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ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ГРАД БАЊАЛУКА, ЈУН 2017. ГОДИНА 
 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 
Р.б. Опис и ознака по 

ЈРЈН 
Врста поступка и 
број обавијести о 
додјели уговора 

са Портала 
јавних набава 

Подаци о 
добављачу/ 

добављачима  
у оквирном 
споразуму 

(Назив, ИД број, 
мјесто 

Основни елементи 
уговора/оквирног 

споразума 
(Вриједност, 

раздобље 
трајања/рок 

извршења, рок 
плаћања, јамствено 

раздобље...) 

Опис измјене основних 
елемената уговора и 

датума измјене 

Остатак вриједности 
уговора након учињене 

измјене/остатак 
вриједности оквирног 

споразума 

Датум закључења 
уговора/ 
оквирног 
споразума 

Датум потпуна 
реализације 

уговора/оквирн
ог споразума и 

укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена 
(образложење) 

1. 

Израда УТУ-а за 
секундарну 

водоводну мрежу  
Лот 1- УТУ-и и 

стручно 
мишљење за 
секундарну 

мрежу I и II  у 
дијелу насеља 

Мотике, и у 
огранцима 

улицие Краља 
Александра I 

Карађорђевића 
Бањалука 

И Лот 2- УТУ-и 
за секундарну 

водоводну мрежу 
у огранцима 
Приштинске 

улице 
ЈРЈН- 71000000-8 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-58/17 

Институт за 
грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о. 
Бањалука Лот 1 и 
Лот 2- 
4400918310005 

Лот 1- 982,80 КМ са 
ПДВ-ом, Рок: 30 

дана од дана 
обостраног 

потписивања 
уговора, Начин 

плаћања: на основу 
испостављене и 

овјерене фактуре 
Лот 2- 982,80 КМ са 

ПДВ-ом, 
Рок: 30 дана од дана 

обостраног 
потписивања, 

Начин плаћања: 
На основу 

испостављене и 
овјерене фактуре 

  01.06.2017. године 
Лот 1 и Лот 2. 

  

2. 

„Измјену 
стручног 

мишљења и 
урбанистичко-

техничких услова 
и израда главног 

пројекта са 
ревизијом, за 

изградњу кружне 
раскрснице на 

укрштању 
Булевара војводе 

Степе 

Директни 
споразум 

320-8-2-153/17 

Путеви и улице 
Д.о.о. Бањалука 

Вриједност уговора 
5.674,50КМ са ПДВ-
ом, Рок: 30 дана од 

дана обостраног 
потписивања 

уговора, Начин 
плаћања: на основу 

испостављене и 
овјерене фактуре 

 

  30.05.2017. године   
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Степановића и 
источног 

транзита у 
Бањалуци, и 

реконструкција 
Булевара војводе 

Степе 
Степановића до 

укрштања са 
Улицом  Новака 

Пивашевића 

3. 

„Израда 

Елабората о 

геомеханичким 

испитивањима 

локације“ 

ЈРЈН- 71000000-8 

Директни 
споразум 

320-8-2-154/17 

ЈУ„Институт за 
урбанизам, 

грађевинрство и 
екологију РС“ 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400879150003 

Вриједност уговора 
(са ПДВ-ом)- 
6.996,60 КМ. 
Рок: 60 дана од дана 
обостраног 
потписивања 
уговора, Начин 
плаћања:након 
предаје предметног 
елабората, а на 
основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 
 

  01.06.2017.године   

4. 

''Набавка кућица 

за пригодну 

продају'' 

Директни 
споразум 

320-8-1-158/17 

GUIDELINE 
Д.о.о. Бањалука 

Вриједност уговора 
5.757,78 КМ са 

ПДВ-ом, Рок: 15 
дана од дана 
обостраног 

потписивања 
уговора, Начин 

плаћања: на основу 
испостављене и 

овјерене фактуре 
 

  06.06.2017.године   

5. 

„Извођење 

систематске 

дезинсекције 

комараца на 

подручју Града 

Бањалука за 

2017. Годину“ 

ЈРЈН-90000000-7 

Отворени 
поступак уговор 

на оквирни 
споразум 

320-1-2-89-9-24/17 

„Еко-Бел“ д.о.о. 
Лакташи 

ЈИБ: 
4400855480002 

Вриједност уговора: 
38.610,00 КМ 

Рок: до краја јула 
2017. Године 

Начин плаћања: на 
основу 

испостављене и 
овјерене фактуре 

  02.06.2017. године   

6. 

