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План капиталних улагања за 2021. годину („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 10/21) усвојен је на сједници Скупштине општине одржаној 12.03.2021. године. 
 Послови на реализацији Програма капиталних улагања у 2021. 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 
 
Противпожарна сагласност на изведено стање „Ватрогасни дом“ у Прњавору 

плаћена је                  150,00 КМ. 
 
Укупно технички пријем објеката.............................................................. 150,00 КМ 
 
 
- ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 
Услуге израде Елабората о геомеханичким испитивањима тла за потребе санације 

клизишта, реализовало је предузеће „ИБИС - ИНЖЕЊЕРИНГ“ д.о.о. Бања Лука, по 
уговору број: 01/1-370-223/21 од 23.04.2021. године. Реализоване су услуге у уговореном 
износу од            6.938,10 КМ. 

 
Услуге израде Главног пројекта за реконструкцију локалних путева у МЗ Кремна, 

засеок Декети у дужини од 1015 метара и засеок Татаревићи у дужини од 1045 метара, 
реализовало је предузеће „NVB Family“ д.о.о. Дервента, по уговору број: 01/1-370-320/21 
од 02.07.2021. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од   4.098,22 КМ. 
 

Услуге израде пројектне документације санације клизишта, реализовало је 
предузеће „FABRUM SOLUTIONS“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-321/21 од 
02.07.2021. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од   6.669,00 КМ. 

 
Укупно пројектовање............................................................................... 17.705,32 КМ 
 
 
- СТРУЧНИ НАДЗОР 
 
Услуге стручног надзора над извођењем радова на асфалтирању локалних путева 

на подручју општине Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, 
по уговору број: 01/1-122-21-1/20 од 05.05.2020. године. Реализоване су услуге у 
вриједности од                    19.555,79 КМ. 

 
 
Услуге стручног надзора над изградњом система видео надзора саобраћаја у 

Прњавору, реализовало је предузеће „MKM COMMUNICATIONS“ д.о.о. Бања Лука, по 
уговору број: 01/1-370-137/20 од 01.06.2020. године. Реализоване су услуге у уговореном 
износу од            6.435,00 КМ. 
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Услуге стручног надзора над извођењем радова на санацији бунара у водосистему 
„Повелич“, реализовало је предузеће „ЦЕНТАР ЗА ПРОЈЕКТОВАЊЕ И КОНСАЛТИНГ“ 
д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-189/20 од 06.05.2020. године. Реализоване су 
услуге у уговореном износу од        3.393,00 КМ. 

 
Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији локалног пута 

Шибовска - Калабе извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору 
број: 01/1-122-2/21 од 18.01.2021. године. Реализоване су услуге у вриједности од  

 2.751,56 КМ. 
  

Услуге стручног надзора над извођењем радова на изради истражне бушотине за 
потребе водоснабдјевања Горњих Вијачана на локацији водотока Лончарица повјерени су 
предузећу „ИЕЕ ГЕО ЕЦО“ д.о.о. Бања Лука по уговору број: 01/1-370-228/21 од 
01.06.2021. године, уговорена вриједност радова износи 6.786,00 КМ. Реализоване су 
услуге у износу од           3.276,00 КМ. 
 

Укупно стручни надзор............................................................................ 35.411,35 КМ 
 
 
- ШКОЛСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ 

 
Радови на изградњи ограде и одводње на фудбалском стадиону „FIFA GOAL“, 

повјерено је предузећу ГП „ГРАДИП“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-513/20 од 
04.12.2020. године. Реализовани су радови у уговореном износу од           210.851,28 КМ. 

 
Услуге изградње 5 надстрешница за аутобуска стајалишта од челичних профила, 

повјерено је предузећу З.Р. „АЛПЛАСТ“ Прњавор, по уговору број: 01/1-370-229/21 од 
26.04.2021. године. Реализована су средства у уговореном износу од   5.800,00 КМ. 

 
Набавка, транспорт и уградња земље код новог Ватрогасног дома у Правору, 

повјерено је предузећу „КУСИЋ ПУТЕВИ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-
262/21 од 21.05.2021. године. Реализовани су радови у уговореном износу од  6.435,00 КМ. 

 
Израда 21 огласне табле, повјерено је предузећу „Агропром“ с.п. Прњавор, по 

уговору број: 01/1-370-271/21 од 24.05.2021. године. Реализована су средства у 
уговореном износу од           6.692,40 КМ. 

 
Набавка и транспорт бетона за потребе Украјинског дома извршена је с предузећем 

„МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и утрошена су средства у износу од     225,62 КМ. 
 
Радови на уређењу игралишта на Рибњаку повјерени су предузећу „Јавни Превоз“ 

Брковић Жељко, по уговору број: 01/1-370-293/21 од 08.06.2021. године. Радови су 
изведени у уговореном износу од        3.300,00 КМ. 

