
                                        Табела 1. ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ОПШТИНЕ ГРАДИШКА 

 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.         
 
 

ред. 
бр. 

 
 
 

ОПИС И ОЗНАКА ПО 
ЈРЈН 

ВРСТА ПОСТУПКА И 
БРОЈ ОБАВЈЕШТЕЊА 
О ДОДЈЕЛИ УГОВОРА 
СА ПОРТАЛА ЈАВНИХ 

НАБАВКИ 

 
 
ПОДАЦИ О ДОБАВЉАЧУ 

(назив, мјесто, ЈИБ) 

 
 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
(вриједност, рок извршења, рок плаћања, период 

трајања, гарантни рок...) 

 
ДАТУМ И ОПИС 

ИЗМЈЕНЕ 
ОСНОВНИХ 
ЕЛЕМЕНАТА 

УГОВОРА  

ОСТАТАК 
ВРИЈЕДНОСТИ 

УГОВОРА/ 
ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМА НАКОН 
УЧИЊЕНЕ ИЗМЈЕНЕ 

 
 

ДАТУМ ЗАКЉУЧЕЊА 
УГОВОРА/ОКВИРНОГ 

СПОРАЗУМA 

ДАТУМ ПОТПУНЕ 
РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

УГОВОРА/ОКВИРН
ОГ СПОРАЗУМА И 

УКУПНА 
УТРОШЕНА 

ВРИЈЕДНОСТ 

 
 
 

НАПОМЕНА 

        

1. Набавка погонског 
горива ЕД4 за потребе 

чишћења 
некатегорисаних путева 

09134220-5 

Директни споразум „Брчко гас“ д.о.о., 
Бањалучка 8, Брчко, ПЈ 
Градишка, Мирослава 
Антића бб, Градишка,  
ЈИБ 4600047650005 

Вриједност уговора: 6.956,33 КМ (са ПДВ-ом), Испорука робе 
до 15.03.2017. године,  

Мјесто испоруке: сједиште уговорног органа, 
 Рок плаћања: до 90 дана од дана испоручене робе и 

испостављене фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

26.01.2017. године 

          

2. Угоститељска услуга 
(кетеринг) поводом 

манифестације 
„Светосавска 

академија“ 
55520000-1 

Директни споразум „Taxi bar“ д.о.о.,  
Пут српске војске бб, 

Градишка 
ЈИБ  

4401049760000 
 

Вриједност уговора: 2.600,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења: 27.01.2017. године у 20 часова,  

Мјесто извршења: ЈУ „Културни центар“ Градишка, 
Рок плаћања: 30 дана након извршене услуге и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

27.01.2017. године 

 
 

20.02.2017. године 
 

2.400,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 
 

        

3. Набавка и замјена 
батерија у централном 

UPS уређају 
31421000-1 

 

Директни споразум „Батеријски улошци“ с.п. 
Зоран Грабљић, Змај 
Огњена Вука бр. 235, 

Бања Лука 
ЈИБ  

4508854370004 

Вриједност уговора: 1.800,00 КМ (са ПДВ-ом); 
Рок испоруке: 48 часова од дана уплате уговорене цијене, 

Мјесто испоруке: сједиште уговорног органа 
Рок плаћања: након потписиваеа уговора и испостављања 

фактуре 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

30.01.2017. године 

 
 

02.02.2017. године 
 

1.800,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 

         

4. Набавка услуге 
редовног сервиса и 
замјене цилиндра 
квачила на возилу 

Мерцедес Ауто 
50114200-9 

Директни споразум „Аутокућа Јајчевић“ д.о.о., 
Књаза Милоша бр. 26, 

Бања Лука, 
ЈИБ 

4400919040001 

Вриједност уговора: 1.201,59 КМ (са ПДВ-ом), 
Рок извршења услуге: до 15.02.2017. године , 

Рок плаћања: до 45 дана ода звршења услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

06.02.2017. године 

 
 

25.04.2017. године 
 

1.201,59 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

5. Набавка огрјевног 
дрвета за потребе ПВЈ 

Општинске управе 
општине Градишка 

03413000-8 

Директни споразум „Орегон“ д.о.о., Козарских 
бригада Г1 бр. 23, 

Градишка 
ЈИБ 

4401076490006 

Вриједност уговора: 1.613,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: до 15.02.2017. године 

Мјесто испоруке: сједиште ПВЈ Градишка 
Рок плаћања: 15 дана од дана извршене испоруке и 

испостављања фактуре 

 
- 

 
- 
 
 

 
09.02.2017. године 

 
31.03.2017. године 

 
1.613,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

6. Набавка услуге превоза 
огрјевног дрвета за 

потребе ПВЈ 
Општинске управе 
општине Градишка 

60000000-8 

Директни споразум „Орегон“ д.о.о., Козарских 
бригада Г1 бр. 23, 

Градишка 
ЈИБ 

4401076490006 

Вриједност уговора: 417,30 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: до 15.02.2017. године 

Мјесто испоруке: сједиште ПВЈ Градишка 
Рок плаћања: 15 дана од дана извршене услуге и 

испостављања фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
09.02.2017. године 

 
26.12.2017. године 

 
417,13 КМ 

(са ПДВ-ом) 

         

