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ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
ГРАД БАЊАЛУКА, ФЕБРУАР 2022. ГОДИНА 

 
N 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/оквирног 
споразума и 

укупна утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложење) 

1. Набавка накита 
и декорација за 
Бањалучку зиму 

39000000-2 

Директни 
споразум 

320-8-1-40/22 

„CENTRUM 
TRADE“ д.о.о. 
Бањалука 

4401150640007 

Вриједност 
уговора 3.028,61 
КМ са ПДВ-ом, 
рок испоруке 15 

дана 

  24.01.2022. године   

2. Набавка 
новогодишњих 
материјала 

 

Директни 
споразум 

 

„DESIGNM“ 
Марко 

Мајсторовић с.п. 
Бања Лука 

Вриједност-
1.228,50 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-10 дана 

Плаћање- након 
испостављеног 

рачуна 

  22.12.2021.   

3. Изградња јавне 
расвјете 

45000000-7 

Отворени 
поступак 

320-1-3-253-5-55/22 

''ABC 
SOLUTIONS'' 
д.о.о. Бањалука 
4403227100003 

   31.01.2022.године   
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4. Израда Главног 
пројекта 

административн

е просторије за 
азил за псе – 
Мањача 

ЈРЈН 7100000-8 

Директни 
споразум 

320-8-2-42/22 

ЗАВОД ЗА 
ИЗГРАДЊУ 

АД БАЊАЛУКА 
4400872730004 

Вриједност-
5.999,76 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-25 дана од 
дана обостраног 
потписивања 

Плаћање-након 
достављања 
предметне 

документације а 
на основу 

испостављене и 
овјерене фактуре 

  31.01.2022.   

5. Израда 
емајлираних 

табли за 
обиљежавање 
назива улица и 
тргова, знакова 
забране, табли 
обавјештења и 
поцинчаних 
стубова, те 

монтажа истих и 
уградња стубова 

на подручју 
града Бања Лука 

ЈРЈН 
45000000-7 

Конкурентски 
поступак 

Уговор/на основу 
Оквирног 
споразума 

320-7-3-169/20 

„ЕУРО ЗНАК“ 
д.о.о. 

Бања Лука 
4401303060005 

Вриједност-
11.307,47 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

11.08.2022.године 
Начин плаћања-
путем мјесечних 
привремених 
ситуација 

  01.02.2022.године   

6. Постављање и 
одржавање 
вертикалне 
саобраћајне 

сигнализације 
ЈРЈН 

450000000-7 
 

Отворени 
поступак 

Уговор/на основу 
Оквирног 
споразума 

320-1-3-168-5-
159/21 

„ЕУРО ЗНАК“ 
д.о.о. 

Бања Лука 
4401303060005 

Вриједност-
161.470,96 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2022.године 
Начин плаћања-
путем мјесечних 
привремених 
ситуација 

  31.01.2022.године   
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7. Израда 
пројектне 

документације за 
изградњу 

водоводне мреже 
у граду 

Бањалука 
ЈРЈН 

71000000-8 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-314/21 

„ ЗАВОД ЗА 
ИЗГРАДЊУ“ а.д. 

Бања Лука 
4400872730004 

Вриједност-
16.500,00 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-45 дана од 
дана увођења у 

посао 
Плаћање-на 

основу 
испостављене и 

овјерене ситуације 

  31.01.2022.године   

8. Ангажовање 
обезбјеђења за 
протоколарне 

догађаје 
ЈРЈН 

79000000-4 

Директни 
споразум 

320-8-2-57/22 

„SECTOR 
SECURITY“ д.о.о. 

