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ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
ГРАД БАЊАЛУКА, ОКТОБАР 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. Санација 
канализација 
код ОШ Свети 
Сава на Лаушу 

ЈРЈН 
45000000-7 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-3-393/22 

„Грађење Ђурић“ 
Д.о.о Бања Лука 
4401670210005 

 

Вриједност: 
25.330,53 са ПДВ-

ом, 
Начин плаћања: 
након завршеног 

посла  и 
испостављене 

фактуре 
Рок: 20 дана 

  29.09.2022.годиие   

2. Изградња јавне 
расвјете 

45000000-7 

Отворени 
поступак 

320-1-3-345-5-
366/22 

„ABC 
SOLUTIONS“ д.о.

о Бања Лука 
4403227100003 

Вриједност:56.677,
14 КМ са ПДВ-ом. 

Начин 
плаћања:након 

завршетка радова 
и након 

испостављене и 
овјерене 
ситуације. 
Рок:рок за 

извођење радова је 
45 дана од дана 

увођења извођача 
у посао. 

  29.09.2022.год   
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3. Чишћење и 
одвоз отпада са 

јавних 
површина, 

прање 
саобраћајних 
површина и 
одржавање 
објеката за 
одводњу на 

подручју града 
Бањалука 

ЈРЈН 
90000000-7 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-2-314-5-

341/22 

„ЧИСТОЋА“ 
а.д. 

Бања Лука 
4400849160004 

Вриједност-
800.409,87 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2022.године 
Плаћање-према 

количини стварно 
изведених послова 

  29.09.2022.годиие   

4. Пружање услуга 
сложених 

захвата његе 
стабала и 

дендрохирургије 
77000000-0 

Отворени 
поступак/оквирни 

споразум 
320-1-2-390-5-

369/22 

''ARBORIST BL'' 
Данијел Шурлан 
с.п. Бањалука 
4512149270006 

Вриједност-
149.650,00 КМ без 

ПДВ-а 
Рок-на период од 3 

године 
Плаћање-на 

основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  30.09.2022.године   

5. Израда главног 
пројекта 

водоснабдијевањ

а према засеоку 
Шумари, 
подсистем 

Звијезда, МЗ 
Горња 

Пискавица 
ЈРЈН 

71000000-8 

Директни 
споразум 

320-8-2-498/22 

Центар за 
хидротехнику 

''ХИДРОПОИНТ

'' д.о.о. Бања 
Лука 

4404553290005 

Вриједност:6.961,5
0 КМ са ПДВ-ом. 

Начин 
плаћања:након 

завршетка радова 
и након 

испостављене и 
овјерене 
ситуације. 
Рок:рок за 

извођење радова је 
45 дана од дана 

увођења извођача 
у посао. 

  30.09.2022.године   

6. Реконструкција 
ватрогасне 

гараже број 13 
(преграђивање) 

JRJN 
50000000-5 

Директни 
споразум 

320-8-2-500/22 

„INTERMETAL“ 
д.о.о. 

Бања Лука 
4008707940000 

Вриједност:5.499,0
0 КМ са ПДВ-ом 
Начин плаћања: 

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

уговора 

  29.09.2022.годиие   
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7. Набавка соли за 
зимску службу 

ЈРЈН 
34000000-7 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-1-373-5-

450/19 

„БОМ-
ИМПАКС“ 

д.о.о. 
Бања Лука 

4400860640000 

Вриједност:411.81
7,77 КМ са ПДВ-

ом 
Начин плаћања: 

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

уговора 

  27.09.2022.годиие   

8. Редовно и 
инвестиционо 

одржавање јавне 
расвјете 
ЈРЈН 

50000000-5 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-2-103-5-

221/21 

„ABC 
SOLUTIONS“ д.о.

о Бања Лука 
4403227100003 

Вриједност:20.161,
79 КМ са ПДВ-ом 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 
Рок:до 31.12.2022. 

године 

  27.09.2022.годиие   
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Извођење 
радова на 

поправци крова 
производне хале 
у Пословној 

зони ''Рамићи-
Бањалука'' 
45000000-7 

Отворени поступак 
320-1-3-350-5-373/22 

''KULA MONT'' 
д.о.о. Зеница 

4218962410006 

Вриједност-
9.710,49 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-30 дана од 
дана закључења 

уговора 
Плаћање-на 

основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  26.09.2022.године   

10. „Набавка 
уређаја за 
контролу 

паркирања“ 
340000000-7 

Конкурентски 
поступак 

320-7-1-353-3-269/22 

„INTELLTRAFFI
C“ д.о.о Бања 

Лука 
4403709860005 

Вриједност:9.711,
00 КМ са ПДВ-ом. 

