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План капиталних улагања за 2022. годину („Службени гласник општине Прњавор“, 
број 3/22),  усвојен је на сједници Скупштине општине одржаној 28.01.2022. године, 
Одлука о измјенама плана капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2022. 
годину („Службени гласник општине Прњавор“, број 20/22), усвојена на сједници 
Скупштине општине одржаној 27.06.2022. године и Одлука о измјенама и допунама  плана 
капиталних улагања на подручју општине Прњавор за 2022. годину („Службени гласник 
општине Прњавор“, број 30/22), усвојена на сједници Скупштине општине одржаној 
15.11.2022. године. 
 Послови на реализацији Програма капиталних улагања у 2022. години рађени су у 
складу са  Законом о јавним набавкама БиХ („Службени гласник БиХ“ број 39/14). 
 
 

- КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ ДОМАЋИХ ПРИХОДА - 
 
 
I – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, ПУТНЕ И 
КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ ОБЈЕКАТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ, 
ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
 

- ТЕХНИЧКИ ПРИЈЕМ ОБЈЕКАТА 
 
Геодетске услуге снимања изведеног стања Ватрогасног дома, плаћене су 

предузећу „ПРОСАН-ГЕОАСТОР“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-363-70/21 од 
27.01.2022. године, у износу од                          427,28 КМ. 

 
Комисија за технички преглед пословног објекта – ватрогасни дом у Прњавору 

плаћена је               800,00 КМ. 
 
 
Укупно технички пријем објеката........................................................... 1.227,28 КМ 
 
 
- ПРОЈЕКТОВАЊЕ 
 
Услуге геомеханичког испитивања тла за потребе реконструкције раскрснице са 

кружним током на локацији укрштања регионалног пута Р-474, улице у Пословној зони и 
излаза на аутопут „9. Јануар“, извршило је предузеће „ГЕО механика“ д.о.о. Бања Лука и 
утрошена су средства у износу од         1.111,50 КМ. 

 
Услуге израде Елабората о геомеханичким испитивањима тла за потребе 

реконструкције раскрснице са кружним током на локацији укрштања регионалног пута Р-
474, улице у Пословној зони и излаза на аутопут „9. Јануар“, извршило је предузеће „ГЕО 
механика“ д.о.о. Бања Лука и утрошена су средства у износу од       877,50 КМ. 

 
Радови на ископу за потребе геомеханичких испитивања тла за потребе 

реконструкције раскрснице са кружним током на локацији укрштања регионалног пута Р-
474, улице у Пословној зони и излаза на аутопут „9. Јануар“, извршило је предузеће КП 
„ВОДОВОД“ а.д. Прњавор и утрошена су средства у износу од       351,00 КМ. 
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Противпожарна сагласност објекта „Реконструкција раскрснице са кружним током 
на локацији укрштања регионалног пута Р-474, улице у Пословној зони и излаза на 
аутопут „9. Јануар“ у Прњавору плаћена је             150,00 КМ. 

 
Услуге израде пројектне документације за реконструкцију раскрснице са кружним 

током на локацији укрштања регионалног пута Р-474, улице у Пословној зони и излаза на 
аутопут „9. Јануар“ у Прњавору, реализовало је предузеће „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по 
уговору број: 01/1-370-540/20 од 30.11.2020. године. Реализоване су услуге у уговореном 
износу од            7.014,15 КМ. 

 
Услуге ревизије Главног пројекта водоснабдијевања насеља Штрпци, општина 

Прњавор, плаћене су предузећу „HKP CONSULTING“ д.о.о. Бања Лука у износу од 
            1.041,30 КМ. 

 
 
Укупно пројектовање............................................................................... 10.545,45 КМ 
 
 
- ШКОЛСКИ И ДРУГИ ОБЈЕКТИ 

 
Услуге израде и монтаже расвјетног стуба „Пет лампи“ од челичних профила, 

повјерене су предузећу Ковачко – браварској радњи „НОВИЋ“ Раденко Новић и Жељко 
Новић с.п., Доња Илова, Прњавор, по уговору број: 01/1-370-316/21 од 01.07.2021. године. 
Реализована су средства у уговореном износу од       5.300,00 КМ. 

 
Услуге израде и монтаже декор лампи на расвјетном стубу „Пет лампи“, плаћене су 

предузећу Ковачко – браварској радњи „НОВИЋ“ Раденко Новић и Жељко Новић с.п., 
Доња Илова, Прњавор, у износу од         1.111,50 КМ. 

 
Радови на електроинсталацијама расвјетног стуба „Пет лампи“, плаћене су 

предузећу УР „ЕЛЕКТРО ВАСИЋ“ Мићо Васић с.п., Мравица, Прњавор, у износу од
                  351,00 КМ. 

 
Радови на уређењу платоа „Пет лампи“ у Прњавору повјерени су предузећу ТУР 

„АГРОПРОМ“ Никола Вујасиновић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-161/22 од 
08.04.2022. године. Радови су изведени у уговореном износу од            11.699,18 КМ. 

 
Набавка и монтажа нове водене пумпе за фонтану на Тргу српских бораца, 

повјерено је предузећу „AQUA SYSTEM“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-
269/22 од 31.05.2022. године. Реализовани су средства у уговореном износу од 

 2.497,95 КМ. 
 
Набавка, монтажа и пуштање у рад бежичне „WI-FI“ зоне у градском парку „Вјера, 

Љубав, Нада“ у Прњавору, плаћено је предузећу „МАРТОМ“ д.о.о. Прњавор у износу од
            1.392,30 КМ. 

 
Набавка и транспорт бетона МБ 30 франко градилиште, за потребе израде ограде 

код Украјинске цркве у Прњавору и јавне расвјете у МЗ Горњи Смртићи, Бабановци, 
Прњавор и Ратковац, повјерени су предузећу ГП „ГРАДИП“ а.д. Прњавор, по уговору 
број: 01/1-370-231/22 од 05.05.2022. године, уговорена вриједност радова износи 5.850,00 
КМ, а реализоване су услуге у износу од                                        5.843,27 КМ. 
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Радови на рестаурацији и адаптацији зграде Војног одсјека – Завичајног музеја у 
Прњавору, повјерени су предузећу „РАСИМГРАДЊА“ д.о.о. Градачац, по уговору број: 
01/1-370-255/22 од 01.07.2022. године, уговорена вриједност радова износи 289.857,75 
КМ. Реализовани су радови у износу од 257.029,41 КМ, гдје је из кредитних средстава за 
2022. године плаћен износ од 250.000,00 КМ, а са ове позиције буџета за 2022. годину 
плаћен је износ од                     7.029,41 КМ. 

 
Радови на изради и монтажи јарбола по мјесним заједницама на подручју општине 

Прњавор, повјерени су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по 
уговору број: 01/1-370-306/22 од 01.07.2022. године. Радови су изведени у уговореном 
износу од                       6.961,50 КМ. 
 

Радови на замјени столарије на друштвеним домовима у МЗ Црквена, Чорле, 
Велика Илова и Грабик Илова, повјерени су предузећу „СТАРТПРОДУКТ“ д.о.о. 
Прњавор, по уговору број: 01/1-370-287/22 од 14.07.2022. године. Реализована су средства 
у уговореном износу од                  15.210,00 КМ. 