7. Набавка услуге 
цијепања парцела и 

провођења у 
катасрарском операту 

71355000-1 

Директни споразум „Гео-Услуга“ геодетска 
радња, Видовданска 2е, 

Градишка 
ЈИБ  

4502973490001 

Вриједност уговора: 1.083,42 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: 15 дана од дана закључења уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре, 

Давалац услуге обавезан је предати  документацију о 
извршеним услугама 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

09.02.2017. године 

 
 

28.02.2017. године 
 

1.083,42 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

8. Набавка услуге 
геодетског снимка 

петље Градишка са 
постојећом 

инфраструктуром 
71355000-1 

Директни споразум „Гео-Услуга“ геодетска 
радња, Видовданска 2е, 

Градишка 
ЈИБ  

4502973490001 

Вриједност уговора: 1.111,50 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 15 дана од дана потписивања уговора 

Рок  плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре, 

Давалас услуге обавезан предати геодетски снимак петље у 
DWG формату уговорном органу по извршеној услузи 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

09.02.2017. године 

 
 

28.02.2017. године 
 

1.111,50 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         



9. Набавка услуге 
колективног осигурања 

радника Општинске 
управе општине 

Градишка 
66512100-3 

Директни споразум „Осигурање Аура“ а.д. 
Вељка Млађеновића бб, 

Бања Лука 
ЈИБ 

4402741620001 

Вриједност уговора: 2.392,50 КМ (без ПДВ-а) 
Уговорни период: од 10.02.2017. године до 10.02.2018. 

године 
Полиса осигурања број: 1.000.266 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10.02.2017. године 

 
 

29.03.2017. године 
 

2.392,50 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

10. Набавка услуге 
техничког прегледа 

моторних возила ОУОГ 
и моторних возила ПВЈ 

71631200-2 

Директни споразум „Конекс“ д.о.о. 
16. крајишке бригаде бр. 2.  

Градишка 
ЈИБ 

4401053440001 

Вриједност уговора: 1.355,05 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: сукцесивно у складу са терминима истека 

регистрације исказаним у Спецификацији услуге 
Рок плаћања: сукцесивно у складу са извршеном услугом и 

испостављеном фактуром 
Мјесто извршења: општина Градишка 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10.02.2017. године 

 
 

09.11.2017. године 
 

1.340,58 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

11. Набавка извођења 
радова на одржавању 

видео надзора општине 
Градишка 

50343000-1 

Директни споразум „Коминг-Про“ д.о.о., 
Видовданска бб, Градишка 

ЈИБ 
4401039530006 

Вриједност уговора: 6.949,80 КМ (са ПДВ-ом) 
Уговорни период: 11 мјесеци почев од дана закључења 

уговора 
Начин плаћања: мјесечно након испостављања фактуре 

Рок плаћања: 45 дана од дана испостављене појединачне 
фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

13.02.2017. године 

          

12. Набавка извођења 
радова на одржавању 

свјетлосне саобраћајне 
сигнализације 

(семафора) на подручју 
општине Градишка 

63712710-3 

Директни споразум СЗР „Перић“ ,  
Градишке бригаде бб, 

Градишка 
ЈИБ 

4502943580006 

Вриједност уговора: 5.994,00 КМ (без ПДВ-а) 
Уговорни период: 11 мјесеци почев од дана потипсивања 

уговора 
Рок плаћања: до 45 дана од дана мјесечно испостављених 

фатура 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 

14.02.2017. године 

          

13. Набавка услуге 
осигурања моторних 
возила ОУОГ и ПВЈ 

66516100-1 

Директни споразум „Триглав осигурање“ а.д. 
Трг српских јунака бр. 4 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400883340003 

Вриједност уговора: 5.978,57 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења услуге: сукцесивно у складу са терминима 

истека регистрације 
Начин плаћања: сукцесивно у складу са извршеном услугом 

и испостављеном фактуром 
Мјесто извршења услуге: општина Градишка 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

15.02.2017. године 

          

14. Набавка усуге 
кориштења генералног 
сервиса агенције „Срна“ 

92400000-5 

Директни споразум Новинска агенција 
Републике Српске „СРНА“ 

а.д. 
Софке Николић бр. 51 

Бијељина 
ЈИБ  

4400419580000 

Вриједност уговора: 2.200,00 КМ (без ПДВ-а) 
Уговорни период: 11 мјесеци почев од дана закључења 

уговора до 31.12.2017. године 
Рок плаћања: 8 дана од дана мјесечно испостављене 

фактуре 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

16.02.2017. године 

          

15. Набавка канцеларијског 
намјештаја за потребе 

ОУОП 
39000000-2 

Директни споразум „Наш дом МБ“ д.о.о. 
Дејтонска 2А 

Градишка 
ЈИБ 

4402118370002 

Вриједност уговора: 1.953,90 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок плаћања: 30 дана након извршене испоруке 

Рок испоруке: 5 дана од дана потписивања уговора 
Мјесто испоруке: Општинска управа општине Градишка 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

27.02.2017. године 

 
 
 

         

16. Набавка униформи за 
потребе радника ОУОГ 

18222000-1 
Директни сопразум СТР „ГиГ“ с.п. Драган 

Шућур 
Николе Тесле 10 

Градишка 
ЈИБ 4502882690008 

Вриједност уговора: 1.300,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок испоруке: 5 дана од дана закључивања уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Добављача 
Рок плаћања: 30 дана од дана испоруке робе и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