Начин 
плаћања:наручил

ац повјерава 
добављачу,а 
добављач 

прихвата да за 
потребе 

наручиоца 
изврши набавку 

уређаја за 
контролу 

паркирања,а у 
свему према 
условима из 
тендерске 

документације  и 
спецификацији 
који који чини 

  29.09.2022.год   
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саставни дио 
т.док. 

Рок:добављач се 
обавезује да ће 
уређаје које су 

предмет 
уговора,испоручи
ти у року 10 дана 

од дана 
закључења 
уговора ,и то 
начин да се 

испорука врши у 
просторијама 
одсијека за 
контролу 

паркирања у 
улици Краља 
Алфонса Х111 
број 26.уколико 

изабрани 
добављач понуди 

краћи рок 
испоруке,прихват

иће се тај 
рок.гарантни рок 
за испоручену 
робу износи 6 

мјесеци. 
11. Опремање 

спортске 
дворане Лауш 

39000000-2 

Отворени поступак 
320-1-1-311-5-374/22 

„ТОП 
СПОРТ“ д.о.о 
Бијељина 

4402708410000 

Вриједност:152.10
0,00 км са ПДВ-

ом. 
Начин 

плаћања:наручил
ац се обавезује да 

ће плаћање 
уговорене цијене 
извршити након 
испоруке робе ,а 

на основу 
испостављене ,и 

од стране 
наручиоца 
овјерене 

фактуре.добављач 
се обавезује да ће 

посао који је 
предмет овог 

уговора,завршити 
у року 40 дана од 
дана обостраног 
потписивања 

  05.10.2022.год   
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уговора. 
Рок:гарантни рок 
за испоручену 

робу износи 2 год. 
Од дана предаје 

наручиоцу. 

12. Набавка и 
уградња 

надстрешица за 
аутобуска 
стајалишта 
45000000-7 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-3-389/22 

„Procesna oprema 
inženjering“ д.о.о 

Лакташи 

Вриједност:18.614
,51 КМ 
Начин 

плаћања:исплата 
ће се вршити на 
основу стварно 

изведених 
количина 
,утврђених 

грађевинском 
кнјигом,уз 
примјену 
уговорених 
јединичних 
цијена ,путем 
мјесечних 

привремених 
ситуација. 

Рок:30 дана од 
дана увођења у 

посао 

  05.10.2022.год   

13. Извођење 
додатних 
радова на 
завршетку 

пројектованог 
водовода у 

засеоку Бркићи-
Спасенићи у МЗ 

Борковићи 
ЈРЈН 

45000000-7 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања  

320-4-3-504-5-375/22 

„УНИЈАТ-М“ 
д.о.о. 

Приједор 
4402606250008 

Вриједност:26.641
,45 КМ са ПДВ-ом 
Начин плаћања: 

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

уговора 

  05.10.2022.године   

14. 
 

Извођење 
додатних 

(накнадних) 
радова на 

инвестиционом 
одржавању 
градских 
асфалтних 

саобраћајница 
ЈРЈН 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања  

320-4-3-506-5-377/22 

„НИСКОГРАДЊ

А-
МАРЈАНОВИЋ“ 

д.о.о. 
Приједор 

4402256500006 

Вриједност:119.86
3,34 КМ 

Начин плаћања: 
на основу 

испостављене и 
овјерене 
ситуације. 