 
Радови на поправци челичне ограде на игралишту Фудбалског клуба „Љубић“ у 

Прњавору, повјерени су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по 
уговору број: 01/1-370-367/22 од 26.08.2022. године. Радови су изведени у уговореном 
износу од                       3.919,50 КМ. 

 
Набавка и испорука елемената за дјечије игралиште у МЗ Шибовска, повјерени су 

предузећу ТУР „АГРОПРОМ“ Никола Вујасиновић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-
370-368/22 од 29.08.2022. године. Реализована су средства у уговореном износу од 
            2.430,00 КМ. 

 
Радови на уређењу прилаза и платоа капели и гробљу у Тубоњићима, МЗ Доња 

Илова, повјерени су предузећу „Сувајац ДЛД“ Данијела Сувајац с.п. Прњавор, по уговору 
број: 01/1-370-377/22 од 09.09.2022. године. Реализована су средства у уговореном износу 
од                         5.981,60 КМ. 

 
Набавка и уградња надстрешница за аутобуска стајалишта на подручју општине 

Прњавор, повјерени су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по 
уговору број: 01/1-370-390/22 од 26.09.2022. године. Реализована су средства у износу од
            7.020,00 КМ. 

 
Радови на изради дренаже у прикључним путевима Р474 у Великој и Горњој 

Илови, повјерени су предузећу „Сувајац ДЛД“ Данијела Сувајац с.п. Прњавор, по уговору 
број: 01/1-345-446/22 од 26.09.2022. године. Реализована су средства у уговореном износу 
од                         5.850,00 КМ. 

 
Радови на адаптацији просторија омладинског дома у Парамијама, повјерени су 

предузећу ЗР „СТИЛ-ГИПС“ Славиша Винчић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-
443/22 од 17.11.2022. године. Реализована су средства у уговореном износу од 
            6.818,46 КМ. 
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Набавка противпаркирних стубића са уградњом у Београдској улици у Прњавору, 
повјерени су предузећу ТУР „АГРОПРОМ“ Никола Вујасиновић с.п. Прњавор, по уговору 
број: 01/1-345-533/22 од 09.12.2022. године. Реализована су средства у уговореном износу 
од            6.318,00 КМ. 
 
 

Укупно школски и други објекти.......................................................... 95.733,67 КМ 
 
 

- ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА И ЛОКАЛНЕ ПУТНЕ 
  МРЕЖЕ 

 
Геодетске услуге обнављања дијела границе парцела на некатегорисаном путу у 

МЗ Штрпци, засеок Станићи, плаћене су предузећу „ПРОСАН-ГЕОАСТОР“ д.о.о. 
Прњавор, по уговору број: 01/1-363-70/21 од 27.01.2022. године, у износу од     448,14 КМ. 

 
Геодетске услуге цијепања парцела за потребе реконструкцију раскрснице са 

кружним током на локацији укрштања регионалног пута Р-474, улице у Пословној зони и 
излаза на аутопут „9. Јануар“, плаћене су предузећу „ПРОСАН-ГЕОАСТОР“ д.о.о. 
Прњавор, по уговору број: 01/1-363-70/21 од 27.01.2022. године, у износу од  2.229,36 КМ. 

 
Геодетске услуге цијепања парцела за потребе реконструкцију дијела слијепе улице 

поред магистралног пута М-16., локација Вијака, плаћене су предузећу „ПРОСАН-
ГЕОАСТОР“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-363-70/21 од 27.01.2022. године, у 
износу од               278,55 КМ. 

 
Геодетске услуге обнављања дијела границе парцела на локалном путу од 

магистралног пута М-16.1 у Доњим Гаљиповцима – Лазићи – Гај до локалног пута II-6 у 
Горњим Гаљиповцима, плаћене су предузећу „ПРОСАН-ГЕОАСТОР“ д.о.о. Прњавор, по 
уговору број: 01/1-363-70/21 од 27.01.2022. године, у износу од           197,51 КМ. 

 
Геодетске услуге цијепања парцела за потребе изградње улице између Борачке 

зграде и зграде ТВ „К3“ у Прњавору, плаћене су предузећу „ПРОСАН-ГЕОАСТОР“ д.о.о. 
Прњавор, по уговору број: 01/1-363-70/21 од 27.01.2022. године, у износу од     585,21 КМ. 

 
Геодетске услуге обнављања дијела границе парцела за потребе изградње улице 

Мирослава Бунића- Микија у Прњавору, плаћене су предузећу „ПРОСАН-ГЕОАСТОР“ 
д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-363-70/21 од 27.01.2022. године, у износу од 

    286,10 КМ. 
 
Радови на санацији путних праваца у МЗ Велика Илова, повјерени су предузећу 

„МС КОМПАНИЈА“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-397/21 од 15.10.2021. 
године. Реализована су средства у уговореном износу од     7.001,87 КМ. 

 
Радови на реконструкцији дијела улице Бранка Ћопића у Прњавору, повјерени су 

предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-499/21 од 
17.01.2022. године, уговорена вриједност радова износи 54.168,74 КМ. Реализовани су 
радови у износу од 54.154,15 КМ, гдје је из резервисаних средстава за 2021. године плаћен 
износ од 50.000,00 КМ, а са ове позиције буџета за 2022. годину плаћен је износ од 

 4.154,15 КМ. 
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Набавка грађевинског материјала за потребе изградње улице Мирослава Бунића- 
Микија у Прњавору, плаћени су предузећу „ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор у износу од 

 2.011,50 КМ. 
 

Комунална сагласност за реконструкцију улица Алексе Малића и Илије Малића у 
Прњавору, плаћена је КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од              46,80 КМ. 

 
Електроенергетска сагласност за реконструкцију улица Алексе Малића и Илије 

Малића у Прњавору плаћена је у износу од          231,66 КМ. 
 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских 
планова, посједовни листови и ЗК улошци) за реконструкцију улица Алексе Малића и 
Илије Малића у Прњавору, у износу од            1.717,00 КМ. 

 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за реконструкцију улице 
и комуналне инфраструктуре у улицама Алексе Малића и Илије Малића у Прњавору у 
износу од             1.816,03 КМ. 
 

Радови на реконструкцији моста у Горњим Вијачанима, општина Прњавор, 
повјерени су предузећу ГП „ГРАДИП“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-156/22 од 
15.04.2022. године. Реализована су средства у уговореном износу од            84.771,84 КМ. 

 
Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији моста у Горњим 

Вијачанима, општина Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, 
по уговору број: 01/1-345-156/22 од 15.04.2022. године. Реализоване су услуге у 
вриједности од          2.391,15 КМ. 

 
Радови на реконструкцији путних праваца у МЗ Штрпци, повјерени су предузећу 

„МИГО ЛД“ д.о.о. Горњи Штрпци-Прњавор, по уговору број: 01/1-345-141/22 од 
20.05.2022. године, уговорена вриједност радова износи 38.591,28 КМ, а реализовани су 
радови у износу од                              38.588,94 КМ. 