28.02.2017. године 

          

17. Радови на 
интервентном 

одржавању улица и 
манипулативних 

пшовршина у зимском 
периоду 

45233200-1 

Директни споразум СЗР „Зоки“ 
Петра Пеције КГ 3/2 

Градишка 
ЈИБ 

4502977050006 

Вриједност уговора: 6.275,88 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок оизвршења: до 15.03.2017. године односно до периода 
који се по карактеристикама временских прилика убраја у 

зимски период (снијег, лед,…) 
Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

28.02.2017. године 

 
 

03.08.2017. године 
 

6.275,88 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

18. Набавка тонера, 
рибона и кетриџа за 

потребе ОУОГ 
30125110-5 

Директни споразум „Сигма-Електро“ д.о.о. 
Видовданска 2Б, Градишка 

ЈИБ  
4401025230000 

Вриједност уговора: 5.842,30 КМ (са ПДВ-ом) 
Уговорни период: до краја 2017. године 

Рок испоруке: континуирано у току уговорног периода 
Грантни рок: у складу са декларацијом произвођача 

Мјесто испоруке: сједиште Наручиоца робе 
Рок плаћања: 45 дана од дана извршене испоруке робе и 

испостављања фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

03.03.2017. године 

          

19. Услуга одржавања 
јавне хигијене на 

подручју Градишке, 
Г.Подградаца, Нове 
Тополе и Орахове 

90600000-3 

Преговарачки поступак 
без објављивања 

обавјештења  
о набавци 

КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Бистричка 1 

Градишка 
ЈИБ  

4401059210008 

Вриједност уговора: 543.636,10 КМ (са ПДВ-ом) 
Уговорни период: до 31.12.2017. године 

Рок плаћања: у законском року по испостављеној 
привременој ситуацији 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

03.03.2017. године 

          



20. Набавка цвијаћа, 
цвијетних аранжмана и 

вијенаца за потребе 
ОУОГ 

03121210-0 

Директни споразум СЗТР „Иванчица“ с.п. 
Слободанка Крстић 

Лепе Радић бб, Градишка 
ЈИБ  

4505342430006 

Вриједност уговора: 4.103,57 КМ (са ПДВ-ом) 
Мјесто испоруке: сједиште Наручиоца робе 

Рок испоруке: сукцесивно до 31.12.2017. године у складу са 
исказаним потребама Наручиоца робе 

Рок плаћања: 30 дана од испостављене фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

06.03.2017. године 

          

21. Набавка услуге прања 
ПМВ у власништву 

ОУОГ 
50112300-6 

Директни споразум „Ekoprotekt Taxi-Bar“ д.о.о. 
Пут српске војске бр. 212 

Градишка 
ЈИБ 

4403970600002 

Вриједност уговора: 2.924,07 КМ (са ПДВ-ом) 
Уговорни период: до краја 2017. године 

Мјесто пружања услуге: сједиште Даваоца услуге 
Рок плаћања: 45 дана од дана појединачно извршене услуге 

и испостављене фактуре 

 
- 

 
- 

 
06.03.2017. године 

 Уговор раскинут од 
стране Даваоца услуге 
дана 19.04.2017. године 

        

22. Набавка и уградња 
ватродојавне централе 

и ручног јављача за 
потребе 

функционисања 
ватродојавног система 

у згради ОУОГ 
35121300-1 

Директни споразум Sector Security д.о.о. 
ПЈ Градишка 

Козарских устаника 36/2 
Градишка 

ЈИБ 
4400868380031 

Вриједност уговора: 2.859,48 КМ (са ПДВ-ом) 
Мјесто испоруке и уградње: сједиште Уговорног органа 

Рок испоруке: 15 дана од дана потписивања уговора 
Гарантни рок: у складу са декларацијом произвођача 
Рок плаћања: 15 дана од дана испоруке и уградње и 

испостављања фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

06.03.2017. године 

 
 
 

 28.03.2017. године 
 

2.859,48 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

23. Набавка 
водоинсталационих 

радова у просторијама 
Општинске управе 

општине Градишка и 
мјесним уредима 

45332000-3 

Директни споразум „Аква терм“ д.о.о. 
Војводе Мишића 34 

Градишка 
ЈИБ 

4401026800004 

Вриједност уговора: 222,05 КМ (са ПДВ-ом) 
Мјесто извршења: Општинска управа општине Градишка и 

мјесни уреди 
Рок извршења: 7 дана од дана потписивања уговора 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршених радова и 

испостављања фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

15.03.2017. године 

          

24. Набавка угоститељске 
услуге за учеснике и 

организаторе 
фестивала поезије 

„Витезово прољеће“ 
55311000-3 

Директни споразум „Taxi bar“ д.о.о.,  
Пут српске војске бб, 

Градишка 
ЈИБ  

4401049760000 

Вриједност уговора: 3.000,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Мјесто извршења: сједиште Даваоца услуге 

Рок извршења: 20.03.2017. године и 21.03.2017. године 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

16.03.2017. године 

 
 

31.03.2017. године 
 

3.000,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 
 

        

25. Набавка услуге сервиса 
аутомобила марке Ауди 

А6 у власништву 
Општинске управе 
општине Градишка 

50112000-3 

Директни споразум „Ауди Центар Бања Лука“ 
д.о.о. 