 
Радови на замјени кровног покривача на друштвеном дому у МЗ Црквена, 

повјерени су предузећу З.Р. „Лимокс“ Прњавор, по уговору број: 01/1-370-391/21 од 
16.08.2021. године. Радови су изведени у уговореном износу од   6.940,80 КМ. 

 
Набавка и монтажа камера и опреме видео надзора у градском парку код спортске 

дворане „Слога“ повјерено је предузећу „МАРТОМ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број 01/1-
370-461/21 од 02.11.2021. године. Реализована су уговорена средства у износу од  

 4.200,30 КМ. 
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Испорука и монтажа система ватродојаве у старом дијелу Дјечијег вртића „Наша 
радост“, повјерено је предузећу „МАРТОМ“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-
468/21 од 04.11.2021. године. Уговорена вриједност радова износи 6.376,50 КМ, а 
реализовани су радови у вриједности од                  6.201,00 КМ. 

 
Набавка и монтажа металних перфорираних слова „Прњавор“ повјерено је 

предузећу „STEEL – FORM“ д.о.о. Челинац, по уговору број: 01/1-370-479/21 од 
15.11.2021. године. Реализована су уговорена средства у износу од   2.925,00 КМ. 
  

Укупно школски и други објекти........................................................ 253.571,40 КМ 
 
 

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

 
Радови на проширењу пута и паркинга према Украјинском гробљу Ратковац, 

повјерено је предузећу ЈП „ДРАГАН ГАВРИЋ“ с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-
459/20 од 11.11.2020. године. Реализовани су радови у уговореном износу од  

 2.650,00 КМ. 
 
Радови на санацији клизишта на локалном путу од магистралног пута М 16.1 у 

Штрпцима – Стара управа Мамутовац – Мусе – мост на Укрини, дионица Мусин цер - 
Мусе, повјерено је предузећу „МИГО-ЛД“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-
504/20 од 23.12.2020. године. Реализовани су радови у уговореном износу од  

 5.943,60 КМ. 
 
Радови на реконструкцији локалног пута 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у 

Палачковцима – Пратљачићи – Ђураши – Шибовска центар до регионалног пута Р 474 у 
Калабама, дионица Шибовска – Калабе, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. 
Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-472/20 од 31.12.2020. године, уговорена 
вриједност радова износи 134.551,05 КМ. У финансирању учествује Фонд за развој и 
запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука у износу од 73.666,70 КМ. Радови су 
извршени и окончани те су утрошена цјелокупна средства Фонд за развој и запошљавање 
Републике Српске а.д. Бања Лука и средства општине у износу од            60.884,35 КМ. 

 
Радови на интервентној санацији дијела локалног пута у Печенег Илови, дионица 

Малешевића брдо - гробље, повјерено је предузећу „МС КОМПАНИЈА“ д.о.о. Прњавор, 
по уговору број: 01/1-345-106/21 од 04.03.2021. године, а уговорена вриједност радова 
износи 7.015,91 КМ. Реализовани су радови у износу од     7.015,41 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: 
01/1-345-410/20 од 21.10.2020. године. Уговорена вриједност радова износи 818.979,53 
КМ, а реализовани су радови у вриједности од 193.830,67 КМ на следећим путним 
правцима: 

1. Локални пут 2. реда, пут oд магистралног пута М 16.1 у Ратковцу – Циглана 
– Душанићи – Коњуховци, земљани радови на дионици Циглана – 
Душанићи у МЗ Коњуховци, а вриједност радова износи            3.744,00 КМ, 

2. Локални пут 1. реда, пут од магистралног пута М 16.1 на Којином Хану – 
Орашје центар – Ново Село – Просјек – Кољани (граница са општином 
Лакташи), земљани радови на дионици Орашје центар – Ново Село, а 
вриједност радова износи                     4.446,00 КМ, 
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3. Локални пут 3. реда у МЗ Смртићи, пут Сибинчићи у Доњим Смртићима, 
земљани радови у износу од          4.446,00 КМ, 

4. Локални пут 3. реда у МЗ Грабик Илова, пут мост на ријеци Поњава – 
Симићи, дионица у Симићима, асфалтирање у дужини од 340,00 m, ширина 
асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи                         41.738,11 КМ, 

5. Локални пут 3. реда у МЗ Грабик Илова, пут мост на ријеци Поњава – 
Симићи, дионица у Божуновићима, земљани радови у износу од 

           11.524,50 КМ, 
6. Локални пут 3. реда у МЗ Грабик Илова, пут Станићи – Томашевићи, 

асфалтирање у дужини од 260,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност 
радова износи                                        32.568,59 КМ, 

7. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Дабраку – 
Украјинска црква – Просјек школа, асфалтирање у дужини од 425,00 m, 
ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи            59.079,10 КМ, 

8. Локални пут 3. реда у МЗ Бабановци, пут од локалног пута у Бабановцима – 
Џамија, асфалтирање у дужини од 128,50 m, ширина асфалта 3,0 m, а 
вриједност радова износи                           11.699,85 КМ, 

9. Асфалтирање ровова дистрибутивног цјевовода за индустријску зону 
„Вијака“, вриједност радова износи      4.162,17 КМ, 

10. Локални пут 3. реда у МЗ Велика Илова, пут Сувајци – гробље Сувајци – 
Печенег Илова, припремни радови у дужини од 600,00 m, а вриједност 
радова износи                   4.095,00 КМ, 

11. Локални пут 1. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња – 
Жаковац – Млинци – Срповци – Разбој (граница са општином Србац), 
земљани радови у износу од       7.300,80 КМ, 

12. Затрпавање рова новог водовода и профилисање улице Бранка Ћопића 
насипним и тампонским слојем у дужини од 211,00 m, а вриједност радова 
износи                                           9.026,55 КМ. 

 
Радови на уређењу дворишта основне школе „Иво Андрић“ Кулаши, повјерени су 

предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-370-227/21 од 
19.05.2021. године, уговорена вриједност радова износи 26.025,01 КМ. Радови су изведени 
и окончани у износу од                  26.024,97 КМ. 

 
Радови на реконструкцији градског парка код спортске дворане „Слога“ повјерени 

су групи понуђача „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „Електрообнова“ д.о.о. Бања Лука, 
по уговору број: 01/1-370-192/21 од 02.06.2021. године, уговорена вриједност радова 
износи 186.978,87 КМ. Радови су изведени и окончани у износу од           186.978,85 КМ. 

 
Радови на уређењу прилаза и платоа код резервоара у засеоку Миладићи, повјерени 

су предузећу „ПРОКОП“ с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-294/21 од 08.06.2021. 
године. Радови су изведени у уговореном износу од     4.916,05 КМ. 

 
Радови на изради прилазног пута гробљу у Хрваћанима повјерени су предузећу 

„Кусић Путеви“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-355/21 од 01.10.2021. године, 
уговорена вриједност радвоа износи 23.400,00КМ. Радови су извршени и окончани у 
износу од                     23.395,32 КМ. 

 
Додатни радови на реконструкцији градског парка код спортске дворане „Слога“ 

повјерени су групи понуђача „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „Електрообнова“ д.о.о. 
Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-452/21 од 04.11.2021. године. Радови су изведени у 
уговореном износу од                  9.931,66 КМ. 
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Укупно изградња и реконструкција градских улица, локалне путне мреже и 
градског парка из средстава општине............................................................ 521.570,88 КМ 
  

 
- ЈАВНА РАСВЈЕТА 
 
Набавка ојачаног стуба јавне расвјете висине 9,0 m ради постављања камере видео 

надзора на кружном току на Вијаци повјерено је предузећу „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. 
Мркоњић Град. Реализована су средства у износу од     1.076,40 КМ. 

 
Набавка и испорука бетонских стубова за јавну расвјету повјерено је предузећу 

„NEXEN“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-399/21 од 11.10.2021. године, 
уговорена вриједност износи 58.499,88 КМ. У извјештајном периоду испоручени су 
стубови у износу од                   26.426,42 КМ. 

 
Набавка и монтажа освјетљења рекламне ознаке града Прњавора повјерено је 

предузећу „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град по уговору број: 01/1-370-462/21 од 
01.11.2021. године. Реализована су уговорена средства у износу од   3.431,03 КМ.  
 

Укупно јавна расвјета.............................................................................. 30.933,85 КМ 
 
 
– РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 

 
Радови на изради истражне бушотине за потребе водоснабдјевања Горњих 

Вијачана на локацији водотока Лончарица повјерени су предузећу „ИПИН“ д.о.о. 
Бијељина, по уговору број: 01/1-370-389/20 од 21.10.2020. године, уговорена вриједност 
радова износи 28.524,60 КМ. Радови су изведени и окончани у износу од  9.412,23 КМ. 

 
Радови на изградњи водоводне линије у насељу Бабановци повјерени су предузећу 

КП „Водовод“ а.д. Прњавор. Радови су изведени у износу од     1.136,07 КМ. 
 
Радови на доградњи дистрибутивног резеровоара за воду код црвке на Вучијаку, 

повјерени су предузећу „Кусић Путеви“ д.о.о. Кремна по уговору број: 01/1-370-361/21 од 
29.06.2021. године. Радови су изведени у уговореном износу од   9.360,00 КМ. 