 
Радови на уклањању одрона са локалног пута Ковачевићи – Топићи – Тешићи – до 

регионалног пута Р 474 у Горњој Илови, повјерени су предузећу „Сувајац ДЛД“ Данијела 
Сувајац с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-253/22 од 23.05.2022. године. Реализована 
су средства у уговореном износу од       5.960,00 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: 
01/1-345-192/22 од 27.05.2022. године. Уговорена вриједност радова износи 191.249,37 
КМ, а реализовани су радови у вриједности од 191.248,80 КМ. Одјељење за 
пољопривреду, водопривреду и шумарство општине Прњавор платило је износ од 
175.999,90 КМ, а са ове позиције плаћен је износ од               15.248,80 КМ. 

 
Радови на замјени дрвене конструкције моста на рјечици Јелава у Поповићима, 

повјерени су предузећу „Градња Вукајловић“ д.о.о. Брестово-Станари, по уговору број: 
01/1-370-261/22 од 06.06.2022. године. Реализована су средства у уговореном износу од
            6.926,40 КМ. 
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Радови на реконструкцији локалног пута од краја Бањалучке улице – Радуњевац – 
Гаљиповци – центар Горње Мравице – мост у Милановићима – Милијевићи – регионални 
пут Р 476 у Доњим Вијачанима, локација Радуњевац, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ 
д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 01/1-345-146/22 од 10.06.2022. године, уговорена 
вриједност радова износи 80.109,40 КМ. Реализовани су радови у износу од 80.109,05 КМ, 
гдје је Фонд за повратак БиХ платио износ од 50.000,00 КМ, а са ове позиције буџета за 
2022. годину плаћен је износ од                  30.109,05 КМ. 

 
Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији локалног пута 

од краја Бањалучке улице – Радуњевац – Гаљиповци – центар Горње Мравице – мост у 
Милановићима – Милијевићи – регионални пут Р 476 у Доњим Вијачанима, локација 
Радуњевац извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 
01/1-122-21/22 од 12.07.2022. године. Реализоване су услуге у вриједности од 
            2.259,62 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: 
01/1-345-306/22 од 15.07.2022. године. Уговорена вриједност радова износи 2.501.452,98 
КМ, а реализовани су радови у вриједности од 2.501.452,45 КМ на следећим путним 
правцима: 

1. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Поточанима – 
Југово брдо – Црквена (школа) до локалног пута I-3, израда горњег слоја 
тампона на дионици Југово брдо – Црквена у МЗ Поточани, а вриједност 
радова износи                            11.934,00 КМ, 

2. Локални пут 2. реда, пут у Кремни од локалног пута II-10 (Основнa школa) – 
Пиплића црквa – до регионалног пута Р 476 у Кремни (Јелићи), санација 
асфалтног коловоза на дионици црква - Станићи, а вриједност радова износи
                   62.875,80 КМ, 

3. Локални пут 3. реда у МЗ Грабик Илова, пут мост на ријеци Поњава – 
Симићи, дионица у Божуновићима, асфалтирање у дужини од 150,00 m, 
ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи                     23.060,70 КМ, 

4. Локални пут 1. реда, пут од краја Бањалучке улице – Радуњевац – 
Гаљиповци – центар Горње Мравице – мост у Милановићима – Милијевићи 
– регионални пут Р 476 у Д. Вијачанима, санација асфалтног коловоза на 
локацији Радуњевац, а вриједност радова износи             48.490,60 КМ, 

5. Локални пут 3. реда у МЗ Кремна, пут од локалног пута II-19 у Пиплићима – 
Р 476 (фабрика воде), дионица Р476 - Гајићи, асфалтирање у дужини од 
536,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи    80.522,21 КМ, 

6. Локални пут 1. реда, пут од регоналног пута Р 474 у Доњој Илови (Бакула) – 
Шибовска – Горњи Смртићи – Тромеђа (граница са општином Дервента), 
санација асфалтног коловоза на дионици Јадовица – Смртићи у износу од 
                     7.552,12 КМ, 

7. Некатегорисани пут у МЗ Вршани, пут Кунара – Василићи - Прерадовићи, 
асфалтирање у дужини од 345,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност 
радова износи                                        51.828,66 КМ, 

8. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Дабраку – 
Украјинска црква – Просјек школа, асфалтирање у дужини од 286,00 m, 
ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи            40.459,77 КМ, 

9. Улица Мирослава Бунића – Микија, реконструкција улице у дужини од 
162,00 m, ширина асфалта 5,0 m и тротоара 1,50 m, а вриједност радова 
износи                                         61.239,17 КМ, 
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10. Локални пут 1. реда, пут од локалног пута I-2 у Шерег Илови – Шерег Илова 
– Печенег Илова центар до локалног пута I-5 у Печенег Илови, санација 
асфалтног коловоза у износу од              115.480,16 КМ, 

11. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-9 – Бибери – Лукићи у Горњим 
Поповићима, асфалтирање у дужини од 532,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а 
вриједност радова износи                                                            95.416,78 КМ, 

12. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Хрваћанима – 
Црквена до локалног пута I - 3 у Кокорима, санација асфалтног коловоза и 
асфалтирање у дужини од 300,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност 
радова износи                                                                      132.468,38 КМ, 

13. Локални пут 3. реда у МЗ Смртићи, пут Сријеђани, асфалтирање у дужини 
од 145,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 
                   23.051,34 КМ, 

14. Локални пут 1. реда, пут Царевац – Велика Илова – Печенег Илова – 
Смртићи (Челара) до локалног пута I-2 у Горњим Смртићима, дионица 
Челара – Смртићи, асфалтирање у дужини од 550,00 m, ширина асфалта 4,0 
m, а вриједност радова износи                                                     107.979,30 КМ, 

15. Некатегорисани пут у МЗ Смртићи, пут према цркви у Доњим Смртићима, 
асфалтирање у дужини од 373,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност 
радова износи                                        55.768,52 КМ, 

16. Локални пут 3. реда у МЗ Палачковци, пут Лишчићи – Јовићи – 
Миланковићи у Доњим Палачковцима, асфалтирање у дужини од 500,00 m, 
ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи            75.114,00 КМ, 

17. Некатегорисани пут у МЗ Шибовска, пут Доња Илова - Вуковићи, 
асфалтирање у дужини од 55,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност 
радова износи                                          8.262,54 КМ, 

18. Локални пут 3. реда у МЗ Лишња, пут центар-Причка махала-граница МЗ 
Нас. Лишња (са прикључним путевима), асфалтирање у дужини од 641,00 m, 
ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи            94.618,18 КМ, 

19. Локални пут 1. реда, пут од магистралног пута М 16.1  у Пураћима – центар 
Лишње – до раскрснице за Гусак (ресторан "Авантура"), дионица Џинићи, 
асфалтирање у дужини од 100,00 m, ширина асфалта 4,0 m, а вриједност 
радова износи                                                                  19.632,60 КМ, 

20. Некатегорисани пут у МЗ Лишња, пут поред Џамије, асфалтирање у дужини 
од 140,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи 
                   21.031,92 КМ, 