Израда УТУ-а за 

секундарну 

водоводну мрежу 

у Тузланској 

улици 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-61/17 

ЈУ ''И УГЕ РС'' 
Бањалука 

4400879150003 

Вриједност-1.116,06 
КМ са ПДВ-ом 

Рок-30 дана од дана 
потписивања 

уговора 
Плаћање-по 

  01.06.2017.године   
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ЈРЈН-71000000-8 

 

испоруци предметне 
документације а на 

основу 
испостављене и 

овјерене фактуре 

7. 

„Набавка 

вијенаца и суза за 

обиљежавање 

значајних датума 

и догађаја из 

ослободилачких 

ратова“, путем 

директног 

споразума. 

 

Директни 
споразум 

320-8-1-84/17 

СТР  „УНИКО“, 
Бањалука 

 Вриједност 

уговора: 3.884,40 

КМ са ПДВ-ом.  

Рок испоруке 

година дана од дана 

обостраног 

потписивања 

уговора, Начин 

плаћања: на основу 

испостављене и 

овјерене фактуре 

  31.03.2017.године   

8. 

Припрема 

терена за 

постављање 

подлоге на 

дјечијим 

игралиштима у 

парку Младен 

Стојановић и 

Булевару 

војводе 

Живојина 

Мишића 

ЈРЈН 45000000-

7 

Директни 
споразум 

320-8-3-159/17 

„ХИДРО-
КОП“ д.о.о. 
Бањалука 

4400917850006 

Вриједност 
уговора 7.020,00 
КМ са ПДВ-ом, 
Рок извођења 

15 дана од 
увођења у 

посао, начин 
плаћања по 
завршетку 

посла и 
испостављању 

ситуације 

  06.06.2017. године   

9. 

"Геодетски 

послови 

потребни за 

рјешавање 

имовинско-

правних 

односа: ЛОТ 1 - 

Улица Петра 

Великог,насеље 

Чесма, у Бања 

Луци" 

Директни 
споразум 

320-8-2-165/17 

„GeoAstor“ 
д.о.о. Бања 

Лука 
 ЈИБ 

4402680220005 

Вриједност уговора: 

4.188,60 КМ са 

ПДВ-ом.  

Рок завршетка 
послоа:30 дана од 
дана обостраног 

потписивања 
уговора, Начин 
плаћања:након 

достављене 
предметне 

документације, а на 
основу 

испостављене и 
овјерене фактуре 

  08.06.2017.године   
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10. 

"Геодетски 

послови 

потребни за 

рјешавање 

имовинско-

правних 

односа: ЛОТ 2 – 

Улица Франаца 

Шуберта у  

Бања Луци" 

Директни 
споразум 

320-8-2-166/17 

GeoAstor“ 
д.о.о. Бања 

Лука 
 ЈИБ 

4402680220005 

Вриједност уговора: 

1.392,30 КМ са 

ПДВ-ом.  

Рок завршетка 
послоа:30 дана од 
дана обостраног 

потписивања 
уговора, Начин 
плаћања:након 

достављене 
предметне 

документације, а на 
основу 

испостављене и 
овјерене фактуре 

  08.06.2017.године   

11. 

„Израда 

пројеката из 

области 

саобраћаја у 

2017.години“ 

Директни 
споразум 

320-8-2-164/17 

„Routing” 
д.о.о. Бања 

Лука 
 ЈИБ 

4402891600009 

Вриједност 

уговора: 6.774,30 

КМ са ПДВ-ом.  

Рок завршетка 
послоа:30 дана од 
дана обостраног 

потписивања 
уговора, Начин 
плаћања:након 

достављaња 
израђене и 
ревидиране 
предметне 

документације, а 
на основу 

испостављене и 
овјерене фактуре 

  08.06.2017.године   

12. 

„Услуга 

техничког 

прегледа 

изведених 

радова на 

изградњи 

саобраћајниц

а са 

комплетном 

инфраструкту

ром у 

Директни 
споразум 

320-8-2-169/17 

„URBIS CENTAR“ 
д.о.о. Бања 

Лука  
ЈИБ  

4403168840006 

Вриједност 

уговора: 6.201,00 

КМ са ПДВ-ом.  

Рок завршетка 
послоа:15 дана од 
дана достављања 

поребне 
документације 

добављачу, 
Начин 

плаћања:након 
техничког 
прегледа и 

доставе 

  05.06.2017.године   
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Пословној 

зони 

„Рамићи-

Бања Лука“ ( 

I фаза 

извођења 

радова)“ 

извјештаја о 
истом, а на 

основу 
испостављене и 

овјерене фак 

13. 

Израда главног 

пројекта за 

рекон. 