Рок:60 дана од 
дана увођења у 

посао 

  05.10.2022.године   
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45000000-8 
 

15. Набавка 
једногодишње 
претплате за 

AutoCAD Map 
3D 

48000000-8 

Директни споразум 
320-8-1-507/22 

„ГЕОИНОВА 
информатички 
инжењеринг“ 

д.о.о. Бања Лука 
4400977670007 

Вриједност:6.318,
00 КМ 

Рок:15 дана од 
дана закључења 

уговора 
Начин плаћања: 
по обављеном 
послу на основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  07.10.2022. године   

16. Одржавање 
градских 
асфалтних 

саобраћајница 
71000000-8 

Отворени поступак 
(Оквирни споразум) 
320-1-2-84-5-164/22 

„КОЗАРАПУТЕВ

И“ д.о.о Бања 
Лука 

4401192990008 

Вриједност:499.99
6,93 КМ 
Начин 

плаћања:на 
основу стварно 

изведених 
количина,утврђен
им грађевинском 

књигом,уз 
примјену 
уговорених 
јединичних 
цијена ,путем 
мјесечних 

привремених 
ситуација,који 

саставља извођач 
и доставља 

наручиоцу на 
исплату,односно 

на овјеру од 
стране надзорног 

органа 
наручуиоца. 

Рок:до 31.12.2022 
год 

  11.10.2022.год.   

17. Набавка и 
постављање 
реквизита за 

дјечија 
игралишта 

ЈРЈН 
37000000-8 

Директни споразум 
320-8-1-511/22 

„ISTRACOM“ 
д.о.о. 

Сански Мост 
4263546840005 

Вриједност:7.015,
32 КМ 

Рок:15 дана од 
дана закључења 

уговора 
Начин плаћања: 
по обављеном 
послу на основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  10.10.2022.године   
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18.  

Набавка и 
постављање 
реквизита за 

дјечија 
игралишта 

ЈРЈН 
45000000-7 

Отворени поступак 
320-1-3-426-5-384/22 

„Грађење Ђурић“ 
Д.о.о Бања Лука 
4401670210005 

 

Вриједност:268.25
7,60 КМ 
Начин 

плаћања:на 
основу стварно 

изведених 
количина,утврђен
им грађевинском 

књигом,уз 
примјену 
уговорених 
јединичних 
цијена ,путем 
мјесечних 

привремених 
ситуација,који 

саставља извођач 
и доставља 

наручиоцу на 
исплату,односно 

на овјеру од 
стране надзорног 

органа 
наручуиоца. 
Рок:50 дана 

  11.10.2022.године   

 
 
19. 

Хитне 
интервенције на 

јавним 
површинама по 

налогу 
инспекције,ком

уналне 
полиције и 

Градоначелник

а 
45000000-7 

Отворени поступак 
320-1-3-387-5-380/22 

„ЕКО ЕУРО 
ТИМ“ 

Д.о.о Бања Лука 
4402095730006 

Вриједност:932.88
7,80 КМ 
Начин 

плаћања:споразу
м се закључује на 
период од двије 
године од дана 
обостраног 

потписивања 
уговора.плаћање 
ће се вршити по 
обављеном послу 

и након 
достављања 

овјерене фактуре. 

  10.10.2022.год   

20. Набавка 
застава 

19000000-6 

Директни споразум 
320-8-1-515/22 

„Texoprint“ 
Радован Вујичић 

с.п. Челинац 
4504543120009 

Вриједност: 
2.999,98 КМ са 

ПДВ-ом, 
Начин плаћања: 

по основу 
испостављених 

рачуна, 
Рок: годину дана, 
или до испуњења 

вриједности 

  11.10.2022.   
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21. Обављање 
консултантских 

услуга и 
надзора над 
извођењем 

радова у оквиру 
инвестиционог 
циклуса Вода 3 

71000000-8 

Директни споразум 
320-8-2-516/22 

HKP Consulting 
д.о.о. Бања Лука 
4403673900005 

Вриједност: 
7.020,00 КМ са 

ПДВ-ом,  
рок: 45 дана,  

Начин плаћања: 
на основу 

испостављене и 
овјерене фактуре 

  14.10.2022.   

22. Контрола 
интернет 
саобраћаја 

ЈРЈН 
72000000-5 

Директни споразум 
320-8-2-517/22 

„LANACO“ 
д.о.о. 

Бања Лука 
4400853190007 

Вриједност: 
7.020,00 КМ са 

ПДВ-ом,  
рок: годину дана,  
Начин плаћања: 

мјесечно 

  20.10.2022.године   

23. Санација 
пјешачке 

пасареле на 
западном 

транзиту код 
мотела 

„Камел“на 
подручју града 
Бања Лука 

ЈПЈН 
45000000-7 

Отворени поступак 
320-1-3-438-5-389/22 

„Сана Техника“ 
Д.о.о Бања Лука 
4404586110002 

Вриједност:350.97
0,75 КМ са ПДВ-

ом. 
Рок:90 дана,након 

потписивања 
уговора. 
Начин 

плаћања:вршиће 
се на основу 
стварно 
изведених 
количина 
,утврђених 

грађевинском 
књигом,путем 
мјесечних 

привремених 
ситуација ,коју 

саставља извођач 
и доставља 

наручиоцу на 
исплату. 

