.303,82 

V – ПОМОЋ ПРОЈЕКТИМА ЗА ОДРЖИВ ПОВРАТАК 
 

10.000,00 

У К У П Н О  I  +  II  + III + IV + V: 1.500.662,13 

УЧЕШЋЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 1.499.900,34 
УЧЕШЋЕ ВЛАДЕ ШВАЈЦАРСКЕ (РАЗВОЈНИ ПРОГРАМ 
УЈЕДИЉЕНИХ НАЦИЈА-МЕГ ПРОЈЕКАТ) 

225.575,00 

УЧЕШЋЕ ВЛАДЕ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 97.700,00 

УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА ПРОСВЈЕТЕ И КУЛТУРЕ 76.210,00 
УЧЕШЋЕ МИНИСТАРСТВА ЗА ИЗБЈЕГЛИЦЕ И РАСЕЉЕНА 
ЛИЦА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

30.000,00 

СВЕУКУПНО 3.430.047,47 

 