Бања Лука 
4400868380163 

Вриједност-
4.668,30 КМ са 
ПДВ-ом 
Рок трајања 
уговора 12 мјесеци 
Плаћање-након 
извршене услуге, 
на основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  02.02.2022.   
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Набавка 
календара и 
роковника 

ЈРЈН 
22000000-0 

Директни 
 споразум 

320-8—1-47/22 

Ј.У. Службени 
гласник РС 

4401012920007 

Вриједност- 
7.016,89 КМ са 
ПДВ-ом 
Рок трајања 
уговора 12 
мјесеци 
Плаћање-након 
извршене услуге, 

на основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  29.12.2021   

10. Измјена дијела 
Регулационог 
плана Лауш 3 

Директни 
 споразум 

320-8—2-45/22 

РУТИНГ 
д.о.о.Бањалука 
4401012920007 

Вриједност 
уговора 

3.510,00КМ са 
ПДВ-ом, 

  07.12.2021   
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11. Извођење 
радова на 
изградњи 
челичне 

потконструкциј

е на објекту 
Дома омладине 
ЈРЈН 45000000-7 

Директни споразум 
320-8-3-62/22 

„Градип“ а.д. 
Прњавор 

4401229580000 

Вриједност: 
7.012,98 КМ са 

ПДВ-ом, 
Начин плаћања: 
по обављеномк 
послу и након 
достављања 

рачуна, 
Рок: 15 дана од 
дана закључења 

уговор, 
 

  31.1.2022.   

12. Израда главног 
пројекта са 
ревизијом за 
изградњу 

привременог 
степеништа и 

лифта 
(платформе) уз 
објекат Дома 
омладине и 

изради пројекта 
потконструкциј

е за постављање 
фасадне облоге 
на лифту и 

степеништу на 
објекту Дома 
омладине 
71000000-8 

Директни споразум 
320-8-2-63/22 

„ROUTING“ д.о.о. 
Бања Лука 

4402891600009 

Вриједност: 
6.903,00 са ПДВ-

ом, 
Начин плаћања: 

На основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре, 
Рок: 40 дана од 
дана добијања 

писменог налог од 
наручиоца 

 

  31.1.2022.   

13. Одржавање и 
реконструкција 
ватрогасних 

домова 
ЈРЈН 

50000000-5 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-124/21 

''ABC 
SOLUTIONS'' 
д.о.о. Бањалука 
4403227100003 

Вриједност- 
6.814,08 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок трајања 
уговора 12 
мјесеци 

Плаћање-након 
извршене услуге, 

на основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  01.02.2022.године   

14. 
 

Набавка 
инвентара за 
просторије 
ватрогасног 

дома(горњи дио 
кухиње у 
центру и 
комплет у 
Лазареву 

Конкурентски 
захтјев 
320-7-1-321/21 

„DASSTIM D.O.O 
Бања Лука 

4401693260000 

Вриједност: 
17.491,50 КМ са 

ПДВ-ом, 
Начин плаћања: 
по обављеномк 
послу и након 
достављања 

рачуна, 
Рок: 15 дана од 
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росфрај 
ЈРЈН 

39000000-2 

дана закључења 
уговор, 

 

15. Одржавање 
апликације за 
вођење помоћне 

књиге 
потраживања 

48000000-8 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 
обавјештења о 

набавци 
320-4-2-68-5-69/22 

''MEDIA PRO'' 
д.о.о. Приједор 
4400706130007 

Вриједност-
3.790,80 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 

годину дана 
Плаћање-на 

мјесечном нивоу, 
у 12 једнаких рата 

  07.02.2022.године   

16. Услуге превоза 
ученика из 

хранитељских 
породица 
63000000-9 

Конкурентски 
захтјев 

''ALDEMO-
TURS'' д.о.о. 
Бањалука 

Вриједност-
18.989,10 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 

годину дана 
Плаћање-на 

основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  31.12.2021.године   

17. Изнајмљивање 
и одржавање 

еколошких WC 
кабина 

90000000-7 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-2-144-3-137/19 

''ECO VOX'' д.о.о. 
Бањалука 

4403635560004 

Вриједност-
94.910,40 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2022.године 
Плаћање-на 

основу 
испостављених и 

овјерених 
мјесечних 
фактура 

  25.01.2022.године   
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18.  

