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И З В Ј Е Ш Т А Ј 

О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 

ЗА 2018. ГОДИНУ 

 

 

 На основу Програма рада Скупштине општине Прњавор за 2019. годину, 

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

реализацији Програма одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2018. 

годину. 

Програмом су утврђени обим и квалитет одржавања и обнављања комуналних 

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

- чишћење јавних површина, које обухвата прикупљање, одвожење и 

уништавање отпадака, уклањање нечистоћа и падавина са саобраћајних 

површина, 

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

- одржавање јавних саобраћајних површина, вертикалне и хоризонталне 

саобраћајне сигнализације, 

- чишћење и одржавање сливника површинских вода на улицама, 

- одржавање јавне расвјете у граду и мјесним зајeдницама, 

- трошкови електричне енергије за јавну расвјету у граду и мјесним заједницама, 

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

приоритетима и утврђеном плану зимске службе, 

- уређење града за празничне дане и 

- остали комунални послови по наруџби. 

 

 

 

 I – РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ ГРАДА 

 

 Послови редовног одржавања чистоће града уговорени су са Комуналним 

предузећем „ПАРК“ а. д. Прњавор, на основу Оквирног споразума број: 01/1-370-542/17 

од 25.01.2018. године и Појединачног уговора број 1 од 25.01.2018. године.  

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

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

цијени од                                                                       0,0054 КМ/m
2
 

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

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

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

и уговорени комунални послови дефинисани су издавањем налога од стране надлежног 

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

Укупно утрошена средства за наведене услуге износе                     139.988,33 КM. 

               

 

 

II – САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 

 

 Послови одржавања вертикалне саобраћајне сигнализације уговорени су са 

предузећем „ЕУРО-ЗНАК“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-345-133/18 од 

30.04.2018. године. 

 Постављени су нови саобраћајни знакови на градским улицама у складу са 

Законом о основима безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини и 

Правилником о саобраћајним знаковима и обиљежавању радова и препрека на путу и 
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знаковима које учесницима у саобраћају даје овлашћено лице, по постојећој регулацији 

саобраћаја на подручју града. 

 Извршено је: 

- постављање нових, замјена дотрајалих и оштећених саобраћајних знакова на 

улицама и раскрсницама градских улица, 

 - оправка постојећих саобраћајних знакова на градским улицама (замјена 

стубова, шелни и учвршћивање знакова). 

 За ове послове утрошено је               6.183,13 КМ.  

 Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама уговорена 

је са предузећем „ДЕЛИЋ СИГНАЛИЗАЦИЈА“ д.о.о. Бихаћ, по уговору број: 01/1-345-

173/18 од 30.04.2018. године. 

 Извршено је комплетно обиљежавање уздужних линија, пјешачких прелаза и 

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

наплата паркинга, за шта је утрошено              8.647,39 КМ. 

 Укупно утрошена средства за извршене радове на вертикалној и хоризонталној 

саобраћајној сигнализацији износе                                             14.830,52 КМ. 

 
 

 

III – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У ГРАДУ И МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  

 
   Одржавање јавне расвјете уговорено је са предузећем „ЕЛЕКТРООБНОВА“ 

d.о.о. Бања Лука, по уговорима број: 01/1-370-114/18 од 29.03.2018. године, 01/1-370-

265/18 од 15.06.2018. године и 01/1-370-489/18 од 19.11.2018. године. 

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

издатим налозима од стране надлежног одјељења (у цијену је урачунат сав материјал 

потребан за одржавање и поправке јавне расвјете на подручју општине Прњавор – 

градска расвјета и расвјета по мјесним заједницама). Извршена је доградња постојеће 

јавне расвјете у улицама Милана Наградића, Јове Ј. Змаја и Озренска и у МЗ Шибовска 

(Доња Илова-„Новићи“) и МЗ Велика Илова („Калабе“ и „Центар“).    

  Укупно утрошена средства за одржавање јавне расвјете у граду и мјесним 

заједницама и доградњу постојеће расвјете износе                     34.960,56 КМ. 

 
 

 

IV – ТРОШКОВИ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЕНЕРГИЈЕ ЗА ЈАВНУ РАСВЈЕТУ У ГРАДУ И    

МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА И ПРИКЉУЧАКА НОВИХ МЈЕРНИХ МЈЕСТА  

          

         Укупни трошкови електричне енергије за јавну градску расвјету у 2018. години 

износе                                                                                101.423,48 КМ. 