Милана Карановића 2, 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400922690009 

Вриједност уговора: 819,44 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 5 дана од дана потписивања уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

17.03.2017. године 

          

26. Набавка ауто гума за 
путничка моторна 

возила у власништву 
ОУОГ 

34351100-3 

Директни споразум „Energy“ д.о.о. 
Пут српске војске 14 

Градишка 
ЈИБ 4402114200005 

Вриједност уговора 2.570,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Мјесто испоруке: сједиште Добављача 

Рок испоруке: 5 дана од дана потписивања  Уговора 
Рок плаћања: 30 дана од дана испоруке робе и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

20.03.2017. године 

          

27. Радови на одржавању 
улица са асфалтним 

коловозом на градском 
подручју општине 

Градишка 
45233141-9   

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

 
 

„Хидро-коп“ д.о.о. 
Суботичка 2Ц 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400917850006 

Вриједност уговора: 46.993,05 КМ  (са ПДВ-ом) 
Мјесто извођења радова: градско подручје општине 

Градишка 
Гарантни рок за извршене радове: 1 године од дана овјерене 

ситуације 
Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања привремене 

мјесечне/окончане ситуације 
Период трајања уговора: до краја 2017. године 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

23.03.2017. године 

 
 

16.11.2017. године 
 

46.992,95 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 
 

        

 
28. 

Радови на одржавању 
хоризонталне 
саобраћајне 

сигнализације на 
градским 

саобрајницама општине 
Градишка 

45233221-4 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

 
 

КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Бистричка 1 

Градишка 
ЈИБ 

4401059210008 

Вриједност уговора: 25.927,96 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: до краја 2017. године 

Гарантни рок за извршене радове: једна година од дана 
овјерене ситуације 

Обавезе извођача радова: вођење грађевинског дневника и 
грађевинске књиге о извршеним радовима 

Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања привремене 
мјесечне ситуације и завршеног стручног надзора 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

29.03.2017. године 

          

29. Услуга изнајмљивања 
мобилних санитарних 
тоалета на градском 

подручју општине 
Градишка 

50760000-0 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

 
 

„Eko Vox“ д.о.о. 
Видовданска бр. 2 

Бања Лука 
ЈИБ 

4403635560004 
 

Вриједност уговора: 11.583,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: до 31.12.2017. године 

Начин извршења: сукцесивно по писаном налогу Уговорног 
органа 

Рок плаћања: 60 дана од дана испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

29.03.2017. године 

          

30. Набавка услуге 
претплате за часопис 

„Агро планета“ за 
пољопривредне 
произвођаче на 

Директни споразум „CERD“ Центар за 
економски и рурални 

развој 
Булевар војводе Петра 

Бојовића 1А 

Вриједност уговора: 1.500,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок пружања услуге: до краја 2017. године (мјесечно по 50 

примјерака часописа) 
Мјесто пружања услуга: сједиште Уговорног органа 

Рок плаћања: 15 дана од дана појединачно извршене услуге 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

29.03.2017. године 

          



подручју општине 
Градишка 

22211000-2  
Бања Лука 

ЈИБ 
4403794520005 

и испостављене фактуре 
 

31. Набавка услуге израде 
пројектне 

документације за 
тротоаре у Новој 
Тополи и Горњим 

Подградцима, општина 
Градишка 

71322000-1 

Директни споразум „Тимарац-пројкт“ д.о.о. 
Краља Алфонса XIII бр. 

48/I 
Бања Лука 

ЈИБ 
4401644300004 

Вриједност уговора: 6.996,60 ( са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: 30 дана од дана закључења уговора 

Рок плаћања: до 45 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

29.03.2017. године 

 
 

12.09.2017. године 
 

6.996,60 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

32. Извођење радова на 
одржавању локалних и 
некатегорисаних путева 

са асфалтним 
коловозом на подручју 

општине градишка 
45233141-9 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

 
 

„Хидро Коп“ д.о.о. 
Суботичка 2Ц, Бања Лука 

ЈИБ 4400917850006 

Вриједност уговора: 20.919,60 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења уговора: до краја 2017. године 

Начин извршења: сукцесивно по писаном налогу Уговорног 
органа 

Гарантни рок: 1 године од дана овјерене ситуације 
Обавеза Извођача радова: вођење грађевинског дневника и 

грађевинске књиге 
Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања привремене 
ситуације/окончане ситуације и завршеног стручног надзора 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

30.03.2017. године 

 
 

16.11.2017. године 
 

20.912,58 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 
 

        

33. Набавка услуге израде 
пројектне 

документације за 
адаптацију 

комуникационихсистем
а и телеметрије 

водоводног система 
Градишка 

32441100-7  

Директни споразум „Коминг-Про“ д.о.о. 
Видовданска бб 

Градишка 
ЈИБ 

4401039530006 

Вриједност уговора: 5.950,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења: до 30 дана од дана потписивања Уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
- 

 
- 

 
31.03.2017. године 

 
24.10.2017. гоине 

 
6.961,50 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 

         

34. Извођење радова на 
одржавању вертикалне 

саобраћајне 
сигнализације 

(саобраћајних знакова) 
на градским 

саобраћајницама 
општине Градишка 

45233290-8 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

 
 