Одржавање 
јавне хигијене 
на подручју 

града 
Бањалука-
чишћење и 

одвоз отпада са 
јавних 

површина, 
прање 

саобраћајних 
површина и 
одржавање 
објеката за 
одводњу 

90000000-7 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-2-185-5-278/19 

''ЧИСТОЋА'' а.д. 
Бањалука 

4400849160004 

Вриједност-
536.737,03 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 31.03.2022. 

године 
Плаћање-на 

основу 
испостављених и 

овјерених 
фактура 

  25.01.2022.године   

 
 
19. 

Обављање 
послова 

хигијеничарске 
службе и рад 

прихватилишта 
за напуштене 
животиње на 
подручју града 

Бањалука 
85000000-9 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-2-352-3-275/19 

Ветеринарска 
амбуланта ''ВЕТ 

ЦЕНТАР'' 
Бањалука 

4403271690004 

Вриједност-
141.184,84 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 11.08.2022. 

године 
Плаћање-на 

основу 
испостављене и 
овјерене мјесечне 

фактуре 

  25.01.2022.године   

20. Набавка 
декоративног 
материјала аз 
салу за пријем 

39000000-2 

Директни споразум 
320-8-1-72/22 

„Unicoop-Trade“ 
д.о.о. Трн, 
Лакташи 

4401167290000 

Вриједност: 
5.300,90 са ПДВ-

ом, 
Начин плаћања: 

по основу 
испостављених 

рачуна, 
Рок: годину дана 
или до испуњења 

вриједности 
уговора 

  08.02.2022. године   

21. Израда главног 
пројекта за 
наставак 
изградње 

Шарговачке 
улице 

71000000-8 

Директни споразум 
320-8-2-73/22 

„Routing“ д.о.о. 
Бања Лука 

4402891600009 

Вриједност: 
6.247,80 са ПДВ-

ом, 
Начин плаћања: 

на основу 
испоствљене и 

овјерене фактуре, 
Рок: 30 дана од 
дана закључења 

уговора 

  08.02.2022. године   
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22. Санација 
фасаде  на 

равном крову 
објекта Дома 
омладине у 
Бањој Луци 
45000000-7 

Директни споразум 
320-8-3-76/22 

„Прогрес-градња“ 
д.о.о. Бања Лука 
4401158970006 

Вриједност: 
6.996,60 са ПДВ-

ом, 
Начин плаћања: 

након 
достављања 
овјерене 
ситуације, 

15 дана од дана 
потписивања 

уговора 

  09.02.2022. године   

23. ЛОТ 1: Израда 
главног 
пројекта 

водовода у МЗ 
Бистрица према 
ОШ 'Мирослав 

Антић' 
71000000-8 

Директни споразум 
320-8-2-75/22 

„Хидропоинт“ 
д.о.о. Бања Лука 
4404553290005 

Вриједност: 
3.334,50 са ПДВ-

ом, 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре, 
Рок: 30 дана од 
дана обостраног 
потписивања 

уговора 

  09.02.2022. године   

24. ЛОТ 2: Израда 
главног 
пројекта 
водовода у 

засеоку Бркићи-
Спасенићи, МЗ 
Борковићи 

Директни споразум 
320-8-2-74/22 

„Хидропоинт“ 
д.о.о. Бања Лука 
4404553290005 

Вриједност: 
3.159,00 са ПДВ-

ом, 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре, 
Рок: 30 дана од 
дана обостраног 
потписивања 

уговора 

  09.02.2022. године   

25. Одржавање 
софтвера и 
лиценце „BL 
Bike-a 
     ЈРЈН  
72000000-5 

Директни споразум 
 

„SUPERMARKET
“ д.о.о. 