Укупни трошкови електричне енергије у мјесним заједницама за јавну расвјету, 

расвјету игралишта и друштвене домове у 2018. години износе                  86.277,15 КМ. 

Укупни трошкови електричне енергије у граду и мјесним заједницама у 2018. 

години износе             187.700,63 КМ. 

У току 2018. године извршено је плаћање пријава прикључака нових мјерних 

мјеста чији трошкови износе                                                                              1.484,94 КМ. 

Трошкови електричне енергије за пословне просторе А1 и А2  у „старој борачкој 

згради“ износе                                                                                                          438,66 КМ. 

Укупно утрошена средства за електричну енергију у граду и мјесним заједницама 

и прикључке нових мјерних мјеста износе         189.624,23 КМ. 
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V – САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА 

 

 У току 2018. године извршено је санирање оштећења коловоза на градским 

улицама са асфалтним застором (ударне рупе), површине 436 m
2
. 

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

уговору број: 01/1-345-134/18 од 15.05.2018. године. 

Послије зимског периода 2017/18 године, као и током љетног и јесенског 

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

За ове послове утрошено је            14.554,79 КМ. 

 

 

 

VI – ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ  

 
Зимско одржавање локалних путева, градских улица и осталих јавних површина 

на подручју града за сезону 2018. година, уговорено је са предузећем „Кусић путеви“ 

д.о.о. Прњавор по Оквирном споразуму број: 01/1-345-477/17 од 13.11.2017. године по 

утврђеном плану зимске службе. 

Наведеним уговором предвиђено је да извођач радова набавља посипни 

материјал (путну со и ризлу). 

Ангажовање извођача вршено је по указаној потреби и интензитету падавина 

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

плану зимске службе. 

Укупнa средства за рад зимске службе у 2018. години износе        279.536,29 KM.  

     

 
 

VII - УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗА ПРАЗНИЧНЕ ДАНЕ 

 
Послови уређења града за дочек Нове 2019. године (међународна и православна) 

уговорени су са ТПР „Поклонче“ Дијана Мијић с.п. Прњавор, по уговору, број: 01/1-

370-518/18 од 14.12.2018. године, којим је предвиђено декоративно уређење Трга 

Српских бораца и ужег дијела града, монтажа и постављање декоративног материјала, 

набавка, монтажа и спајање комплетног електроматеријала на нисконапонску мрежу, 

демонтажа истог након 14.01.2019. године, као и складиштење комплетног 

декоративног материјала до сљедећих празника, у износу од                         6.180,50 КМ.                         

 

 

 

VIII - ПОСЛОВИ ПО НАРУЏБИ 

 
Поред редовних послова у 2018. години, обављани су и остали комунални 

послови и наруџбе: 

- по уговору број: 01/1-370-542-1/17 од 25.01.2018. године, извршено је чишћење 

ризле са градских улица послије протеклог зимског периода, одвоз дивљих депонија 

смећа, прољећно уређење јавних зелених површина послије зимског периода са 

орезивањем ниског парковског растиња, крчење шибља и уређење троуглова 

прегледности путно-пружних прелаза и др, од стране Комуналног предузећа „Парк“ а.д. 

Прњавор, за шта је утрошено                                                                              9.228,07 КМ.                                                                
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- по уговору број: 01/1-370-163/18 од 10.05.2018. године, извршено је чишћење 

сливника и таложника са испирањем на градским улицама, од стране Комуналног 

предузећа „Водовод“ а.д. Прњавор, за шта је утрошено                                  3.973,32 КМ. 

- по уговору број: 01/1-370-185/18 од 13.04.2018. године, извршена је набавка и        

испорука садница и садног материјала за прољећно уређење града са одржавањем 

(залијевање, плијевљење траве са замјеном сувог и оштећеног цвијећа у жардињерама и 

саксијама у периоду мај-септембар), од стране Комуналног предузећа „Парк“ а.д. 

Прњавор, за шта је утрошено                                                                              7.020,00 КМ.                                         

-  по уговору број: 01/1-370-155/18 од 16.03.2018. године, вршено је депоновање 

грања и лишћа са јавних површина на депонију ТУР „Агропром“ Прњавор („Караћ“), за 

шта је утрошено                                                                                                    1.755,00 КМ.                           