  20.10.2022.год   

24. Постављање и 
одржавање 
вертиклне 

саобраћајнице 
сигнализације 

ЈПЈН 
45000000-7 

Отворени 
поступак/оквирни 

споразум 
320-1-3-168/21 

„ЕУРО 
ЗНАК“ д.о.о Бања 

Лука 
4401303060005 

Вриједност:19.865
,10 КМ 

Рок:након 
увођења у посао 

од стране 
наручиоца,а 
завршити до 
31.12.2022 год 

Начин 
плаћања:на 

основу 
испостављених и 

овјерених 

  08.08.2022.год   
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мј.ситуација. 

25. Постављање и 
одржавање 
вертиклне 

саобраћајнице 
сигнализације 

ЈПЈН 
45000000-7 

Отворени 
поступак/оквирни 

споразум 
320-1-3-168/21 

„ЕУРО 
ЗНАК“ д.о.о Бања 

Лука 
4401303060005 

Вриједност:59.762
,47 КМ 

Рок:након 
увођења у посао 

од стране 
наручиоца,а 
завршити до 
31.12.2022 год 

Начин 
плаћања:на 

основу 
испостављених и 

овјерених 
мј.ситуација. 

  30.08.2022.год   

26. Постављање и 
одржавање 
вертиклне 

саобраћајнице 
сигнализације 

ЈПЈН 
45000000-7 

Отворени 
поступак/оквирни 

споразум 
320-1-3-168/21 

„ЕУРО 
ЗНАК“ д.о.о Бања 

Лука 
4401303060005 

Вриједност:15.751
,29 КМ 

Рок:након 
увођења у посао 

од стране 
наручиоца,а 
завршити до 
31.12.2022 год 

Начин 
плаћања:на 

основу 
испостављених и 

овјерених 
мј.ситуација. 

  20.10.2022.год   

27. Обиљежавање 
хоризонталне 
саобраћајне 
сигнализације 
ЈПЈН 
71000000-8 

Отворени 
поступак/оквирни 

споразум 
320-1-2-84/22 

„МГ МИНД“ д.о.о 
Мркоњић Град 
4401192990008 

Вриједност:41.035
,83 КМ 
Начин 
плаћања:вршиће 
се према 
количинама из 
грађевинске 
књиге коју 
овјеравају 
извршилац и 
наручилац. 
Рок:31.03.2023.,на 
улицама и 

  20.10.2022.год   
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локалним 
путевима на 
подручју града 
Бања Лука. 

28 Изградња 
секундарног 

крака водовода 
на подручју МЗ 

Горња 
Пискавица,кра
к Долови-ЛОТ2 

Јпјн 
45000000-7 

Отворени поступак 
320-1-3-412-5-390/22 

„ХГО 
ИНЖЕЊЕРИНГ“
д.о.о Бања Лука 
4404421030004 

Вриједност:233.64
9,00 км 
Начин 

плаћања:вршиће 
се по обављеном 
послу и након 
достављених 
овјерених 
ситуација. 

Рок:90 дана од 
дана обостраног 
потписивања 

уговора. 

  19.10.2022.год   

29. Набавка 
парковских 

клупа 
ЈПЈН 

39000000-2 

Конкурентски 
поступак 

320-7-1-421/22 

„Процесна опрема 
инжењеринг“ д.о.о 

Лакташи 
4402376070005 

Вриједност:23.283
,00 КМ 
Начин 

плаћања:након 
испоруке робе,а 

на основу 
испостављене,од 
стране наручиоца 
,овјерене фактуре. 
Рок:2 године од 
дана предаје 
наручиоцу. 

  19.10.2022.год   

30.  Обављање 
стручног 
надзора на 

изградњи моста 
у насељу Чесма 

ЈПЈН 
71000000-8 

Конкурентски 
поступак 

320-7-2-272/22 

„РАДИС“ д.о.о 
Источно Сарајево 

4400548800008 

Вриједност:7.605,
00 км. 
Начин 

плаћања:након 
достављања 
извјештаја у 
складу са 

реализацијом 
извођења радова 

,како је то 
деф.обострано 
потписаним 

смјерницама а на 
основу 

испостављених и 
овјерених 
фактура. 