Сарајево 
4200828790009 

Вриједност: 
6.971,26 са ПДВ-

ом, 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре 

 

  31.12.2021. године   
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26. Израда главног 
пројекта за 
изградњу моста 
преко ријеке 
Врбас у 
Рекавицама(Ка
луђерице) 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-333/21 

„INK 
CONSTRUCTOR“ 
д.о.о Бања Лука 
4403095430009 

Вриједност: 
10.047,96 КМ СА 

ПДВ-ом 
Начин плаћања: 
90% од уговорене 

цијене након 
достављања 
израђеног 
пројекта,а 

преостали дио 
10% након сто се 
изврши ревизија 

предметног 
пројекта, а на 

основу 
испостављене и од 
стране наруциоца 
овјерене фактуре 
Рок: 90 дана од 
дана обостраног 
потписивања 

уговора 

  08.02.2022.године   

27. Ревизија 
Регулационог 
плана за спој 
Источног и 
Западног 
транзита-
улицом Ивана 
Горана 
Ковачића 
ЈРЈН 71000000-8 

Директни споразум 
320-8-2-80/22 

„ЦПК“ д.о.о. 
Бања Лука 

4404199850006 

Вриједност: 
4.563,00 са ПДВ-

ом, 
Начин плаћања :  

а) 30  %   по 
утврђивању 

нацрта Плана, 
б) 50  %   по 
утврђивању и 

достави 
приједлога Плана 

у форми 
материјала за  
     усвајање на 

Скупштини Града 
и 

в) 20 %    по 
предаји 

уговореног броја 
примјерака 
усвојеног 

елабората Плана. 
Рок: 

а.  Израда и 
предаја овјереног 

преднацрта 
Плана 

........................... 60 
дана од  

закључења 

  08.02.2022.године   
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уговора и доставе  
програмских 
елемената,  
б.  Израда и 
предаја 

приједлога 
нацрта Плана 

................................
30 дана од 
одржавања 

стручне расправе 
о преднацрту 

Плана, 
в.  Израда и 
предаја 

приједлога Плана 
.................................
............30 дана од 
одржавања јавне 

расправе о 
примједбама, 
приједлозима и 
мишљењима на 
нацрт Плана,  
г.  Израда и 

предаја елабората 
Плана 

........................ 
седам дана од 

усвајања 
приједлога Плана 

на сједници 
Скупштине града 

Бањалука. 
28 ''Набавка 

дуката за 
прворођену 
бебу у 2022. 
години“,  
 

Директни споразум 
320-8-1-83/22 

''Драгана'' 
Биљана 

Поповић с.п., 
Бањалука. 

Вриједност: 
420,00 са ПДВ-ом, 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре 

 

  28.12.2022.године   
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29. Израда ревизије 
регулационог 
плана за 
простор између 
Улице Цара 
Лазара 
,Источног 
транзита,Улице 
Гаврила 
Принципа и 
десне обале 
Врбаса(Југ 4) 
ЈРЈН 71000000-8 

Конкурентски 
споразум 

320-7-2-301/21 

„ЦПК“ д.о.о. 
Бања Лука 

4404199850006 

Вриједност: 
2.258,10 са ПДВ-

ом 
Начин плаћања: 
90% од уговорене 

цијене након 
достављања 
израђеног 
пројекта,а 

преостали дио 
10% након сто се 
изврши ревизија 

предметног 
пројекта, а на 

основу 
испостављене и од 
стране наруциоца 
овјерене фактуре 
Рок: 90 дана од 
дана обостраног 
потписивања 

уговора 
Вриједност: 

2.258,10 са ПДВ-
ом, 

Начин плаћања :  
а) 30  %   по 
утврђивању 

нацрта Плана, 
б) 50  %   по 
утврђивању и 

достави 
приједлога Плана 

у форми 
материјала за  
     усвајање на 

Скупштини Града 
и 

в) 20 %    по 
предаји 

уговореног броја 
примјерака 
усвојеног 

елабората Плана. 
Рок: 

а.  Израда и 
предаја овјереног 

преднацрта 
Плана 

........................... 60 
дана од  

закључења 

  08.02.2022.године   
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уговора и доставе  
програмских 
елемената,  
б.  Израда и 
предаја 

приједлога 
нацрта Плана 

................................
30 дана од 
одржавања 

стручне расправе 
о преднацрту 

Плана, 
в.  Израда и 
предаја 

приједлога Плана 
.................................
............30 дана од 
одржавања јавне 

расправе о 
примједбама, 
приједлозима и 
мишљењима на 
нацрт Плана,  
г.  Израда и 

предаја елабората 
Плана 

........................ 
седам дана од 

усвајања 
приједлога Плана 

на сједници 
Скупштине града 
Бањалука.чин 

плаћања : 
30.  Допуна главног 

пројекта 
водоводне 
мреже насељу 
Јагаре са 
хидрауличком 
анализом за 
потребе 
проширења због 
израде 
подсистема 
Понир 
 
ЈРЈН 71000000-8 

Директни споразум 
320-8-2-86/22 

„УРБИС 
ЦЕНТАР“ д.о.о. 