саобраћајнице у 

Ул. Петра 

Великог у насељу 

Чесма у 

Бањалуци, у 

дужини од cca 800 

m (од моста на 

ријеци Врбања до 

православне 

цркве) 

ЈРЈН-71000000-8 

Директни 
споразум 

320-8-2-170/17 

„ТИМАРАЦ-
ПРОЈЕКТ“ д.о.о. 

Бања Лука 
ЈИБ 

4401644300004 

Вриједност 

уговора:5.850,00 

КМ са ПДВ-ом.  

Рок завршетка 
посла:30 дана од 
дана 
потписивања 
уговора. 
 Начин 
плаћања:након 
израђене и 
ревидоване 
предметне 
документације на 
основу 
испостављене и 
овјерене фактуре. 

  08.06.2017.године   

14. 

Набавка  

поклона за 

потребе 

протоколарних  

догађаја, славу 

и Дан града – 

Винарија 

Јунгић“. 
          

Директни 
споразум 

320-8-2-168/17 

''Винарија 
Јунгић''д.о.о. 

Челинац 

Вриједност уговора: 

2.474,55 КМ са 

ПДВ-ом.  

, Начин плаћања: 
на основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  08.06.2017.године   

15. 

Израда 

Изведбеног 

пројекта за 

реконструкцију, 

адаптацију и 

санацију 

фискултурне сале 

Техничке школе 

у спортску 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-87/17 

„ПЛАН“ д.о.о. 
Бањалука 

ЈИБ: 
4401576460006 

Вриједност: 6.435,00 
КМ са ПДВ-ом, 
Начин плаћања: 
На основу 
испостављене и 
овјерене фактуре, 
Рок: 60 дана од 
обостраног 
потписивања 
уговора 

  13.06.2017. године   
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дворану у 

Јеврејској улици 

ЈРЈН- 71000000-8 

16. 

„Одржавање 

фонтане у 

Атриуму Градске 

управе“ 

Директни 
споразум 

320-8-2-172/17 

"Valek 

commerce" д.о.о. 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400864980000 

Вриједност уговора: 

2.000,70 КМ са 

ПДВ-ом.  

Трајање уговора:1 

година од дана 

обостраног 

потписивања 

Начин плаћања: на 
основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  09.06.2017.године   

17. 

„Изнајмљивање 

и постављање 

ограде на 

Кастелу“ 

Директни 
споразум 

320-8-2-176/17 

"Виград" д.о.о. 
Бања Лука 

ЈИБ 
4401713390002 

 

Вриједност уговора: 

3.001,05 КМ са 

ПДВ-ом.  

Рок:31.07.2017.год 
Начин плаћања: на 
основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  19.06.2017.год.   

18. 

"Испорука 

дневне штампе за 

Градску управу" 

Директни 
споразум 

320-8-1-177/17 

И.Д.П.Д. 
"Дистрибуција" 
д.о.о Лакташи 
ЈИБ 
4401858010003 

Вриједност уговора: 

7.020,00 КМ са 

ПДВ-ом.  

Трајање уговора:12 

мјесеци од дана 

обостраног 

потписивања 

Начин плаћања: на 
основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  20.06.2017.год.   

19. 

„Израда 

промотивног 

спота о очувању 

заштићених 

биљних и 

животињских 

врста“ 

Директни 
споразум 

320-8-2-178/17 

"Elta Media 
Group" д.о.о. 
Бања Лука 

 ЈИБ  
4403933740007 

Вриједност уговора: 

5.645,25 КМ са 

ПДВ-ом.  

Рок завршетка 
посла:30 дана од 
дана обостраног 
потписивања 
уговора. 
Начин плаћања: 
након 
телевизијског 
емитовања , а на 

  19.06.2017.год.   
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основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

20. 

"Услуга 

студентског 

сервиса КАБ" 

Директни 
споразум 

320-8-2-181/17 

Oмладинска 

задруга ''КАБ'' 

Бања Лука 

ЈИБ 
4400984880009 

Вриједност уговора: 

2.783,00 КМ са 

ПДВ-ом.  

Трајање уговора: 

једна година од 

дана закључења 

или до испуњења 

вриједности 

уговореног износа 

Начин плаћања: на 
основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  21.06.2017.год.   

21. 

„Набавка застава 

и сталка за 

заставе“ 

Директни 
споразум 

320-8-1-184/17 

"MILTEX" д.о.о. 
Бања Лука 

ЈИБ 
4401012920007 

Вриједност уговора: 

2.050,66 КМ са 

ПДВ-ом.  