21. Локални пут 2. реда, пут од локалног пута I-7 (кућа Златка Кузмановића) – 
Траљићи – Лишња, дионица Траљићи - Лишња, асфалтирање у дужини од 
870,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи  130.555,15 КМ, 

22. Локални пут 1. реда, пут од М 16.1 у Насеобини Лишња – Мрачај – 
Отпочиваљка – Илићани (граница са општином Србац), дионица 
Отпочиваљка - Илићани, асфалтирање у дужини од 500,00 m, ширина 
асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи                       76.086,62 КМ, 

23. Локални пут 1. реда, пут од  локалног пута I-11 у центру Орашја – Ријека – 
до локалног пута I-14 у Отпочиваљци, дионица Орашје - Ријека, 
асфалтирање у дужини од 500,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност 
радова износи                                      76.086,62 КМ, 

24. Некатегорисани пут у МЗ Поповићи, пут Р474 - Радићи, асфалтирање у 
дужини од 38,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи
                     5.708,66 КМ, 
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25. Локални пут 3. реда у МЗ Кремна, пут од регионалног пута Р 474 (пумпа) – 
Домузи до регионалног пута Р 474, асфалтирање у дужини од 44,00 m, 
ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи              6.610,03 КМ, 

26. Локални пут 2. реда, пут од регионалног пута Р 476 у Кремни – Спасојевићи 
– Мравица (кућа Гење Петрешина) до локалног пута I-6, дионица Мравица – 
Дебељачко брдо, асфалтирање у дужини од 500,00 m, ширина асфалта 3,0 m, 
а вриједност радова износи                 77.044,50 КМ, 

27. Некатегорисани пут у МЗ Горња Мравица, пут од локалног пута II-6 – до 
локалног пута II-30, асфалтирање у дужини од 635,00 m, ширина асфалта 3,0 
m, а вриједност радова износи                 97.053,48 КМ, 

28. Локални пут 1. реда, пут од Бањалучке улице – Околица (Криж) – Горња 
Мравица – Брезик (Лучић) до локалног пута број I-7 у Шаринцима, дионица 
Горња Мравица – Брезик (Лучић), асфалтирање у дужини од 600,00 m, 
ширина асфалта 4,0 m, а вриједност радова износи                   119.901,60 КМ, 

29. Локални пут 3. реда у МЗ Вршани, пут од центра у Вршанима (Кунара)-
Малешевићи – Ћетојевићи до лок. пута I-3, асфалтирање у дужини од 500,00 
m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи            80.911,65 КМ, 

30. Локални пут 3. реда у МЗ Вршани, пут Живковићи, асфалтирање у дужини 
од 295,00 m, ширина асфалта 2,6 m, а вриједност радова износи 
                   38.877,69 КМ, 

31. Некатегорисани пут у МЗ Шаринци, пут Јанковићи – Моравци, асфалтирање 
у дужини од 500,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи  
                              75.114,00 КМ, 

32. Локални пут 2. реда, пут од регионалног пута Р 474 у Великој Илови 
(Школа) – Ждребуша – Станићи – Грабик Илова до локалног пута I-4, 
дионица Станићи – школа, асфалтирање у дужини од 350,00 m, ширина 
асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи                               54.931,50 КМ, 

33. 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                 39.761,28 КМ, 

34. Локални пут 3. реда у МЗ Шибовска, пут Чапљаци – Гробље у Шерег Илови, 
асфалтирање у дужини од 55,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност 
радова износи                   8.262,54 КМ, 

35. Некатегорисани пут у МЗ Доњи Гаљиповци, пут М 16.1 – Ново насеље, 
асфалтирање у дужини од 550,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност 
радова износи                              82.625,40 КМ, 

36. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Доњим 
Гаљиповцима – Лазићи – Гај до локалног пута II-6 у Горњим Гаљиповцима, 
асфалтирање у дужини од 500,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност 
радова износи                                              75.114,00 КМ, 

37. Локални пут 2. реда, пут од магистралног пута М 16.1 у Насеобини Лишња – 
Млинци гробље – Срповци, асфалтирање у дужини од 500,00 m, ширина 
асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи             75.114,00 КМ, 

38. Локални пут 3. реда у МЗ Чорле, пут од магистралног пута М 16.1 – Бајићи – 
Омладински дом, асфалтирање у дужини од 390,00 m, ширина асфалта 3,0 
m, а вриједност радова износи                          55.486,08 КМ, 

39. Локални пут 3. реда у МЗ Чорле, пут од магистралног пута М 16.1 – гробље 
– шумска кућа, асфалтирање у дужини од 100,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а 
вриједност радова износи                                      15.022,80 КМ, 

40. Локални пут 3. реда у МЗ Кремна, пут од регионалног пута Р 474 – Насеље 
Вучијак, асфалтирање у дужини од 500,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а 
вриједност радова износи                                      75.114,00 КМ, 
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41. Улица Сердар Јоле Пилетића, асфалтирање улице у дужини од 515,00 m, 
ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи            77.367,43 КМ, 

42. Некатегорисани пут у МЗ Просјек, пут школа – Кољанска цеста, земљани 
радови, а вриједност радова износи                            9.874,80 КМ, 

43. Прилазни пут амбуланти у Поточанима, асфалтирање улице у дужини од 
60,00 m, ширина асфалта 3,0 m, а вриједност радова износи        8.615,88 КМ, 

44. Израда насипа у парку Вељка Миланковића, а вриједност радова износи
          3.425,99 КМ. 

Износ од 1.259.971,29 КМ обезбједила је Влада Републике Српске, а Општина 
Прњавор износ од 1.241.481,16 КМ. Са буџетске позиције „Изградња парка у улици Вељка 
Миланковића“ плаћен је износ од 3.425,99 КМ, а са ове позиције буџета за буџета за 2022. 
годину плаћен је износ од                    1.238.055,17 КМ. 

 
Услуге стручног надзора над извођењем радова на на асфалтирању локалних 

путева и градских улица на подручју општине Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. 
Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-27/22 од 19.07.2022. године. 
Реализоване су услуге у вриједности од 52.918,47 КМ. Са буџетске позиције „Изградња 
парка у улици Вељка Миланковића“ плаћен је износ од 72,47 КМ, а са ове позиције буџета 
за буџета за 2022. годину плаћен је износ од                     52.846,00 КМ. 

 
Радови на изградњи моста код манастира Ступље, општина Прњавор, повјерени су 

предузећу ГП „ГРАДИП“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-310/22 од 21.07.2022. 
године, уговорена вриједност радова износи 62.226,45 КМ, а реализовани су радови у 
износу од                                          62.091,90 КМ. 

 
Радови на проходности локалног пута Р 474 – базен Пезерово брдо – Баџари у МЗ 

Велика Илова, повјерени су предузећу „Сувајац ДЛД“ Данијела Сувајац с.п. Прњавор, по 
уговору број: 01/1-345-365/22 од 05.08.2022. године. Реализована су средства у 
уговореном износу од          5.980,00 КМ. 

 
Радови на оправци оштећења на некатегорисаном путу Р474 – Декети – Шарчевића 

брдо, повјерени су предузећу ЈП „СПАСОЈЕВИЋ“ Сретен Спасојевић с.п. Прњавор, по 
уговору број: 01/1-345-383/22 од 17.08.2022. године. Реализована су средства у 
уговореном износу од          5.980,00 КМ. 