  24.10.2022.год   
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Рок:извршилац се 
обавезује да ће 
услуге које су 

предмет уговора 
извршити у року  
који је одређен 
овим уговором. 

31.  Медијска 
промоција 

пројеката Вода 
2 и Вода 3 

ЈРЈН 
79000000-4 

Директни споразум 
320-8-2-523/22 

„ID EUROBLIC 
PRESS“ 
д.о.о. 

Бања Лука 
4400816740005 

Вриједност: 
5.850,00 КМ са 

ПДВ-ом,  
рок: до 31.12.2022. 

године,  
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  19.10.2022.године   

32. Набавка 
декоративног 
материјала за 

фестивал 
цвијећа и 
плодова 
ЈРЈН 

39000000-2 

Директни споразум 
320-8-1-524/22 

„ПЕРО ГРИЂО“ 
с.п. Александра 

Станивук 
Бања Лука 

4511339350000 

Вриједност: 
6.000,00 КМ без 

ПДВ-а,  
рок: 5 дана,  

Начин плаћања: 
на основу 

испостављене и 
овјерене фактуре 

  25.10.2022.године   

33. Санација 
клизишта код 
ОШ Свети Сава 
на Лаушу 
      ЈРЈН 
  45000000-7 

Конкурентски 
поступак 

320-7-3-422/22 

„ТЕКТОН“  
д.о.о. 

Бања Лука 
4400839010004 

Вриједност: 
52.062,01 КМ са 

ПДВ-ом,  
рок: 20 дана,  

Начин плаћања: 
на основу 

испостављене и 
овјерене фактуре 

  19.10.2022.године   

34. Наставак 
изградње 

пројектованог 
водовода у 

насељу Горње 
Мотике са 
резервоара 

Клупе 
ЈРЈН 

45000000-7 

Конкурентски 
поступак 

320-7-3-434/22 

„ХГО 
ИНЖЕЊЕРИНГ“ 

д.о.о. 
Бања Лука 

4404421030004 

Вриједност: 
40.906,09 КМ са 

ПДВ-ом,  
рок: 30 дана,  

Начин плаћања: 
на основу 

испостављене и 
овјерене фактуре 

  19.10.2022.године   
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35. Представљање 
и праћење рада 
Градоначелник

а и Градске 
управе кроз 
програме 

телевизијских 
станица: ЛОТ3 

– Пренос 
сједница и 

праћење рада 
Скупштине 

Града 
ЈРЈН 

79000000-4 

Конкурентски 
поступак 

320-7-2-430/22 

„ELTA MEDIA 
GROUP“ 
д.о.о. 

Бања Лука 
4403933740007 

Вриједност: 
9.582,30 КМ са 

ПДВ-ом,  
рок: 60 дана,  

Начин плаћања: 
на основу 

испостављене и 
овјерене фактуре 

  24.10.2022.године   

36. Сервисирање 
техничког 
алата- 

    Холматро 
50000000-5 

Конкурентски 
поступак 

320-7-2-439/22 

„Vatro 
Promet“d.o.o 
Banja Luka 

4403700640002 

Вриједност:4.680,
00 КМ са ПДВ-ом. 
Рок:60 дана од 

дана 
потписивања 

уговора. 
Начин 

плаћања:плаћање 
цјелокупног 

износа услуге ће 
извршити Град 
Бања Лука по 
завршетку 
комплетне 

услуге,а на основу 
писменог налога 

Одсјека за 
послове цивилне 

заштите и 
проф.територијал
не јединице Град 

Бања Лука. 

  25.10.2022.год   

37. Oдржавање 
комуналне 
опреме 

ЛОТ1-ЛОТ4 
(ЛОТ1)-

санација и 
одрж.постојећих 

корпи за 
отпадке,прање 
и чишћење 
комуналне 
опреме 

50000000-5 

Отворени поступак 
(окв.споразум) 

320-1-2-391-5-396 

„Procesna oprema 
inženjering“ д.о.о 
Трн-Лакташи 
4402376070005 

Вриједност:112.97
5,20 КМ са ПДВ-

ом. 
Плаћање ће се 
завршити на 

основу 
испостављених и 

овјерених 
фактура. 