Трајање уговора: 

једна година од 

дана закључења 

или до испуњења 

вриједности 

уговореног износа 

Начин плаћања: на 
основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  16.06.2017.године   

22. 

„Девиперизација 

змија на подручју 

града“ 

Директни 
споразум 

320-8-2-185/17 

"EKO-BEL" д.о.о. 
Лакташи 

ЈИБ 
 

4400855480002 

Вриједност уговора: 

5.967,00 КМ са 

ПДВ-ом.  

Трајање уговора: до 

краја текуће 

2017.године  

уговореног износа 

Начин плаћања: на 
основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  16.06.2017.године   
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23. 

„Периодични 

годишњи преглед 

лифтова у циљу 

добијања 

употребне 

дозволе“ 

ЈРЈН-71000000-8 

Директни 
споразум 

320-8-2-186/17 

„ДУОЛИФТ“ 
д.о.о. Бања Лука 

ЈИБ 
4401018020008 

Вриједност уговора: 

1.516,32 КМ са 

ПДВ-ом.  

Рок завршетка 

посла: 31.12.2017. 

Начин плаћања: на 

основуиспостављен

е и овјерене 

фактуре, по 

завршетку посла. 

  13.06.2017. године   

24. 

„Поправка 

чамаца, 

неопренских 

одијела и 

напртњача“ 

Директни 
споразум 

320-8-2-187/17 

"ASSTAR" д.о.о. 
Бања Лука  

ЈИБ 
 

4403526780002 

Вриједност уговора: 

1.474,20 КМ са 

ПДВ-ом.  

Трајање уговора: 

једна година од 

дана обостраног 

потписивања 

уговора 

Начин плаћања: на 
основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  23.06.2017.године   

25. 

Услуге 

кредитирања 

ЈРЈН-66000000-0 

 

Отворени 
поступак 

320-1-2-26-5-
147/17 

Група понуђача 
 

''UniCredit Bank'' 
а.д. Бањалука 
4400958880009 

 
''UniCredit Bank'' 

д.д. Мостар 
4227162980008 

 
''NOVA BANKA'' 

а.д. Бањалука 
4400374890002 

 
''КОМЕРЦИЈАЛ
НА БАНКА'' а.д. 

Бањалука 
4402503100008 

Вриједност-
16.986.121,47 КМ 

Рок-до 
15.06.2017.године 

Мијења се члан 2. 
ИЗНОС КРЕДИТА и 

исти гласи: 
 

а) Кредит се одобрава у 
износу од 71.525.527,02 

КМ 
 

АНЕКС I  
Потписан дана, 

05.06.2017.године 

 29.05.2017.године   

26. 

ЛОТ 1 

Одржавање 

градских 

макадамских 

саобраћајница 

ЈРЈН-45000000-7 

Отворени 
поступак/оквирн

и споразум 
320-1-3-63-5-

149/17 

''КОЗАРАПУТЕВ
И'' а.д. Бањалука 

4400804900007 

Вриједност-
340.129,53 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 2 

године од дана 
закључења првог 

појединачног 
уговора 

Плаћање-на основу 

  06.06.2017.године   
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испостављених 
ситуација 

27. 

ЛОТ 2 

Хитне 

интервенције на 

јавним 

површинама 

ЈРЈН-45000000-7 

Отворени 
поступак/оквирн

и споразум 
320-1-3-63-5-

149/17 

''КОЗАРАПУТЕВ
И'' а.д. Бањалука 

4400804900007 

Вриједност-
140.388,30 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 2 

године од дана 
закључења првог 

појединачног 
уговора 

Плаћање-на основу 
испостављених 

ситуација 

  06.06.2017.године   

28. 

ЛОТ 3 

Одржавање 

асфалтних 

саобраћајница 

локалних и 

некатегорисаних 

путева 

Отворени 
поступак/оквирн

и споразум 
320-1-3-63-5-

149/17 

''КОЗАРАПУТЕВ
И'' а.д. Бањалука 

4400804900007 

Вриједност-
630.538,27 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 2 

године од дана 
закључења првог 

појединачног 
уговора 

Плаћање-на основу 
испостављених 

ситуација 

  06.06.2017.године   

29. 

ЛОТ 1 

Одржавање 

градских 

макадамских 

саобраћајница 

ЈРЈН-45000000-7 

Отворени 
поступак/уговор 

на основу 
оквирног 
споразума 

320-1-3-63-5-
149/17 

''КОЗАРАПУТЕВ
И'' а.д. Бањалука 

4400804900007 

Вриједност-
170.064,76 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2017.године 
Плаћање-на основу 
стварно изведених 
количина, путем 

мјесечних 
привремених 

ситуација 

  23.06.2017.године   

30. 