 
Радови на изради прикључка на оборинску канализацију у Борачкој улици у 

Прњавору, повјерени су предузећу КП „Водовод“ а.д. Прњавор по уговору број 01/1-370-
440/21 од 08.10.2021. године. Радови су изведени и окончани у уговореном износу од 
            6.965,01 КМ. 

 
Укупно водоводна и канализациона мрежа......................................... 26.873,31 КМ 

 
 

– ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА СПОМЕН ОБИЉЕЖЈА У МЈЕСНИМ 
   ЗАЈЕДНИЦАМА 

 
Радови на реконструкцији споменика одбрамбено-отаџбинског рата у МЗ 

Отпочиваљка, МЗ Кокори и МЗ Горња Мравица, повјерено је предузећу „ГЛОБАЛ 
ЂУРИЋ“ Околица-Прњавор, по уговору број: 01/1-370-487/20 од 03.11.2020. године. 
Уговорена вриједност радова износи 19.367,51 КМ, а реализовани су радови у вриједности 
од                                5.837,36 КМ. 
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Укупно уложена средства за изградњу и реконструкцију спомен обиљежја у 

мјесним заједницама износе.................................................................................. 5.837,36 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         892.053,46 КМ 
 
 
 
II – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „Модерна инфраструктура за развој пољопривреде и 
развијено село“ – ФОНД ЗА РАЗВОЈ И ЗАПОШЉАВАЊЕ 
 

Радови на реконструкцији локалног пута 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у 
Палачковцима – Пратљачићи – Ђураши – Шибовска центар до регионалног пута Р 474 у 
Калабама, дионица Шибовска – Калабе, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. 
Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-472/20 од 31.12.2020. године, уговорена 
вриједност радова износи 134.551,05 КМ. Радови су извршени и окончани те су утрошена 
цјелокупна средства општине Прњавор у износу од 60.884,35 КМ, а са ове позиције 
утрошена су средства Фонда за развој и запошљавање Републике Српске а.д. Бања Лука у 
износу од                     73.666,70 КМ. 
 
 

Укупно уложена средства на реализацији пројекта „Модерна инфраструктура за 
развој пољопривреде и развијено село“ – Фонд за развој и запошљавање износе  

73.666,70 КМ 
 
 
 
III – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „Реконструкција локалног пута у МЗ Коњуховци“ – 
РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ 
 

Радови на реконструкцији локалног пута 2. реда, пут oд магистралног пута М 16.1 у 
Ратковцу – Циглана – Душанићи – Коњуховци, повјерено је предузећу „ МГ МИНД“ д.о.о. 
Мркоњић Град по уговору број: 01/1-345-290/21 од 23.07.2021. године, а уговорена 
вриједност радова износи 48.438,00 КМ. Реализовани су радови у износу од  

           48.437,92 КМ. 
 
Радови на реконструкцији локалног пута другог реда Пут oд магистралног пута М 

16.1 у Ратковцу – Циглана – Душанићи – Коњуховци, повјерено је предузећу „ МГ 
МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град по уговору број: 01/1-345-330/21 од 18.08.2021. године, 
уговорена вриједност радова 19.562,40 КМ. Реализовани су радови у износу од 

           19.556,89 КМ. 
 
 

Укупно уложена средства на реконструкцији локалног пута у МЗ Коњуховци – 
Републички секретаријат за расељена лица и миграције износе   67.994,81 КМ 
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IV – ОПРЕМАЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКА КОД ДВОРАНЕ „СЛОГА“ – ДОНАЦИЈА 
ПРЕДУЗЕЋА „МЛАДЕГС ПАК“ Д.О.О. ПРЊАВОР 
 

Опремање градског парка код дворане „Слога“ донирало је предузеће „Младегс - 
Пак“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-014-312/21. Вриједност донације износи  

         150.000,00 КМ. 
 
 

Укупно уложена средства на опремању градског парка код дворане „Слога“ – 
донација предузећа „Младегс – Пак“ д.о.о. Прњавор износе            150.000,00 КМ 
 
 
 
 

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 

 

892.053,46 

II – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „Модерна инфраструктура за 
развој пољопривреде и развијено село“ – ФОНД ЗА РАЗВОЈ И 

ЗАПОШЉАВАЊЕ 
73.666,70 

III – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА „Реконструкција локалног пута у 
МЗ Коњуховци“ – РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА 

РАСЕЉЕНА ЛИЦА И МИГРАЦИЈЕ  
67.994,81 

IV – ОПРЕМАЊЕ ГРАДСКОГ ПАРКА КОД ДВОРАНЕ „СЛОГА“ 
– ДОНАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА „МЛАДЕГС ПАК“ Д.О.О. ПРЊАВОР 

 
150.000,00 

СВЕУКУПНО 1.183.714,97 

 