„Буљан цесте“ д.о.о. 
Троска бб 
Крешево 

ЈИБ 
4236054650009 

Вриједност уговора: 9.891,18 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: до краја 2017. године 

Начин извршења: сукцесивно по писаном налогу Уговорног 
органа 

Гарантни рок: 1 година од дана овјерене ситуације 
Обавезе извођача радова: вођење грађевинског дневника и 

грађевинске књиге о извршеним радовина 
Рок плаћања: 120 дана од дана испостављања привремене 

мјесечне ситуације/окончане ситуације и завршеног стручног 
надзора 

 
- 

 
- 

 
03.04.2017. године 

          

35. Набавка услуге 
сертифицирања 

система управљања 
квалитетом према 

захтјевима стандарда 
ISO 9001:2008 

72225000-8 

Директни споразум „SIQ“ Slovenski institut za 
kakovost in meroslovje 

Tržaška cesta 2 
Ljubljana 
Slovenija 

Вриједност уговора: 2.690,00 ЕУР а што у противвриједности 
у конвертибилним маркама износи 5.261,18 КМ (у цијену није 

урачунат ПДВ) 
Начин извршења: према потребама уговорног органа а у 

складу са природом предметне услуге 
Мјесто извршења: сједиште уговорног органа 

Рок плаћања: 15 дана од дана извршене услуге и 
испостављене фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

05.04.2017. године 

          

36. Набавка услуге 
одсигурања запослених 

у Професионалној 
ватрогасној јединици 
Општинске управе 
општине Градишка 

66512100-3 

Директни споразум „Осигурање Аура“ а.д. 
Вељка Млађеновића бб, 

Бања Лука 
ЈИБ 

4402741620001 

Вриједност уговора: 1.400,00 КМ (без ПДВ-а) 
Уговорни период: од 06.04.2017. године до 06.04.2018. 

године 
Полиса осигурања број: 1.000.306 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

05.04.2017. године 

 
 

25.09.2017. године 
 

1.400,12 КМ 
(без ПДВ-а) 

         

37. Набавка услуге израде 
пројектне 

документације (израда 
главног пројекта: 

адаптација цјевовода, 
фазонских комада и 

арматура на 
водоизворишту Урије-

Жеравица) 
71322200-3 

Директни споразум „Инвест инжењеринг-
комерц“ д.о.о. 

Алеја Светог Саве 46 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400189300002 

Вриједност уговора: 5.900,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења уговора: до 30 дана почев од дана 

закључивања уговора 
Рок плаћања: до 30 дана од дана извршене услуге и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

06.04.2017. године 

 
 

31.08.2017. године 
 

5.900,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 

         

38. Набавка услуге 
штампања листа 

„Градишке новине“ 
79810000-6 

Директни споразум „Дневне независне новине“ 
д.о.о. 

Браће Пиштељић 1 
Бања Лука 

ЈИБ 4400848860002 

Вриједност уговора: 6.177,60 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: прелом текста у року од 2 дана од 

дана пријема захтјева, а штампање у року до 4 дана од дана 
комплетирања сваког издања листа 

Рок плаћања: 15 дана након извршене услуге и 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

06.04.2017. године  

          



испостављања фактуре 
 

39. Набавка телевизијских 
услуга за потребе 
Општинске управе 
општине Градишка 

92220000-9 

Поступак додјеле 
уговора у складу са 

Правилником о 
поступку додјеле 

уговора о услугама из 
Анекса II дио Б Закона 

о јавним набавкама 
 

594-0-2-1-7-7/18 
 

„Инфо Плус“ д.о.о. 
Видовданска 2Е 

Градишка 
ЈИБ 

4403661130000 

Вриједност уговора: 56.160,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 6 мјесеци од дана потписивања уговора 
Рок плаћања: 15 дана од дана испостављене мјесечне 

фактуре за извршене услуге 
Обавеза Даваоца услуге: достављање извјештаја о 

извршеним услугама уз мјесечне фактуре и CD-а на коме се 
налазе сви емоитовани садржаји за тај мјесец 

 
- 

 
- 

 
07.04.2017. године 

 
18.01.2018. године 

 
56.160,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 

         

40. Извођење радова на 
одржавању улица са 

макадамским 
коловозом на градском 

подручју општине 
Градишка 

45233220-7 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

 
 

„Трготурс Илинчић“ д.о.о. 
Петра Мркоњића 24 

Градишка 
ЈИБ 

4401037750009 

Вриједност уговора: 54.931,50 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок  за извршење уговора: до краја 2017. године 

Начин извршења: по писаном налогу Уговорног органа 
Гарантни рок: 1 година од дана овјерене ситуације 

Обавезе Извођача радова: вођење грађевинског дневника и 
грађевинске књиге о извршеним радовима 

Рок плаћања: до 90 дана од дана испостављања 
привремене мјесечне ситуације/оконлане ситуације и 

завршеног стручног надзора 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10.04.2017. године 

          

41. Извођење радова на 
одржавању локалних и 
некатегорисаних путева 

са макадамским 
коловозом на подручју 

општине Градишка 
45233220-7 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

 
 

„Трготурс Илинчић“ д.о.о. 
Петра Мркоњића 24 

Градишка 
ЈИБ 

4401037750009 

Вриједност уговора: 17.468,10 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок за извршење уговора: до краја 2017. године 