            - по уговору број: 01/1-370-154/18 од 16.03.2018. године и наруџбеници број 

30/18 од 28.05.2018. године извршена је набавка украсних бетонских саксија, ради 

заштите градских тротоара од непрописног паркирања, од предузећа „Бепро“ д.о.о. 

Велико Блашко-Лакташи, за шта је утрошено                                                   6.676,69 КМ.                                                

- по уговору број: 01/1-370-250/18 од 12.06.2018. године, извршена је набавка 

материјала за носаче украса на Тргу српских бораца од предузећа „Металекс“ д.о.о. 

Прњавор, за шта је утрошено                                                                              1.311,10 КМ. 

- по уговору број: 01/1-370-315/18 од 30.07.2018. године, извршена је 

интервентна сјеча и уклањање изваљених стабала послије олујног невремена, машинско 

вађење пањева са одвозом на властиту депонију, довоз и уградња земље на мјеста 

извала од стране ЗР „Глобал Ђурић“ Прњавор, за шта је утрошено               3.706,56 КМ.          

- по уговорима број: 01/1-370-156/18 од 15.03.2018. године, 01/1-370-321/18 од 

28.06.2018. године и 01/1-370-417/18 од 17.09.2018. године, извршена је набавка 

материјала, израда и постављање челичних конструкција носача кошаркашких табли за 

школска игралишта Кокори (2 ком.), Горња Илова (1 ком.) и игралиште Доња Мравица 

(1 ком.), од ЗР „Херкулес опрема“ Прњавор, за шта је утрошено                   5.600,00 КМ. 

- по уговорима број: 01/1-370-157/18 од 15.03.2018. године, 01/1-370-370-333/18 

од 28.06.2018. године и наруџбеници број: 45/18 од 29.08.2018. године, извршена је 

набавка кошаркашких табли са опремом за школска игралишта Кокори, Велика Илова и 

Горња Илова и игралишта „Калабе“ и Доња Мравица, од предузећа „Милдабо“ д.о.о. 

Бања Лука, за шта је утрошено                                                                            3.189,19 КМ. 

- по уговору број: 01/1-370-360/18 од 23.07.2018. године, вршено је редовно 

оддржавање зелених површина и садница на кружном току (залијевање, плијевљење 

корова, замјена оштећених садница, кошење и замјена сета застава) у периоду јул-

октобар, од стране ТУР „Агропром“ Прњавор, за шта је утрошено               4.914,00 КМ.                                     

- по уговору број: 01/1-370-300/18 од 14.06.2018. године извршене су услуге 

унутрашњег чишћења „Борачке зграде 2“ од стране Агенције „Master clean“ Прњавор, 

за шта је утрошено                                                                                                1.404,00 КМ.                         

 

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

као што су: 

- набавка материјала и интервентно постављање заштитне ограде на мосту 

„Мирковац“ у МЗ Присоје, за шта је утрошено:                                               1.069,60 КМ.                                                                      

- извршене интервентне оправке јавних чесми „Повелич“ (април, август, 

септембар), за шта је утрошено                                                                             793,62 КМ. 

- извршена је набавка материјала и постављање лимарских обашивки за три 

димњака на објекту Мјесне канцеларије и Амбуланте породичне медицине Палачковци, 

за шта је утрошено:                                                                                                 210,00 КМ.                                                                          

- извршена је набавка материјала за израду носача саобраћајних знакова-

препреке на путевима, за шта је утрошено                                                           226,40 КМ.                                

- извршена је набавка и уградња бетонских коцки на оштећеној јавној површини 

на Тргу српских бораца, за шта је утрошено                                                        585,00 КМ.                                                                                   
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- извршена је набавка материјала и оправка надстрешнице аутобуског 

стајалишта Штрпци, за шта је утрошено                                                               567,45 КМ.  

            - извршена је набавка намјенских садница за јавне површине и испред „старе 

зграде општине“ , за шта је утрошено                                                                   402,48 КМ. 

- извршена је набавка материјала, израда бетонских темеља и постављање 

јарбола са заставама на локацијама „нови кружни ток“, парк „Слога“, „Тасина вода“ и 

стадион „Љубић“, за шта је утрошено                                                                1.176,75 КМ. 

- извршена је набавка грађевинског материјала за изградњу прилазних стаза и 

тротоара дјечијих вртића у Доњој Илови и Прњавору, за шта је утрошено   3.449,59 КМ. 

- извршена је набавка сјемена парковске траве, машинска обрада подлоге и 

засијавање испред зграде општине, за шта је утрошено                                      585,00 КМ. 