Рок:споразум се 
закључује на 

период од двије 
године од дана 
потписивања 

  27.10.2022.год   
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обостраног 
потписибања 

уговора. 

38. Oдржавање 
комуналне 
опреме 

ЛОТ1-ЛОТ4 
ЛОТ2-санација 

и 
одрж.постојећих 

ограда и 
стубића,постоје
ћих платоа за 

контејнера,пост
ојећих знакова 

тргова 
50000000-5 

Отворени поступак 
(окв.споразум) 

320-1-2-391-5-396 

„Procesna oprema 
inženjering“ д.о.о 
Трн-Лакташи 
4402376070005 

Вриједност:120.55
0,95 км 

Плаћање ће се 
вршити на основу 
испостављених и 

овјерених 
фактура. 

Рок:споразум се 
закљ.на период од 
двије год.од дана 

обостраног 
потписивања 
споразума. 

  27.10.2022.год   

39 Oдржавање 
комуналне 
опреме 

ЛОТ1-ЛОТ4 
ЛОТ3-санација 

и 
одрж.спортских 

терена и 
дјечијих 

игралишта 
50000000-5 

Отворени поступак 
(окв.споразум) 

320-1-2-391-5-396 

„Procesna oprema 
inženjering“ д.о.о 
Трн-Лакташи 
4402376070005 

Вриједност:183.03
9,48 км 

Плаћање ће се 
вршити на основу 
испостављених и 

овјерених 
фактура. 

Рок:споразум се 
залључује на 

двије године од 
дана обостраног 
закљ.уговора. 

  27.10.2022.год   

40. Oдржавање 
комуналне 
опреме 

ЛОТ1-ЛОТ4 
ЛОТ4-

надстрешице на 
аутобуским 

стајалиштима. 
50000000-5 

Отворени поступак 
(окв.споразум) 

320-1-2-391-5-396 

„Procesna oprema 
inženjering“ д.о.о 
Трн-Лакташи 
4402376070005 

Вриједност:87.656
,40 КМ. 

Плаћање ће се 
вршити на основу 
испостављених и 

овјерених 
фактура. 

Рок:споразум се 
потписује на 

период од двије 
год. Од дана 
обостраног 

потписивања 
уговора. 

  27.10.2022.год   
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41. Набавка 
декоративног 
материјала за 
украшавање 

шеталишне зоне 
Господске 

улице 
39000000-2 

Директни споразум 
320-8-1-527/22 

„Centrum 
trade“ д.о.о. Бања 

Лука 
4401150640040 

Вриједност:2.409,
25 КМ  
Начин 

плаћања:по 
завршетку посла 

на основу 
испостављене и од 
стране Наручиоца 
овјерене фактуре 
Рок: 15 дана о д 
дана обостраног 
потписивања 

уговора 

  26.10.2022. год   
 
 
 
 
 
 
 

 

42. Изградња 
секундарног 

крака водовода 
у засеоку 

Лојићи,Тркуље,
Пантоши,МЗ 

Голеши 
45000000-7 

Отворени поступак 
320-1-3-366-5-397/22 

„ЕГИЋ-
КОП“ д.о.о Бања 

Лука 
4402992030009 

Вриједност:209.60
5,00 КМ. 
Начин 

плаћања:вршиће 
се по обављеном 
послу и након 
достављених 
ситуација. 

Рок:120 дана од 
дана 

потписивања 
обостраног 
уговора. 

  26.10.2022.год   

43 Изградња 
секундарног 

крака водовода 
на подручју МЗ 

Горња 
Пискавица,кра
к Шешићи-

Вуксани –ЛОТ1 
45000000-7 

Отворени поступак 
320-1-3-412-5-398/22 

„ЕГИЋ-
КОП“ д.о.о Бања 

Лука 
4402992030009 

Вриједност:37.137
,71 КМ 
Начин 

плаћања:вршиће 
се по обављеном 
послу и након 
достављених и 

овјерених 
ситуација. 

Рок:30 дана од 
дана обостраног 
потписивања 

уговора. 

  26.10.2022.год   

44. Санација 
објекта за 

потребе ЦЗ и 
ПТВСЈ 
ЈРЈН 

45000000-7 

Отворени поступак 
320-1-3-433-5-392/22 

„ПРОГРЕС 
ГРАДЊА“ д.о.о. 

