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И З В Ј Е Ш Т А Ј 
О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПРОГРАМА  ОДРЖАВАЊА ОБЈЕКАТА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ КОМУНАЛНЕ ПОТРОШЊЕ 
ЗА 2021. ГОДИНУ 

 
 
 Програм одржавања објеката заједничке комуналне потрошње за 2021. годину 
(„Службени гласник општине Прњавор“, број 10/21) усвојен на сједници Скупштине 
општине, одржаној 12.03.2021. године. 
 Послови реализације Програма одржавања објеката заједничке комуналне 
потрошње рађени су у складу са Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник 
БиХ, број 39/14). 

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: 01/1-370-100/21 
од 05.03.2021. године и Појединачних уговора број 1,2,3 и 4.   

По наведеном уговору, уговорени су сљедећи редовни комунални радови и 
услуге: 

- чишћење улица, тротоара и зелених површина са одвозом прикупљеног отпада, 
- кошење зелених површина са одвозом покошене траве,   
- шишање живих ограда са одвозом прикупљеног отпада и  

 комунални послови по наруџби: 
       - чишћење и сјеча корова са зараслих површина,  
       - уклањање лешина и одвоз на сточно гробље у Рамићима,  
       - уклањање и одвоз мањих дивљих депонија,  
       - одржавање градских дрвореда.     

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                    127.920,80  КM. 
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II – САОБРАЋАЈНА СИГНАЛИЗАЦИЈА 
 
 Послови одржавања вертикалне саобраћајне сигнализације уговорени су са 
предузећем „ЕУРО-ЗНАК“ д.о.о. Бањалука, по Oквирном споразуму број: 01/1-345-
201/21 од 19.05.2021. године. 
 Постављени су нови саобраћајни знакови у складу са Законом о основима 
безбједности саобраћаја на путевима у Босни и Херцеговини и Правилником о 
саобраћајним знаковима и обиљежавању радова и препрека на путу и знаковима које 
учесницима у саобраћају даје овлашћено лице, по постојећој регулацији саобраћаја на 
подручју града.  
 Извршено је:  
 - 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               2.400,39 КМ.  
 Послови оправки оштећених потапајућих стубића уговорени су са предузећем 
„МУТЛИМАТИК“ д.о.о. Кладари – Добој, по уговору број: 01/1-345-189/21 од 
15.04.2021. године. 
 Извршене су оправке и замјена оштећених дијелова потапајућих стубића у 
улицама Светог Саве и Милана Наградића.  
 За ове послове утрошено је              6.926,40 КМ. 
 Израда хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским улицама уговорена 
је са предузећем „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-197/21 од 
14.05.2021. 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            10.389,72 КМ. 
 Укупно утрошена средства за извршене радове на вертикалној и хоризонталној 
саобраћајној сигнализацији износе                                             19.716,51 КМ. 
 
 
 
III – ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ У ГРАДУ И МЈЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  
 

Одржавање јавне расвјете уговорено је са предузећем „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. 
Мркоњић Град, по Оквирном споразуму број: 01/1-370-113/21 од 20.05.2021. године и 
појединачних уговора 1 и 2. 

Редовно одржавање јавне расвјете обављано је по указаној потреби и у складу са 
издатим налозима од стране надлежног Oдјељења (у цијену је урачунат сав материјал 
потребан за одржавање и поправке јавне расвјете на подручју општине Прњавор – 
градска расвјета и расвјета по мјесним заједницама). 

Укупно утрошена средства за одржавање јавне расвјете у граду и мјесним 
заједницама и доградњу постојеће расвјете износе                     61.716,31 КМ. 
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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 2021. години 
износе                                                                                  90.918,90 КМ. 

Укупни трошкови електричне енергије у мјесним заједницама за јавну расвјету, 
расвјету игралишта и друштвене домове у 2021. години износе                 146.017,67 КМ. 

Укупни трошкови електричне енергије у граду и мјесним заједницама у 2021. 
години износе             236.936,57 КМ. 
 
 
V – САНАЦИЈА УДАРНИХ РУПА НА ГРАДСКИМ УЛИЦАМА 
 
 У току 2021. године извршено је санирање оштећења коловоза на градским 
улицама са асфалтним застором (ударне рупе), површине 512,25 m2. 

 Ови послови су уговорени са предузећем „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, По 
Оквирном споразуму број: 01/1-345-98/21 од 23.03.2021. године. 

Послије зимског периода 2020/21 године, као и током љетног и јесенског 
периода, санирана су сва знатнија оштећења и ударне рупе на градским улицама.  

За ове послове утрошено је                       20.000,00 КМ. 
 
 
 
VI – ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ  

 
Зимско одржавање локалних путева, градских улица и осталих јавних површина 

на подручју града за сезону 2021. година, уговорено је са предузећем „Кусић путеви“ 
д.о.о. Прњавор по Оквирном споразуму број: 01/1-345-167/20 од 11.11.2020. године и 
појединачним уговорима број 1 од 11.11.2020. до 23.03.2021. године, број 2 од 
29.03.2021. 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 2021. години износе        147.207,37 KM.  
 