 
Радови на замјени подтла на локалном путу Р474 – Тешићи – Ковачевићи, 

повјерени су предузећу „Сувајац ДЛД“ Данијела Сувајац с.п. Прњавор, по уговору број: 
01/1-345-423/22 од 08.09.2022. године. Реализована су средства у уговореном износу од
              5.915,00 КМ. 

 
Радови на реконструкцији моста „Мирковац“ у Присоју, општина Прњавор, 

повјерени су предузећу ГП „ГРАДИП“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-398/22 од 
19.09.2022. године. Реализована су средства у уговореном износу од          152.084,32 КМ. 

 
Радови на уређењу путног појаса пута М 16.1 – Крече – Шљивићи у зони корита 

потока Лисичак у МЗ Орашје, повјерени су предузећу „МИГО ЛД“ д.о.о. Горњи Штрпци-
Прњавор, по уговору број: 01/1-345-447/22 од 26.09.2022. године. Реализована су средства 
у уговореном износу од           6.961,50 КМ. 
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Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи градске улице између 
Борачке зграде и зграде ТВ „К3“ у Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић 
из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-34/22 од 26.09.2022. године. Реализоване су услуге 
у вриједности од          4.487,31 КМ. 

 
Радови на реконструкцији локалног пута Топићи – Доратовине у МЗ Велика Илова, 

повјерени су предузећу „Сувајац ДЛД“ Данијела Сувајац с.п. Прњавор, по уговору број: 
01/1-345-393/22 од 20.10.2022. године. Реализована су средства у уговореном износу од
                       54.530,00 КМ. 

 
Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи саобраћајнице у 

Пословно-туристичкој зони „Вијака“ у Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир 
Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-37/22 од 20.10.2022. године. Реализоване су 
услуге у вриједности од         8.610,69 КМ. 

 
Радови на уклањању наноса и израда пропуста на путу Полигон – Орбарија у МЗ 

Кремна, повјерени су предузећу ЈП „СПАСОЈЕВИЋ“ Сретен Спасојевић с.п. Прњавор, по 
уговору број: 01/1-345-534/22 од 09.12.2022. године. Реализована су средства у 
уговореном износу од          5.960,00 КМ. 

 
 
Укупно изградња и реконструкција градских улица и путне мреже из 

средстава општине........................................................................................... 1.810.761,57 КМ 
  

 
- ЈАВНА РАСВЈЕТА 
 
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                   32.073,46 КМ. 

 
Набавка материјала за потребе изградње јавне расвјете, плаћени су предузећу 

„ЕУРОГРАНД“ д.о.о. Прњавор у износу од          795,40 КМ. 
 

Радови на изградњи јавне расвјете на подручју општине Прњавор, повјерени су 
предузећу „МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. Мркоњић Град по уговору број: 01/1-370-315/22 од 
13.09.2022. године,  уговорена вриједност радова износи 310.638,52 КМ, а реализовани су 
радови у износу од                                                   310.637,49 КМ. 

 
Набавака и испорука бетонских стубова за изградњу јавне расвјете, повјерени су 

предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-370-
360/22 од 16.09.2022. године, уговорена вриједност износи 31.590,00 КМ. У извјештајном 
периоду испоручени су стубови у износу од               14.215,50 КМ. 

 
Радови на уградњи бетонских стубова за изградњу јавне расвјете са услугама 

превоза на мјесто уградње, уз употребу аутодизалице и бетонирањем стубова, повјерени 
су предузећу ЗР „ГЛОБАЛ-ЂУРИЋ“ Новак Ђурић с.п. Прњавор, по уговору број: 01/1-
370-361/22 од 21.09.2022. године. Радови су изведени у уговореном износу од 
                     36.663,33 КМ. 
 

Укупно јавна расвјета............................................................................ 394.385,18 КМ 
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– РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ 
 

Радови на изради прикључка на колектор фекалне канализације у улици Мирка 
Бијелића, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-
370-463/21 од 28.10.2021. године. Реализована су средства у уговореном износу од 
            4.212,00 КМ. 

 
Геодетске услуге снимања извора воде (артешког бунара), плаћене су предузећу 

„ПРОСАН-ГЕОАСТОР“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-363-70/21 од 27.01.2022. 
године, у износу од                            222,92 КМ. 

 
Геодетске услуге обиљежавање осовине трасе за потребе водоснабдијевања насеља 

Штрпци, општина Прњавор, плаћене су предузећу „ПРОСАН-ГЕОАСТОР“ д.о.о. 
Прњавор, по уговору број: 01/1-363-70/21 од 27.01.2022. године, у износу од     552,61 КМ. 

 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских 
планова, посједовни листови и ЗК улошци) за потребе водоснабдијевања насеља Штрпци, 
општина Прњавор у износу од         1.297,20 КМ. 

 
Електроенергетска сагласност за потребе водоснабдијевања насеља Штрпци, 

општина Прњавор плаћена је у износу од                      231,66 КМ. 
 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу потисно-
дистрибутивног цјевовода за потребе водоснабдијевања насеља Штрпци, општина 
Прњавор у износу од          3.011,46 КМ. 

 
Радови на изради прикључка на колектор фекалне канализације у насељу 

Бабановци, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-
370-210/22 од 14.04.2022. године, уговорена вриједност радова износи 9.493,38 КМ, а 
реализовани су радови у износу од                               9.489,17 КМ. 

 
Радови на реконструкцији ревизионог шахта фекалне канализације у улици Светог 

Саве бр. 20 у Прњавору, плаћени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од
               596,70 КМ. 

 
Радови на реконструкцији канализационе мреже у улици Николе Пашића у 

Прњавору, плаћени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од  1.187,78 КМ. 
 
Радови на изради прикључка на колектор канализације у улици Сердар Јоле 

Пилетића у Прњавору, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору 
број: 01/1-370-369/22 од 26.08.2022. године, уговорена вриједност радова износи 22.877,24 
КМ, а реализовани су радови у износу од                 22.850,88 КМ. 

 
Радови на изградњи прикључка канализације парка у улици Вељка Миланковића у 

Прњавору, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-
370-418/22 од 28.10.2022. године, уговорена вриједност радова износи 15.156,18 КМ, а 
реализовани су радови у износу од                             14.859,51 КМ. 

 
 
 



 13 

Радови на изградњи прикључка на водоводну мрежу насеља Мијатовићи у МЗ 
Дренова, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-
370-419/22 од 28.10.2022. године. Реализована су средства у уговореном износу од 
            6.730,64 КМ. 

 
Радови на изградњи прикључка на колектор фекалне канализације у улици Душка 

Трифуновића у Прњавору, повјерени су предузећу КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор, по 
уговору број: 01/1-370-420/22 од 28.10.2022. године, уговорена вриједност радова износи 
11.539,34 КМ, а реализовани су радови у износу од              11.527,94 КМ. 