Начин извршења: по писаном налогу Уговорног органа 
Гарантни рок: 1 година од дана овјерене ситуације 

Обавезе Извођача радова: вођење грађевинског дневника и 
грађевинске књиге о извршеним радовима 

Рок плаћања: до 180 дана од дана испостављања 
привремене мјесечне ситуације/окончане ситуације и 

завршеног стручног надзора 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10.04.2017. године 

 
 

05.12.2017. године 
 

17.456,40 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 
 

        

42. Набавка услуге израде 
пројектне 

документације за 
адаптацију 

аутоматизације и 
хлорисања водоводнос 

система Градишка 
79421200-3 

Директни споразум „ЕМП-Компани“ д.о.о. 
Палих бораца 117 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400814450000 

Вриједност уговора: 5.950,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења: 30 дана од дана потписивања Уговора 

Обавезе Даваоца услуге: израда пројектне документације у 4 
примјерка у графичкој формни и 1 примјерак у дигиталној 

форми 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 

испостављања фактуре 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10.04.2017. године  

 
 

31.08.2017. године 
 

6.961,50 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

43. Извођење радова на 
реконструкцији и 

санацији улице Св. 
ђакона Авакума 

45233222-1 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

 
 

„Хидро Коп“ д.о.о. 
Суботичка 2Ц, Бања Лука 

ЈИБ  
4400917850006 

Вриједност уговора: 48.519,39 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења уговора: 15 дана од дана увођења у посао 

Рок увођења у посао: 3 дана од дана потписивања уговора 
Обавезе извођача радова: вођење грађевинског дневника и 

грађевинске књиге 
Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања 

фактуре/привремене мјесечне ситуације/окончане ситуације 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10.04.2017. године 

 
 

30.10.2017. године 
 

48.519,35 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 
 

        

44. Услуга главног 
прегледа конструкције 

водоторња на 
локалитету Урије-

Жеравица 
71600000-4 

Директни споразум „Структура“ д.о.о. 
Јеврејска 54 
Бања Лука 

ЈИБ  
4403266340003 

Вриједност уговора: 5.980,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења уговора: 30 дана од дана потписивања 

уговора 
Обавеза Даваоца услуге: израда извјештаја у графичкој 

форми у 4 примјерка и једанпримјерак у дигиталној форми 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10.04.2017. године 

 
 

31.08.2017. године 
 

6.996,60 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

45. Услуга израде пројектне 
документације за 

адаптацију водоторња 
на локацији Урије-

Жеравица 
71320000-7 

Директни споразум „Структура“ д.о.о. 
Јеврејска 54 
Бања Лука 

ЈИБ  
4403266340003 

Вриједност уговора: 5.980,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења уговора: 30 дана од дана потписивања 

уговора 
Обавеза Даваоца услуге: израда извјештаја у графичкој 

форми у 4 примјерка и једанпримјерак у дигиталној форми 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10.04.2017. године 

 
 

31.08.2017. године 
 

6.996,60 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

46. Набавка кафе за 
потребе Општинске 

управе општине 
Градишка 

15861000-1 

Директни споразум „Минеа“ д.о.о. 
Лијевчанска 21 

Градишка 
ЈИБ 

4401074870006 

Вриједност уговора: 4.160,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: сукцесивно по налогу Наручиоца робе 

Рок плаћања: 30 дан од дана испоруке и испостављања 
фактуре 

 
- 

 
- 

 
13.04.2017. године 

          

47. Набавка услуге 
озвучења и редовног 

сервисирања уређаја за 
озвучење у 

Директни споразум „АК Аудио“ 
с.п. Кевић Саша 

Краља Драгутина 47 
Градишка 

Вриједност уговора: 3.600,00 (без ПДВ-а) 
Рок пружања услуге: сукцесивно по потреби Наручиоца 

услуге 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 

 
- 

 
- 

 
14.04.2017. године 

          



скупштинској сали 
Општинске управе 
општине Градишка 

50342000-4 

ЈИБ 
4505177210004 

испостављања рачуна 

48. Набавка ауто гума за 
путничка моторна 

возила у власништву 
ОУОГ 

34351100-3 

 
Директни споразум 

„Energy“ д.о.о. 
Пут српске војске 14 

Градишка 
ЈИБ  

4402114200005 

Вриједност уговора: 960,00 КМ (са ПДВ-ом)  
Рок испоруке: 5 дана од дан потписивања уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Добављача 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене испоруке и 

испостављања фактуре 

  
 
- 

 
 
- 

 
 

18.04.2017. године  

          

49. Набавка угоститељске 
услуге (кетеринг) 

поводом обиљежавања 
24. априла-дана 

општине Градишка 
5520000-1 

Директни споразум „Taxi bar“ д.о.о.,  
Пут српске војске бб, 

Градишка 
ЈИБ  

4401049760000 

Вриједност уговора: 3.931,20 КМ (са ПДВ-ом) 
рок извршења: 24.04.2017. године у 20:00 часова 

Мјјесто извршења услуге: ЈУ „Културни центар“ Градишка 
Рок плаања: 30 дана након извршења услуге и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

21.04.2017. године 

 
 

04.05.2017. године 
 

3.931,20 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 
 

        

50. Испорука 
канцеларијског 

материјала за потребе 
ОУОГ 

30197643-5 
22800000-8 
30197000-6 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

 
 