ЛОТ 2 

Хитне 

интервенције на 

јавним 

површинама 

ЈРЈН-45000000-7 

Отворени 
поступак/уговор 

на основу 
оквирног 
споразума 

320-1-3-63-5-
149/17 

''КОЗАРАПУТЕВ
И'' а.д. Бањалука 

4400804900007 

Вриједност-
70.194,15 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2017.године 
Плаћање-на основу 
стварно изведених 
количина, путем 

мјесечних 
привремених 

ситуација 

  23.06.2017.године   
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31 

ЛОТ 3 

Одржавање 

асфалтних 

саобраћајница 

локалних и 

некатегорисаних 

путева 

ЈРЈН-45000000-7 

Отворени 
поступак/уговор 

на основу 
оквирног 
споразума 

320-1-3-63-5-
149/17 

''КОЗАРАПУТЕВ
И'' а.д. Бањалука 

4400804900007 

Вриједност-
315.269,14 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2017.године 
Плаћање-на основу 
стварно изведених 
количина, путем 

мјесечних 
привремених 

ситуација 

  23.06.2017.године   

32. 

„ Снимање, 

продукција и 

емитовање 

Отвореног 

састанка на тему 

- Јачање улоге 

Мјесних 

заједница у БиХ“ 

Директни 
споразум 

320-8-2-190/17 

“ELTA MEDIA 
GROUP“ д.о.о. 

Бања Лука 
JИБ 

4403933740007 

Вриједност уговора: 

1.111,50  КМ са 

ПДВ-ом.  

 Начин плаћања: на 
основуиспостављен

е и овјерене 
фактуре, по 

завршетку посла. 

  27.06.2017.године   

33. 

„Организовани 

превоз грађана 

ради 

обиљежавања 

значајних датума 

и догађаја из 

ослободилачких 

ратова“ 

Директни 
споразум 

320-8-2-192/17 

"Central 

Company" д.o.o.  

Бања Лука 
JИБ 

4400793600006 

Вриједност уговора: 

5.676,72  КМ са 

ПДВ-ом.  

 Начин плаћања: по 
извршеном превозу, 
а на  основу 
испостављене и 
овјерене фактуре,  

  29.06.2017.године   

34. 

„Одржавање 

система за 

аутоматско 

наводњавање“ 

Директни 
споразум 

320-8-2-194/17 

"Valek 
commerce" д.o.o. 

Бања Лука 
JИБ 

4400864980000 

Вриједност уговора: 

4.826,25  КМ са 

ПДВ-ом.  

Трајање 

уговора:31.12.2017.г 

 Начин плаћања: по 
обављању услуге, а 
на  основу 
испостављене и 
овјерене фактуре, 

  26.06.2017.године   

35. 

„Израда  

изведбеног 

пројекта фекалне 

канализације у 

дијелу улица 

Слободана 

Дубочанина и 

Косте Јарића, у 

Бањој Луци“ 

Директни 
споразум 

320-8-2-196/17 

ЈУ“Институт за 
урбанизам, 

грађевинарство и 
екологију РС“ 

Бања Лука 
JИБ  

4400879150003 

Вриједност уговора: 

2.135,48 КМ са 

ПДВ-ом.  

Рок завршетка:30 

дана од дана 

обостраног 

потписивања 

уговора 

 Начин плаћања: 

након достављања 

  03.07.2017.године   
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ревидираног 

пројекта , а на  

основу 

испостављене и 

овјерене фактуре 

36. 

„Одржавање 

контејнера од 1,1 

м3 (набавка и 

замјена 

точкића)“ 

Директни 
споразум 

320-8-2-197/17 

"Чистоћа" а.д. 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400849160004 

Вриједност уговора: 

7.020,00 КМ са 

ПДВ-ом.  

Трајање уговора: 12 
мјесеци од дана 
потписивања  
Начин плаћања: по 
завршетку посла , а 
на  основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  03.07.2017.године   

37. 

„Израда 

комуникационих  

рјешења кроз 

дигиталне канале 

Градске управе 

Града Бања 

Лука“ 

Директни 
споразум 

320-8-2-198/17 

„Aqua 4 Life“ 
д.о.о. Бања Лука 

ЈИБ  
4403701700009 

Вриједност уговора: 

6.961,50КМ са ПДВ-

ом.  

Рок завршетка: 

31.12.2017.године 

 Начин плаћања: на  
основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  03.07.2017.године   

38. 

         

39. 

         

 

         

 

 *У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава 

 

 

 

 М.П. Потпис одговорне особе 
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_________________________ 

 