 
 
Укупно водоводна и канализациона мрежа......................................... 76.770,47 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         2.389.423,43 КМ 
 
 
II – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ 
ОПШТИНЕ ПРЊАВОР – ИЗ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС (Програм јавних инвестиција РС за 
2022. годину) 
 

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: 
01/1-345-306/22 од 15.07.2022. године. Уговорена вриједност радова износи 2.501.452,98 
КМ, а реализовани су радови у вриједности од 2.501.452,45 КМ. Износ од 1.241.481,16 КМ 
обезбједила је Општина Прњавор, износ од 800.000,00 КМ плаћен је из резервисаних 
средстава Владе Републике Српске за 2021. године КМ. Са ове позиције плаћен је износ 
од                                      459.971,29 КМ. 

 
Радови на изградњи градске улице између Борачке зграде и зграде ТВ „К3“ у 

Прњавору, повјерени су групи понуђача „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и 
„Електрообнова“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-345-344/22 од 06.09.2022. године, 
уговорена вриједност радова износи 377.484,12 КМ, а реализовани су радови у износу од 
377.482,38 КМ. Сва средства обезбједила је Влада Републике Српске, а са ове позиције 
плаћен је износ од                  377.482,38 КМ. 

 
Радови на реконструкцији градских улица 9. Јануара и Драгана Манцеа у 

Прњавору, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 
01/1-345-345/22 од 05.09.2022. године, уговорена вриједност радова износи 162.544,59 
КМ, а у 2022. години реализовани су радови у износу од 40.241,89 КМ. Сва средства 
обезбједила је Влада Републике Српске, а са ове позиције плаћен је износ од  
                     40.241,89 КМ. 
 

Укупно уложена средства на реконструкцији локалних путева и градских улица на 
подручју општине Прњавор – из средстава Владе РС (Програм јавних инвестиција РС за 
2022. годину) износе                 877.695,56 КМ. 
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III – САНАЦИЈА 4 КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ КОКОРИ-ЧИВЧИЈЕ-
БРАНЕШЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС 
 

Услуге израде пројектне документације санације три клизишта на локалном путу 
Чивчије – Бранешци, општина Прњавор, реализовало је група понуђача „FABRUM 
Solutions“ д.о.о. Бања Лука и „Ибис-инжењеринг“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-
345-440/22 од 25.10.2022. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од 28.074,15 
КМ. Сва средства обезбједила је Влада Републике Српске, а са ове позиције плаћен је 
износ од                    28.074,15 КМ. 

 
 
Укупно уложена средства на санацији 4 клизишта на локалном путу Кокори-

Чивчије-Бранешци из средстава Владе РС износе              28.074,15 КМ. 
 
 
IV – СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ ПУТА ГОРЊИ ВИЈАЧАНИ-
САБАЊСКА РИЈЕКА – ИЗ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС 
 

Радови на реконструкцији локалног пута од регионалног пута Р 476 у Дренови – 
Вуковићи – Сабањска ријека – Јотића луке – мост у Горњим Вијачанима на граници са 
општином Челинац, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по 
уговору број: 01/1-345-433/22 од 24.10.2022. године, уговорена вриједност радова износи 
389.976,28 КМ, а у 2022. години реализовани су радови у износу од 136.605,81 КМ. Сва 
средства обезбједила је Влада Републике Српске, а са ове позиције плаћен је износ од
                              136.605,81 КМ. 
 
 

Укупно уложена средства на суфинансирању реконструкције локалног пута Горњи 
Вијачани-Сабањска ријека – из средстава Владе РС износе           136.605,81 КМ. 
 
 
V – ИЗГРАДЊА ПАРКА У УЛИЦИ ВЕЉКА МИЛАНКОВИЋА 
 

Услуге ревизије Главног пројекта изградње парка у улици Вељка Миланковића у 
Прњавору, плаћене су предузећу „ДОБОЈИНВЕСТ“ а.д. Добој у износу од     234,00 КМ. 

 
Комунална сагласност за изградњу парка у улици Вељка Миланковића у Прњавору, 

плаћена је КП „ВОДОВОД“ а.д. Прњавор у износу од                      70,20 КМ. 
 
Такса за уклањање пословних објеката Бараке и гараже због изградње парка у 

улици Вељка Миланковића у Прњавору, плаћена је у износу од              40,00 КМ. 
 
Електроенергетска сагласност за изградњу парка у улици Вељка Миланковића у 

Прњавору плаћена је у износу од                  38,61 КМ. 
 
Такса за издавање локацијских услова за изградњу парка у улици Вељка 

Миланковића у Прњавору, плаћена је у износу од                      20,00 КМ. 
 
Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 

финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу парка у 
улици Вељка Миланковића у Прњавору у износу од         639,08 КМ. 
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Геодетске услуге цијепања парцела и измјена облика и површине парцеле за 
потребе изградње парка у улици Вељка Миланковића, плаћене су предузећу „ПРОСАН-
ГЕОАСТОР“ д.о.о. Прњавор, по уговору број: 01/1-363-70/21 од 27.01.2022. године, у 
износу од                    1.402,64 КМ. 

 
Радови на изградњи парка у улици Вељка Миланковића у Прњавору, повјерени су 

групи понуђача „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „Електрообнова“ д.о.о. Бања Лука, по 
уговору број: 01/1-370-247/22 од 05.07.2022. године, уговорена вриједност радова износи 
372.551,40 КМ, а у 2022. години реализовани су радови у износу од              257.337,02 КМ. 

 
Услуге стручног надзора над извођењем радова на изградњи парка у улици Вељка 

Миланковића у Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из Прњавора, по 
уговору број: 01/1-122-23/22 од 12.07.2022. године. Реализоване су услуге у вриједности 
од             5.325,88 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: 
01/1-345-306/22 од 15.07.2022. године. Уговорена вриједност радова износи 2.501.452,98 
КМ, а реализовани су радови у вриједности од 2.501.452,45 КМ, из којих је средстава 
плаћена израда насипа у парку у улици Вељка Миланковића. Износ од 1.259.971,29 КМ 
обезбједила је Влада Републике Српске, а Општина Прњавор износ од 1.241.481,16 КМ. 
Са буџетске позиције „Изградња и реконструкција градских улица, путне и канализационе 
мреже, школских и других објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне 
документације“ плаћен је износ од 1.238.055,17 КМ, а са ове позиције буџета за 2022. 
годину плаћен је износ од           3.425,99 КМ. 

 
Услуге стручног надзора над извођењем радова на на асфалтирању локалних 

путева и градских улица на подручју општине Прњавор извршио је дипл. инж. грађ. 
Љубомир Јотић из Прњавора, по уговору број: 01/1-122-27/22 од 19.07.2022. године. 
Реализоване су услуге у вриједности од 52.918,47 КМ. Са буџетске позиције „Изградња и 
реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других 
објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“ плаћен је износ од 
52.846,00 КМ, а са ове позиције буџета за буџета за 2022. годину плаћен је износ од      
                            72,47 КМ. 
 

Укупно уложена средства на изградњи парка у улици Вељка Миланковића износи
                   268.605,89 КМ. 
 
 
VI – ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ 
 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 
финансирање премјера и успостављање катастра непокретности за изградњу спортске 
дворане у Прњавору у износу од                  37,00 КМ. 
 