„Кецком“ д.о.о. 
Равногорска 24 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400846220006 

Вриједност уговора: 16.466,64 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: до краја 2017. године 

Мјесто испоруке: сједиште ОУОГ 
Рок плаћања: 180 дана од дана испоруке робе и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

24.04.2017. године 

          

51. Радови на 
асфалтирању паркинга 

за службена возила 
ОУОГ 

45223300-9 

Директни споразум СЗР „Зоки“ 
Петра Пеције КГ 3/2 

Градишка 
ЈИБ 

4502977050006 

Вриједност уговора: 6.996,60 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 5 дана од дана потписивања уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре 

 
- 

 
- 

 
24.04.2017. године 

 
12.12.2017. године 

 
6.996,60 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

52. Извођење радова  на 
реконструкцији 

локалних и 
некатегорисаних путева 

на подручју општине 
Градишка 

45233142-6 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„Градис Инвест“ д.о.о. 
Село Србац 55 

Србац 
ЈИБ 

4401275770000 

Вриједност уговора: 42.576,30 КМ (са ПДВ-ом) 
Мјесто извођења радова: општина Градишка 

Гарантни рок: 1 година од дана овјерене ситуације 
Обавезе Извођача радова: вођење грађевинског дневника и 

грађевинске књиге 
Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања 

фактуре/привремене мјесечне ситуације/окончане ситуације 
и завршеног стручног надзора 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

26.04.2017. године 

          

53. Услуга израде измјене 
дијела Урбанистичког 
пројекта „Мањурњви-
Стадион-Топлана“ у 

Градишци 
71410000-5 

Директни споразум ЈУ Институт за урбанизам, 
грађевинарство и 

екологију Републике 
Српске 

Саве Мркаља 16 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400879150003 

Вриједност уговора: 4.156,72 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: 120 дана од дана потписивања 

уговора 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

27.04.2017. године 

 
 

18.12.2017. године 
 

4.156,72 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

54. Услуга одржавања 
јавне расвјете на 

градском, приградском 
и подручју сеоских 
мјесних заједница 
општине Градишка 

50232100-1 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

 
 

„ABC Solutions“ д.о.о. 
Слободана Кустурића 4 

Бања Лука 
 ЈИБ 

 4403227100003 

Вриједност уговора: 49.498,72 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: сукцесивно до краја 2017. године 

Гарантни рок: 1 година од дана извршене услуге и 
испостављене фактуре, а за уграђени материјал гарантни 

рок се рачуна у складу са декларацијом произвођача 
Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања 

фактуре/привремене мјесечне ситуације/окончане ситуације 
и завршеног стручног надзора 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

28.04.2017. године 

          

55. Набавка радова на 
насипању и равнању 
критичних дионица 

локалних и 
некатегорисаних путева 

са макадамским 
коловозом на подручју 

општине Градишка 
45233141-9 

Директни сопразум „Трготурс Илинчић“ д.о.о. 
Петра Мркоњића 24 

Градишка 
ЈИБ 

4401037750009 

Вриједност уговора: 6.376,50 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извођења радова: одређује се посебним налогом којег у 

име Уговорног органа даје Одјељење за комуналне и 
стамбене послове 

Рок плаћања: до 30 дана од дана испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

28.04.2017. године 

 
 

05.07.2017. године 
 

6.376,50 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 
 

        

56. Услуге штампања и 
графичке услуге за 
потребе Општинске 

управе општине 
Градишка 

79810000-5 
79822500-7 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„МД-Графика“ д.о.о. 
Стојана Јанковића 4 

Градишка 
ЈИБ 

4401046820001 

Вриједност уговора: 20.067,84 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: до краја 2017. године 
Мјесто извршења: општина Градишка 

Рок плаћања: 180 дана од дана извршене услуге и 
испостављене фактуре 

 
- 

 
- 

 
04.05.2017. године 

          



57. Испорука рачунара и 
рачунарске опреме за 
потребе Општинске 

управе општине 
Градишка 

30200000-1 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„Коминг“ д.о.о. 
Видовданска 2А 

Градишка 
ЈИБ 

 4401022990003 

Вриједност уговора: 29.669,83 КМ (са ПДВ-ом) 
Гарантни рок: у складу са декларацијом произвођача 

Мјесто испоруке: сједиште Наручиоца робе 
Трошкови испоруке: сноси Добављач 

Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања фактуре и 
испоруке робе 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

04.05.2017. године 

          

58. Набавка услуге израде 
техничке документације 

(стручно мишљење, 
урбанистичко-технички 
услови и саобраћајно-

техничка рјешења) 
71320000-7 

Директни споразум ЈУ Институт за урбанизам, 
грађевинарство и 

екологију Републике 
Српске 

Саве Мркаља 16 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400879150003 

Вриједност уговора: 2.457,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок за извршење услуге: 30 дана од дана потписивања 

уговора 
Рок плаћања: до 30 дана од дана испостављања фактуре 

 
- 

 
- 

 
08.05.2017. године 

          

59. Извођење завршних 
грађевинских радова на 
пословном простору у 
власништву општине 
Градишка у пословно-

стамбеној згради 
„Микрофин“ 
45400000-1 

Директни споразум „Градид Инжењеринг“ 
д.о.о. 