Бањалука 
4403168840006 

Вриједност 
уговора 6.435,00 
КМ са ПДВ-ом, 
Рок 45 дана, 

Плаћање након 
испостављања 

пројектне 
документације и 

рачуна 

  09.02.2022. године   
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31.  Израда 
елабората о 
квалитету 
изведених 
радова за упис 
права својине 
Града 
Бањалука 
ЈРЈН 71000000-8 

Директни споразум 
320-8-2-87/22 

„ЦЕНТАР ЗА 
ПРОЈЕКТОВАЊ

Е И 
КОНСАЛТИНГ“ 
д.о.о. Бањалука 
4404199850006 

Вриједност 
уговора 1.614,60 
КМ са ПДВ-ом, 
рок 10 дана од 
дана закључења 
уговора, плаћање 
након завршетка 

посла 

  07.02.2022. године   

32. Израда и 
функционално 
одржавање 
софтвера за 
плаћање 

паркинга СМС-
ом и контролу 

72000000-5 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-2-557-5-63/20 

''LANACO'' д.о.о. 
Бањалука 

44008531900007 

Вриједност-
85.000,00 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2022.године 
 

  21.01.2022.године   

33. Услуга 
уклањања 
мијешаног 
отпада са 
привремених и 
дивљих 
депонија и 
одвоз отпада 
одложеног у 
контејнере 
запремине 5 m³ 
ван урбаног 
подручја града 
      ЈРЈН    
90000000-7 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-2-104-5-162/21 

„ЕКО-ЕУРО 
ТИМ“ д.о.о. 
Бања Лука 

 

Вриједност-
475.995,78 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2022.године 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре 

  16.02.2022. године   

34. Извођење 
додатних и 
непредвиђених 
радова на 
изградњи 
спортске 
дворане у 
насељу Лауш 
    ЈРЈН 
45000000-7 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 
обавјештења о 

набавци 
320-4-3-98-5-89/22 

„ТЕКТОН“ д.о.о. 
Бања Лука 

4400839010004 

Вриједност-
286.880,16 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

26.08.2022.године 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре 

  16.02.2022. године   



13 
 

35. Уређење 
водотокова 
ријека, 
регулисаних и 
нерегулисаних 
потока на 
подручју града 
      ЈРЈН 
90000000-7 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-2-355-5-377/19 

„ЕКО-ЕУРО 
ТИМ“ д.о.о. 
Бања Лука 

4402095730006 

Вриједност-
592.870,59 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2022.године 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре 

  16.02.2022. године   

36. Набавка 
новогодишњих 

и других 
декоративних 

украса 

Директни споразум 
320-8-1-41/22 

„CENTRUM 
TRADE“ д.о.о. 
Бањалука 

4401150640007 

Вриједност 
уговора 6.451,88 
КМ са ПДВ-ом, 
рок испоруке 15 

дана 

  14.01.2022. године   

37. Хитне 
интервенције на 
објектима за 
одводњу и 
одржавање 
објеката за 
одводњу на 

подручју града 
Бања Лука 

ЈРЈН 
90000000-7  

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-2-352-5-397/19 

''ГРАЂЕЊЕ 
ЂУРИЋ'' д.о.о. 