Укупно уложена средства на изградњи спортске дворане у 2022. години износе
                  37,00 КМ 
 
 
 
 
 



 16 

 
 

РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
КАПИТАЛНИХ  ИНВЕСТИЦИЈА  ИЗ  ДОМАЋИХ  ПРИХОДА 

 

О П И С 
РЕАЛИЗОВАНО  

(КМ) 

I – ИЗГРАДЊА И РЕКОНСТРУКЦИЈА ГРАДСКИХ УЛИЦА, 
ПУТНЕ И КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ, ШКОЛСКИХ И ДРУГИХ 
ОБЈЕКАТА, ЈАВНЕ РАСВЈЕТЕ, ИЗРАДА И РЕВИЗИЈА 
ПРОЈЕКТНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

2.389.423,43 

II – РЕКОНСТРУКЦИЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И ГРАДСКИХ 
УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПРЊАВОР – ИЗ 
СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС (Програм јавних инвестиција РС за 2022. 
годину) 

877.695,56 

III – САНАЦИЈА 4 КЛИЗИШТА НА ЛОКАЛНОМ ПУТУ 
КОКОРИ-ЧИВЧИЈЕ-БРАНЕШЦИ ИЗ СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС 

28.074,15 

IV – СУФИНАНСИРАЊЕ РЕКОНСТРУКЦИЈЕ ЛОКАЛНОГ 
ПУТА ГОРЊИ ВИЈАЧАНИ-САБАЊСКА РИЈЕКА – ИЗ 
СРЕДСТАВА ВЛАДЕ РС 

136.605,81 

V – ИЗГРАДЊА ПАРКА У УЛИЦИ ВЕЉКА МИЛАНКОВИЋА 268.605,89 

VI – ИЗГРАДЊА СПОРТСКЕ ДВОРАНЕ 37,00 

СВЕУКУПНО 3.700.441,84 

 
 
 
 

- КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ ИЗ КРЕДИТНИХ СРЕДСТАВА - 
 
 
I – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ИЛИЈЕ И АЛЕКСЕ МАЛИЋА 
 

Радови на реконструкцији улица Алексе Малића и Илије Малића у Прњавору, 
повјерени су предузећу ГП „ГРАДИП“ а.д. Прњавор, по уговору број: 01/1-345-270/22 од 
04.07.2022. године, уговорена вриједност износи  1.891.349,79 КМ. У извјештајном 
периоду изведени су радови у износу од                  769.957,37 КМ. 

 
Услуге стручног надзора над извођењем радова на реконструкцији улица Алексе 

Малића и Илије Малића у Прњавору извршио је дипл. инж. грађ. Љубомир Јотић из 
Прњавора, по уговору број: 01/1-122-22/22 од 12.07.2022. године. Реализоване су услуге у 
вриједности од                    17.892,18 КМ. 
 
 

Укупно уложена средства на реконструкцији улице Илије и Алексе Малића износе
                             787.849,55 КМ. 
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II – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ ШТРПЦИ 
 

Радови на водоснабдијевању насеља Штрпци, општина Прњавор, повјерени су 
групи понуђача „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град и „SECTOR SECURITY“ д.о.о. Бања 
Лука, по уговору број 01/1-370-205/22 од 05.07.2022. године, уговорена вриједност износи  
999.987,30 КМ. У извјештајном периоду изведени су радови у износу од     658.724,35 КМ. 

 
 

Укупно уложена средства на изградњи водоводне мреже у МЗ Штрпци износе
                             658.724,35 КМ. 
 
 
III – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ ПОТОЧАНИ 
 

Републичкој управи за геодетске и имовинско-правне послове плаћено је 
финансирање премјера и успостављање катастра непокретности (копије катастарских 
планова, посједовни листови и ЗК улошци) за потребе водоснабдијевања МЗ Поточани, 
општина Прњавор у износу од                731,00 КМ. 

 
Услуге израде урбанистичко-техничких услова и Главног пројекта за 

водоснабдијевање мјесне заједнице Поточани, реализовало је предузећу Центар за 
пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-144/22 од 
26.04.2022. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од            17.228,02 КМ. 
 
 

Укупно уложена средства на изградњи водоводне мреже у МЗ Поточани износе
                               17.959,02 КМ. 
 
 
IV – ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПОСЛОВНО-ТУРИСТИЧКОЈ ЗОНИ 
„ВИЈАКА“ 
 

Услуге израде елабората инфраструктуре у пословној зони „Вијака“ у Прњавору, 
реализовало је предузеће „ГЕОПУТ“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 01/1-370-133/22 од 
08.03.2022. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од   6.961,50 КМ. 

 
Услуге израде студије изводљивости за изградњу саобраћајнице у пословној зони 

„Вијака“ у Прњавору, реализовало је предузеће „ТИМАРАЦ-ПРОЈЕКТ“ д.о.о. Бања Лука, 
по уговору број: 01/1-370-319/22 од 12.07.2022. године. Реализоване су услуге у 
уговореном износу од          7.020,00 КМ. 

 
Радови на изградњи саобраћајнице у Пословно-туристичкој зони „Вијака“ у 

Прњавору, повјерени су предузећу „МГ МИНД“ д.о.о. Мркоњић Град, по уговору број: 
01/1-345-432/22 од 24.10.2022. године, уговорена вриједност радова износи 948.969,45 
КМ. У извјештајном периоду изведени су радови у износу од           925.073,55 КМ. 
 
 

Укупно уложена средства на изградњи инфраструктуре у пословно-туристичкој 
зони „Вијака“ износе                          939.055,05 КМ. 
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V – РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАРЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ И ВОЈНОГ ОДСЈЕКА – 
ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРЊАВОР 
 

Радови на рестаурацији и адаптацији зграде Војног одсјека – Завичајног музеја у 
Прњавору, повјерени су предузећу „РАСИМГРАДЊА“ д.о.о. Градачац, по уговору број: 
01/1-370-255/22 од 01.07.2022. године, уговорена вриједност радова износи 289.857,75 
КМ. Реализовани су радови у износу од 257.029,41 КМ, гдје је са позиције „Изградња и 
реконструкција градских улица, путне и канализационе мреже, школских и других 
објеката, јавне расвјете и израда и ревизија пројектне документације“ за 2022. годину 
плаћен износ од 7.029,41 КМ, а са ове позиције буџета плаћен је износ од    250.000,00 КМ. 
 
 

Укупно уложена средства на реконструкцији старе зграде општине и Војног 
одсјека – Завичајног музеја Прњавор износе                       250.000,00 КМ. 
 
 
VI – ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА И ПОЧЕТАК РАДОВА НА ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ МЗ 
КРЕМНА, КУЛАШИ И ПОПОВИЋИ 
 
 

Укупно уложена средства на изради пројеката и почетка радова на 
водоснабдијевању МЗ Кремна, Кулаши и Поповићи износе                      0,00 КМ. 
 