     
VII - УРЕЂЕЊЕ ГРАДА ЗА ПРАЗНИЧНЕ ДАНЕ 
 

Послови уређења града за дочек Нове 2021. године (међународна и православна) 
уговорени су са ТПР „Поклонче“ Дијана Мијић с.п. Прњавор, по уговору, број: 01/1-
370-564/20 од 23.12.2020. 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 15.01.2021. године, као и складиштење комплетног 
декоративног материјала до сљедећих празника, у износу од                         5.000,00 КМ.                         
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VII - ПОСЛОВИ ПО НАРУЏБИ 
 
Поред редовних послова у 2021. години, обављани су и остали комунални 

послови и наруџбе: 
- по уговору број: 01/1-370-193/21 од 29.04.2021. године, извршено је прољећно 

уређење зелених површина ужег дијела града и редовно одржавање зелених површина 
и садница на кружном току, садња и одржавање садница у саксијама на стубовима јавне 
расвјете у улици Вида Њежића (залијевање, плијевљење корова, замјена оштећених 
садница, кошење и замјена сета застава и др.) у периоду март-новембар, од стране ТУР 
„Агропром“ Прњавор, за шта је утрошено                                                       47.386,57 КМ  

- по уговору број: 01/1.1-429-2/21 од 04.06.2021. године, извршен је прикључак 
воде на мјесном гробљу „Малешевићи“ у  МЗ Печенег Илова, од стране КП „Водовод“ 
а.д. Прњавор, за шта је утрошено                        1.521,62 КМ     
 - по уговору број: 01/1-370-218/21 од 20.04.2021. године вршено је редовно 
одржавање градске фонтане у периоду април – октобар од стране КП „Водовод“ а.д. 
Прњавор, за шта је утрошено               3.510,00 КМ, 

- по уговору број: 01/1-370-226/21 од 14.05.2021. године извршене су услуге 
одржавања зелених површина спортских терена на подручју општине Прњавор у 
периоду март-новембар, од стране ТУР „Агропром“ Прњавор,  
за шта је утрошено                            44.373,42 КМ, 

- по уговору број: 01/1-370-82/21 од 03.02.2021. године извршене су услуге 
депоновања биоразградивог отпада са потребним третирањем на депонији ТУР 
„Агропром“ Прњавор, за шта је утрошено            6.434,90 КМ. 
Осим наведених послова извршени су и други послови и набавке по наруџби, 

као што су: 
- трошкови утрошене воде на кружном току, за шта је утрошено         333,24 КМ, 
- набавка дрвених клупа и лука за Трг спрских бораца, 

за шта је утрошено                                                             1.753,00,КМ, 
- набавка електро-материјала за оправке и доградњу јавних расвјета, за шта је 

утрошено                                                               4.699,56 КМ, 
- набавка бетонских стубова за доградњу јавних расвјета,  

за шта је утрошено                                       3.991,57 КМ,  
- набавка материјала за орпавку парковских клупа и улазних врата Друштвеног 

дома у МЗ „Бабановци“, за шта је утрошено                                                 555,63 КМ,
  - набавка материјала и оправка оштећених надстрешица аутобуских стајалишта 
уз Магистрални пут, за шта је утрошено                                                900,00 КМ, 

- оправка, скидање корозије и фарбање ограде моста Калабе-Шибовска, за шта је 
утрошено           495,00КМ,
 - оправка електро-инсталација градске фонтане, за шта је утрошено  350,00 КМ, 

- набавка и уградња електро-материјала за освјетљење капеле у мјесном гробљу 
Доњи Грабик, за шта је утрошено                                 495,00 КМ, 

- оправка електро-инсталација пословног простора „Борачка зграда“ за потребе 
Дневног центра „Невен“ Прњавор, за шта је утрошено               485,00 КМ, 

- демонтажа старог стуба, превоз из Мркоњић Града и монтажа новог стуба за 
носач видео-надзора и јавне расвјете на кружном току „Вијака“, за шта је  
утрошено                                                           585,00 КМ, 

- набавка и замјена олука на Друштвеном дому у МЗ Бабановци, за шта је 
утрошено                     585,00 КМ,  

- набавка материјала и бетонажа попречног пропуста на локалном путу у МЗ 
Лишња, за шта је утрошено                  585,00 КМ,  

- замјена крила и оправка клизних врата на објекту старог Ватрогасног дома, за 
шта је утрошено          526,50КМ,  

- оправка канализације у улици Илије Малића и водоводне мреже у Великој 
Илови – „Тривалићи“, за шта је утрошено                                                           601,09 КМ, 
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- санација оштећених сливника површинских вода у улицама Милоша Тодића и 
Будисавска, за шта је утрошено                                                                             569,56 КМ,  

- набавка, садња нових и замјена отшећених садница у улици Вука Караџића, за 
шта је утрошено          585,00КМ, 

- оправка водоинсталација и канализације у „Дому културе“, за шта је 
 утрошено                                          100,00 КМ,  

- набавка додатних новогодишњих украса за шта је утрошено                81,50КМ,  
- замјена оштећене опреме видео-надзора у улици Светог Саве и контрола рада 

на кружном току „Вијака“, за шта је утрошено                                                 1.708,20 КМ. 
 
Укупно за послове по наруџби потрошено је                              123.211,36 КМ.

            
            
      

 
Р Е К А П И Т У Л А Ц И Ј А 

 
 
Редни 
број. 

П О З И Ц И Ј А Реализовано 
Планирано за 
2021. годину 

1. 

 
Редовно одржавање чистоће града и 
комунални послови по наруџби  
 

127.920,80 128.000,00 

2. 
 
Саобраћајна сигнализација 
 

19.716,51 20.000,00 

3. 
Одржавање јавне расвјете у граду и 
мјесним заједницама  

61.716,31 77.000,00 

4. 
Трошкови утрошка електричне енергије 
за јавну расвјету у граду и мјесним 
заједницама  

236.936,57 238.000,00 

5. 
Трошкови уређења града за празничне 
дане 

5.000,00 5.000,00 

6. 
Санација ударних рупа на  градским 
улицама 

20.000,00 20.000,00 

7. 
Зимско одржавање локалних путева, 
градских улица и јавних површина 

147.207,37 150.000,00 

8. 
 
Послови по наруџби 
 

123.211,36 124.000,00 

 
 
УТРОШЕНО / ПЛАНИРАНО: 
 

741.708,92 762.000,00 

 