Бања Лука 
4401158970006 

Вриједност: 
249.725,68 КМ 

Начин 
плаћања:вршиће 
се по обављеном 
послу и након 
достављених и 

овјерених 
ситуација. 

Рок:120 дана од 
дана обостраног 
потписивања 

  25.10.2022.године   
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уговора. 

45. Набавка 
акумулатора за 

паркинг 
аутомате 

31000000-6 

Директни споразум 
320-8-1-529/22 

„Сладабони“ 
д.о.о. Бања Лука 
4400965310005 

Вриједност:3.640,
35 КМ са ПДВ-ом 

Начин 
плаћања:по 

завршеном послу 
на основу 

испостављеног 
рачуна 

Рок.10 дана од 
дана пријема 

наруџбе 

  26.10.2022. године   

46. Израда пројекта 
и УТУ-а за 
изградњу 
дјечијег 

игралишта у 
Рамићима 
71000000-8 

Директни споразум 
320-8-2-528/22 

„CPK“ д.о.о. Бања 
Лука 

4404199850006 

Вриједност: 
1.500,00 КМ са 

ПДВ-ом 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене 

фактуре 
Рок.20 дана  

  28.10.2022. године   

47. Обиљежавње 
хоризонталне 
саобраћајне 
сигнализације на 
јавним 
паркиралиштима 
под наплатом 
710000000-8 

 

Конкурентски 
поступак 

320-7-2-440-3-337/22 

„GREEN TEAM 
GROUP“с.п 
Драган Шева 
Бања Лука 

4512293710002 

Вриједност:49.338
,90 КМ 
Начин 

плаћања:Изврши

лац се обавезује 
да ће у складу са 

захтјевом 
наручиоца,током 

уговореног 
периода 
осигурати 
несметано  
извршења 

уговорене услуге. 
Рок:најкасније 7 
дана од дана 

издавања налога. 

  26.10.2022.год   

48.  Хитне 
интервенције на 
јавним 
површинама по 
налогу 
Одјељења за 
инспекцијске 
послове, 
Одјељења 
комуналне 
полиције и 
Градоначелник

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-3-276-5-333/19 

„Грађење Ђурић“ 
Д.о.о Бања Лука 
4401670210005 

 

Вриједност: 
41.217,70 КМ са 

ПДВ-ом,  
рок: до 30.11.2022. 

године,  
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  28.10.2022. године   
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а Града Бања 
Лука, ЈРЈН 
45000000-7 
 

49. Сервис 
ватрогасне 
платформе 22m 
ЈРЈН 
50000000-5 

Конкурентски 
поступак 

320-7-2-428/22 

„ЕКО-БЕЛ“ 
д.о.о. 

Лакташи 
4400855480002 

Вриједност:6.669,
00 КМ са ПДВ-ом 

Начин 
плаћања:по 

завршеном послу 
на основу 

испостављеног 
рачуна 

Рок.60 дана  

  27.10.2022. године   

51. Обавезно ауто 
осигурање и 

каско 
осигурање 

специјалних и 
других 

ватрогасних 
возила 

66000000-0 

Конкурентски 
захтјев/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-7-2-36/21 

''БРЧКО ГАС'' 
д.д. Брчко 

4600013830004 

Вриједност-
22.767,73 КМ без 

ПДВ-а 
Рок-на период од 

једне године 
Плаћање-на 

основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 

  27.10.2022.године   

52. Сервис 
путничког 
возила Фиат 
50000000-5 

Директни споразум 
320-8-2-533/22 

„Маркет 
ауто“ д.о.о. 
Лакташи 

4402973750009 

Вриједност:451,51 
КМ са ПДВ-ом 

Начин 
плаћања:на 

основу 
испостављене и 
овјерене фактуре 
Рок:период од 1 

године од 
закључења или до 

испуњења 
уговореног износа 

  01.11.2022. године   
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54.          

55.          

56.          

57.           
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58.          

59.          

60.          

61.          

62.          
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 *У случају оквирног споразума колона 6. се не попуњава   
 
 
 
 

 
 

63.          

          

65.          

66.          



20 
 

 
 М.П. Потпис одговорне особе 
  

_________________________ 
 