Бањалука 
4401670210005 

Вриједност-
160.171,83 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2022.године 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре 

  21.02.2022.године   

38. Пружање услуге 
управљања и 
надзора јавном 
расвјетом у 

граду Бањалука 
50000000-5 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-2-139-5-186/21 

Универзитет у 
Бањалуци, 

Електротехнички 
факултет 

4401017720006 

Вриједност-
24.131,25 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2022.године 
Плаћање-на 

основу 
испостављених и 
овјерених рачуна 

  21.02.2022.године   

39 Вулканизерске 
услуге 

500000000-5 

Директни споразум 
320-8-2-105/22 

’’DIS&A ’’ д.о.о. 
Лакташи 

Вриједност 
уговора 2.330,23 
КМ са ПДВ-ом, 
рок испоруке 1 

година  

  01.02.2022.године   
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40. Набавка 
рачунарске 
опреме за 
партнерске 

мјесне 
заједнице у 

оквиру пројекта 
'' Јачање улоге 

мјесних 
заједница у 
БиХ-фаза 2 
30000000-9 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-1-300/21 

ПР ''SMART 
COMPUTER'' 

Славиша Станар 
с.п. Приједор 
4504200780003 

Вриједност-
15.701,40 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-30 дана од 
дана закључења 

уговора 
Плаћање-на 

основу 
испостављене 

фактуре 

  14.02.2022.године   

41. Набавка 
пуњења за 

дезинфекцију 
руку 

33000000-0 

Директни споразум 
320-8-1-108/22 

„Gatari ć“ д.о.о.  
Дервента 

ПЈ 
Бања Лука 

4400147210003 
 

Вриједност 
уговора 3.398,85 
КМ са ПДВ-ом, 
рок испоруке 3 

дана, плаћање на 
основу 

испостављених 
рачуна 

  10.02.2022   
 
 
 
 
 
 
 

 

42. Измјена 
главног 
пројекта 

реконструкције, 
доградње и 

надоградње ОШ 
Свети Сава –

машинска фаза 
са урађеном 
ревизијом 

Директни споразум 
320-8-2-109/22 

„ЦПК“ д.о.о. 
Бања Лука 

4404199850006 

Вриједност 
уговора 1.170.00 
КМ са ПДВ-ом, 
рок 20 дана од 
дана закључења 
уговора, плаћање 

на основу 
испостављеног  и 

од стране 
наручиоца 

овјереног рачуна 

  11.02.2022   

43 Услуга за 
израду 

елабората 
катастра 
подземних 

инсталација, 
уплана објекта 
са израдом 

тлоцрта станова 
и заједничких 
просторија у 
Улици палих 

бораца у насељу 
Ада (БиХ6) 

Директни споразум 
320-8-2-110/22 

„ГЕОМАКС“ 
д.о.о. Бања Лука  
4403939190009 

Вриједност 
уговора 4.321,98 
КМ са ПДВ-ом, 
рок 30 дана од 

добијања 
комплетне 
потребне 

документације а 
по налогу 
Наручиоца, 
плаћање на 

основу 
испостављене и од 
стране Наручиоца 
овјерене фактуре 

  11.02.2022.   
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44. Услуга 
техничког 
пријема 

вишепородично

г стамбеног 
објекта са 
вањским 

уређењем у 
Улици палих 

бораца у насељу 
Ада (БиХ6) 

Директни споразум 
320-8-2-111/22 

„ПЛАН“ д.о.о 
Бања Лука 

401576460006 

Вриједност 
уговора 2.223,00 
са ПДВ-ом, рок 30 
дана од добијања 

комплетне 
потребне 

документације а 
по налогу 
Наручиоца, 
плаћање на 

основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре. 

  11.02.2022.   

45. Набавка дуката 
за 

Богојављенску 
литију, тежине 

17,5 грама 
финоће 900/1000 
за 2022. годину 

18500000-4 

Директни споразум 
320-8-1-114/22 

„ТЕМПО-
ГРАДЊА“ д.о.о. 

Бања Лука 
4402778970002 

Вриједност: 
2.550,00 КМ са 

ПДВ-ом, 
Начин плаћања: 

по основу 
испостављеног 

рачуна, 
Рок: 60 дана од 
дана закључења 
или до испуњења 

вриједности 

  15.2.2022.   