 
VII – ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЗА ВОДОВОДЕ МЈЕСНИХ ЗАЈЕДНИЦА: ДОЊИ 
ГАЉИПОВЦИ, ЧОРЛЕ, НАСЕОБИНА ЛИШЊА, БАБАНОВЦИ, ХРВАЋАНИ, ПРОСЈЕК, 
МРАЧАЈ-ОТПОЧИВАЉКА И ОРАШЈЕ-НОВО СЕЛО 
 

Услуге израде урбанистичко-техничких услова и Главног пројекта за 
водоснабдијевање мјесне заједнице Доњи Гаљиповци – Чорле у Прњавору, реализовало је 
предузећу Центар за пројектовање и консалтинг „ЦПК“ д.о.о. Бања Лука, по уговору број: 
01/1-370-224/22 од 13.06.2022. године. Реализоване су услуге у уговореном износу од
                     16.602,30 КМ. 

 
 

Укупно уложена средства на изради пројеката за водоводне мјесних заједница: 
Доњи Гаљиповци, Чорле, Насеобина Лишња, Бабановци, Хрваћани, Просјек, Мрачај-
Отпочиваљка и Орашје-Ново Село износе                          16.602,30 КМ. 
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РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
КАПИТАЛНИХ  ИНВЕСТИЦИЈА  ИЗ  КРЕДИТНИХ  СРЕДСТАВА 

 

О П И С РЕАЛИЗОВАНО 

I – РЕКОНСТРУКЦИЈА УЛИЦЕ ИЛИЈЕ И АЛЕКСЕ МАЛИЋА 787.849,55 

II – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ ШТРПЦИ 658.724,35 

III – ИЗГРАДЊА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У МЗ ПОТОЧАНИ 17.959,02 

IV – ИЗГРАДЊА ИНФРАСТРУКТУРЕ У ПОСЛОВНО-
ТУРИСТИЧКОЈ ЗОНИ „ВИЈАКА“ 

939.055,05 

V – РЕКОНСТРУКЦИЈА СТАРЕ ЗГРАДЕ ОПШТИНЕ И ВОЈНОГ 
ОДСЈЕКА – ЗАВИЧАЈНОГ МУЗЕЈА ПРЊАВОР 

250.000,00 

VI – ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА И ПОЧЕТАК РАДОВА НА 
ВОДОСНАБДИЈЕВАЊУ МЗ КРЕМНА, КУЛАШИ И ПОПОВИЋИ 

0,00 

VII – ИЗРАДА ПРОЈЕКАТА ЗА ВОДОВОДЕ МЈЕСНИХ 
ЗАЈЕДНИЦА: ДОЊИ ГАЉИПОВЦИ, ЧОРЛЕ, НАСЕОБИНА 
ЛИШЊА, БАБАНОВЦИ, ХРВАЋАНИ, ПРОСЈЕК, МРАЧАЈ-
ОТПОЧИВАЉКА И ОРАШЈЕ-НОВО СЕЛО 

16.602,30 

СВЕУКУПНО 2.670.190,27 

 
 
 

ЗБИРНА  РЕКАПИТУЛАЦИЈА  
 

О П И С РЕАЛИЗОВАНО 

КАПИТАЛНЕ  ИНВЕСТИЦИЈЕ  ИЗ  ДОМАЋИХ  ПРИХОДА 3.700.441,84 

КАПИТАЛНЕ  ИНВЕСТИЦИЈЕ  ИЗ  КРЕДИТНИХ  СРЕДСТАВА 2.670.190,27 

СВЕУКУПНО 6.370.632,11 

 
 
Напомињемо да су на територији општине Прњавор у току 2022. године извршени 

следећи радови: 
1. Реконструкција регионалног пута Србац – Прњавор – Станари - Теслић, 

радови су финансирани од стране јавног предузећа „Путеви Републике 
Српске“ д.о.о. Бања Лука, 
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2. Асфалтирање локалних путева и градских улица на подручју општине 
Прњавор у дужини од 7,2 километара, радови су финансирани од стране 
јавног предузећа „Путеви Републике Српске“ д.о.о. Бања Лука, асфалтирани 
су следећи путни правци:  

 Локални пут 3. реда у МЗ Доњи Гаљиповци, пут од 
магистралног пута М 16.1 – Грујићи – Јевђићи, у дужини од 
500,00 m, 

 Некатегорисани пут у МЗ Доњи Гаљиповци, пут Гљивара – 
Царева гора, у дужини од 190,00 m, 

 Прилазни пут гробљу у МЗ Доњи Гаљиповци, у дужини од 
55,00 m, 

 Некатегорисани пут у МЗ Бабановци, пут од локалног пута – 
кућа Алмира Мухаремовића, у дужини од 800,00 m, 

 Улица Мирослава Бунића - Микија, у дужини од 130,00 m, 
 Локални пут 3. реда у МЗ Кремна, пут од регионалног пута Р 

474 (пумпа) – Домузи до регионалног пута Р 474, у дужини од 
400,00 m, 

 Некатегорисани путу у МЗ Кремна, пут Р476 – Декети – 
Шарчевића брдо, у дужини од 200,00 m, 

 Некатегорисани путу у МЗ Кремна, пут Р476 – Татаревићи, у 
дужини од 200,00 m, 

 Локални пут 3. реда у МЗ Кремна, пут од регионалног пута 
Р476 у Кремни – Будаци до регионалног пута Р474 , у дужини 
од 120,00 m, 

 Локални пут 3. реда у МЗ Кремна, пут ергела – Лужани 
(гробље) до регионалног пута Р474, у дужини од 300,00 m, 

 Некатегорисани пут у МЗ Дренова, пут Јовичићи – Алексићи, 
у дужини од 500,00 m, 

 Некатегорисани пут у МЗ Поповићи, пут Радићи, у дужини од 
500,00 m, 

 Локални пут 3. реда у МЗ Велика Илова, пут засеок 
Малиновићи – регионални пут, у дужини од 300,00 m, 

 Локални пут 2. реда у МЗ Велика Илова, пут од регионалног 
пута Р474 у Великој Илови (Школа) – Ждребуша – Станићи – 
Грабик Илова до локалног пута I-4, у дужини од 310,00 m, 

 Локални пут 3. реда у МЗ Велика Илова, пут Сувајци – гробље 
Сувајци – Печенег Илова, у дужини од 500,00 m, 

 Локални пут 3. реда у МЗ Шибовска, пут Миладиновићи – 
Томићи у Доњој Илови, у дужини од 300,00 m, 

 Некатегорисани пут у МЗ Шибовска, пут Доња Илова – 
Вуковићи, у дужини од 200,00 m, 

 Локални пут 3. реда у МЗ Шибовска, пут Чапљаци – Гробље у 
Шерег Илови, асфалтирање у дужини од 500,00 m Локални 
пут 3. реда у МЗ Штрпци, пут Јусуповићи – Милијаши – црква 
у Ружевцима, у дужини од 500,00 m, 

 Локални пут 2. реда у МЗ Палачковци, пут од магистралног 
пута М16.1 у Палачковцима – црква – Адамовићи – Јадовица 
до локалног пута I-2, у дужини од 500,00 m, 

 Локални пут 3. реда у МЗ Шибовска, пут од локалног пута у  
Штивору – Бјелановићи – Божуновићи у Доњој Илови, у 
дужини од 200,00 m. 