- извршена је израда темеља и типлање челичних стубова за доградње јавне 

расвјете у граду, за шта је утрошено                                                                      561,60 КМ. 

- извршена је набавка бетонских типли, превоз и уградња (типлање) украсних 

саксија на тротоаре и јавне површине ради заштите од непрописног паркирања возила, 

за шта је утрошено                                                                                                1.674,15 КМ. 

- извршена је набавка „лед“ рефлектора за освјетљење објеката ОШ „Бранко 

Ћопић“, дјечијих вртића у Доњој Илови и Прњавору и Атлетског клуба „Прњавор“ за 

шта је утрошено                                                                                                       866,99 КМ. 

            - извршена је набавка, превоз и машинска уградња бетонских стубова за 

доградњу јавних расвјета у МЗ Шибовска (Доња Илова-„Новићи“) и МЗ Велика Илова 

(„Тривалићи“), за шта је утрошено                                                                     1.860,30 КМ. 

- извршена је набавка материјала и израда са монтажом постоља електро-ормара 

за паркомат на Тргу српских бораца и парковских клупа за игралиште у Доњој 

Мравици, за шта је утрошено                                                                                 500,00 КМ. 

- извршен је превоз и постављање на нове темеље контејнера за становање 

социјално угрожене породице, за шта је утрошено                                             579,15 КМ. 

- одржавање водомјера и утрошак воде за одржавање зеленила на новом 

кружном току, за шта је утрошено                                                                         515,36 КМ. 

- извршена је набавка материјала, израда и постављање поклопца шахта и 

замјена оштећених играчака на дјечијим игралиштима код хотела „Национал“ и у парку 

код дворане „Слога“, за шта је утрошено                                                              780,00 КМ. 

- извршена је набавка материјала за израду попречног пропуста на локалном 

путу у МЗ Поточани, засеок Живковићи, за шта је утрошено                            343,70 КМ. 

- извшен је превоз нових контејнера из Бања Луке, превоз констукције коша на 

игралиште „Матићи“ и демонтажа билборда, измјештање и фарбање поштанског 

сандучета на Тргу српских бораца, за шта је утрошено                                      573,30 КМ. 

- извршена је набавка материјала, замјена оштећених дијелова и оправка моста 

на трим стази у СРЦ „Борик“, за шта је утрошено                                               585,00 КМ. 

- извршена је набавка и машинска уградња хумус земље, набавка и засијавање 

парковске траве и набавка садница платана са садњом на јавној површини у „Занатском 

центру 1“, за шта је утрошено                                                                             1.170,00 КМ. 

- извршена је набавка материјала и израда бетонског темеља за паркомат на Тргу 

српских бораца, за шта је утрошено                                                                      560,00 КМ.    

- извршене су остале наруџбе и набавка ситног материјала (стиропор за саксије, 

уже за заставице, силикон за градилиште Борачке зграде 3, боја за обиљежавање 

школских игралишта Насеобина Лишња и Грабик Илова, хумус земља за потребе 

практичне наставе Пољопривредне школе), за шта је утрошено                       563,78 КМ.                         

            - трошкови за извршене услуге по записницима комуналне полиције и извршење 

рјешења инспекције, за шта је утрошено                            994,50 КМ. 

  

Укупно за послове по наруџби утрошено је          69.971,65 КМ. 
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Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 

 

Редни 

број. 
П О З И Ц И Ј А Реализовано 

Планирано за 

2018. годину, 

по ребалансу  

1. 

 

Редовно одржавање чистоће града 

 

139.988,33 140.000,00 

2. 

 

Саобраћајна сигнализација 

 

14.830,52   15.000,00 

3. 
Одржавање јавне расвјете у граду и 

мјесним заједницама  
34.960,56   35.000,00 

4. 

Трошкови утрошка електричне енергије 

за јавну расвјету у граду и мјесним 

заједницама и трошкови прикључака  

189.624,23 190.000,00 

5. 
Санација ударних рупа на  градским 

улицама 
  14.554,79   16.000,00 

6. 
Зимско одржавање локалних путева, 

градских улица и јавних површина 
279.536,29 280.000,00 

7. 

 

Уређење града за празничне дане 

 

  6.180,50     6.180,50 

8. 

 

Послови по наруџби 

 

69.971,65        70.000,00 

 

 

УТРОШЕНО / ПЛАНИРАНО: 

 

749.646,87 752.180,50 

 