46.  Периодични 
преглед и 

испитивање 
исправности 
система за 

дојаву пожара 

Директни споразум 
320-8-2-115/22 

„IM FIRE 
SECURITY“ д.о.о. 

Бања Лука 
4403421250008 

Вриједност: 
1.415,70 КМ са 

ПДВ-ом, 
Рок: 1 година 

  14.02.2022.   

47. Набавка 
противпожарни

х апарата за 
дјечије вртиће 

35000000-4 

Директни споразум 
320-8-1-119/22 

„Превентива“ 
д.о.о. Бања Лука 
4402623260009 

Вриједност_ 
1.813,50 КМ са 

ПДВ-ом, 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре 

  25.02.2022.   
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48. Набавка радне 
обуће 
ЈРЈН  

18000000-9 

Директни споразум 
320-8-1-121/22 

„DERMAL R“ 
д.о.о. 

Котор Варош 
4401727690009 

Вриједност_ 
6.953,05 КМ са 

ПДВ-ом, 
Рок: 1 година 

Начин плаћања: 
на основу 

испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре 

  21.02.2022.године   

49. ЛОТ 1- Израда 
урбанистичко-
техничких 
услова за 

проширење 
Љевчанске 
улице са 

изградњом 
потпорне 

конструкције у 
МЗ Петрићевац 

Бања Лука 

Директни споразум 
320-8-2-124/22 

„ГЕОПУТ“ д.о.о 
Бања Лука 

4400840290002 

Вриједност-
1.111,50 КМ са 
ПДВ-ом, рок 30 
дана од дана 
добијања 

писменог налога 
Одјељења за 
саобраћај и 

путеве, Начин 
плаћања: на 

основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре 

  14.02.2022. године   

50.  ЛОТ 2- Ревизија 
пројекта за 
проширење 
Љевчанске 
улице са 

изградњом 
потпорне 

конструкције у 
МЗ Петрићевац 

Бања Лука 

Директни споразум 
320-8-2-126/22 

„ПЛАН“ д.о.о. 
Бања Лука  

4401576460006 

Вриједност- 
1.170,00 КМ са 
ПДВ-ом, рок 15 
дана од дана 
добијања 

писменог налога 
Одјељења за 
саобраћај и 

путеве, начин 
плаћања: на 

основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре 

  14.02.2022.   

51. ЛОТ 4-Ревизија 
пројекта за 
санацију 

клизишта у 
Улици Браће 
Милетић, код 
броја 16 у 

насељу Јагаре у 
Бањој Луци 

Директни споразум 
320-8-2-127/22 

„ПЛАН“ д.о.о. 
Бања Лука  

4401576460006 

Вриједност- 
1.170,00 КМ са 
ПДВ-ом, рок 15 
дана од дана 
добијања 

писменог налога 
Одјељења за 
саобраћај и 

путеве, начин 
плаћања: на 

основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре 

  14.02.2022.   
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 *У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава   
 
 
 
 

 
 
 

 М.П. Потпис одговорне особе 

52. ЛОТ 6-Израда 
Урбанистичко-

техничких 
услова за 

огранак улице 
Новака 

Пивашевића 

Директни споразум 
320-8-2-128/22 

„FABRUM 
SOLUTIONS“ 

д.о.о. Бања Лука 
4404558090004 

Вриједност- 
1.111,50 КМ са 
ПДВ-ом,рок 30 
дана од дана 
добијања 

писменог налога 
од Одјељења за 
саобраћај и 

путеве, начин 
плаћања: на 

основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре 

  14.02.2022.   

53. Набавка 
прибора за 
одржавање 
хигијене 

39000000-2 

Отворени 
поступак/оквирни 

споразум 
320-1-1-285-5-106/22 

''DEFTER'' д.о.о. 
Сарајево 

4200303990007 

Вриједност-
28.338,20 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 

2 године 
Плаћање-на 

основу 
испостављене 

фактуре 

  08.02.2022.године   
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_________________________ 

 