Милоша Црњанског 39 
Градишка 

ЈИБ 
4401031550008 

Вриједност уговора: 6.974,16 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 20 дана од дана потписивања уговора 

Мјесто извођења: пословни простор површине 63,72м
2
 који 

се налази у приземљу у пословно-стамбеној згради 
„Микрофин“ саграђеној на к.ч. 1320 и к.ч. 1318 к.о. Градишка-

град 
Гарантни рок: 1 година од дана овјерене ситуације за 

изведене радове, а за уграђени материјал према 
декларацији произвођача 

Обавезе Извошача радова: вођење грађевинског дневника и 
грађевинске књиге 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре и 
заврђеног стручног надзора 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10.05.2017. године 

 
 

09.10.2017. године 
 

6.974,16 КМ  
(са ПДВ-ом) 

 
 
 

        

60. Извошење радова на 
одржавању ограда, 
цјевастих пропуста, 

путних јарака и 
надстрешница на 

аутобуским 
стајалиштима поред 

локалних и 
некатегорисаних путева 

општине Градишка 
45233144-0 
45232130-2 
45213315-4 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„Градис Инвест“ д.о.о. 
Село Србац 50 

Србац 
ЈИБ 

4401275770000 

Вриједност уговора: 24.836,76 КМ (са ПДВ-ом) 
Мјесто извођења радова: општина Градишка 

Гарантни рок: 1 године од дана овјерене ситуације 
Дужност Извођача радова: вођење грађевинске књиге и 

грађевинског дневника 
Рок плаћања: 30 дана од данаиспостављања 

фактуре/привремене мјесечне ситуације/окончане ситуације 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

15.05.2017. године 

          

61. Набавка мајица за 
потребе радника 
паркинг службе 

Општинске управе 
општине Градишка 

18222000-1 

Директни споразум Бутик „Ескада“ с.п. 
Ђурђица Самарџија 

Трг српских страдања 
Градишка 

ЈИБ 
4508311080006 

Вриједност уговора: 700,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок испоруке: 5 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Добављача 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене испоруке и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

16.05.2017. године 

          

62. Набавка услуге 
љекарског прегледа за 

припаднике 
Професионалне 

ватрогасне јединице 
Општинске управе 
општине Градишка 

85121200-5 

Директни споразум ЈЗУ „Дом здравља“ д.о.о. 
Младена Стојановића 

Градишка 
ЈИБ 

4401050180009 

Вриједност уговора: 4.343,04 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: до 15 дана од дана потписивања 

Уговора 
Рок плаћања: до 30 дана од дана извршене услуге и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

16.05.2017. године 

          

63. Набавка обуће за 
потребе радника 
паркинг службе 

Општинске управе 
општине Градишка 

18222000-1 

Директни споразум „Елком-Д“ с.п. Рада 
Кошпић 

Драгоје Лукића бб 
Градишка 

ЈИБ 
4509262810008 

Вриједност уговора: 1.372,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: 5 дана од дана потписивања уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Добављача 
Рок плаћања: 30 дана од дана испоруке робе и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

16.05.2017. године 

          

64. Набавка услуге прања 
путничких моторних 
возила у власништву 
Општинске управе 
општине Градишка 

50112300-6 

Директни споразум „Ауто центар Алфа“ д.о.о. 
Дејтонска бб, 

Градишка 
ЈИБ 

4402118700002 

Вриједност уговора: 2.657,05 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: до краја 2017. године 

Мјесто пружања услуга: сједиште Даваоца услуге 
Рок плаћања: 45 дана од дана извршене услуге и 

испостављене фактуре 

 
- 

 
- 

 
18.05.2017. године 

 Уговор раскинут од 
стране Уговорног органа 
дана 13.10.2017. године 

        

65. Набавка униформи за 
потребе радника 
паркинг службе 

Директни споразум „Гончин“ д.о.о. 
Пут српске војске 128 

Градишка 

Вриједност уговора: 1.292,85 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: 15 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Добављача 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

19.05.2017. године 

          



Општинске управе 
општине Градишка 

18222000-1 
ЈИБ 

4401065530006 
Рок плаћања: 30 дана од дана испоруке и испостављања 

фактуре 

66. Набавка услуге 
периодичног прегледа 
средстава за рад ради 
издавања употребних 
дозвола за потребе 

Професионалне 
ватрогасне јединице 
Општинске управе 
општине Градишка 

71631100-1 

Директни споразум „V&Z-zaštita“ д.о.о. 
Пут српских бранилаца 

15Х, Бања Лука 
ЈИБ 

4400872220006 

Вриједност уговора: 2.691,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок пружања услуге: 15 дана од дана потписивања уговора 

Обавез Пружаоца услуге: достављање Записника о 
стручном налазу периодичних прегледасредстава рада ради 

издавања уоптребних дозвола и Записника о стручном 
налазу услова радне средине 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

19.05.2017. године 

 
 

07.07.2017. године 
 

2.691,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

67. Одржавање путничких 
моторних возила у 

власништву Општинске 
управе општине 

Градишка 
50112000-3 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„Г-13“ с.п. Илија 
Драгељевић 

Анице Швраке 2, 
Градишка 

ЈИБ 
4502781400009 

Вриједност Оквирног споразума: 21.500,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења: дефинисачће се појединачним уговорима 

закљученим на основу Оквирног сопразума 
Рок плаћања:180 дана од дана испостављања фактуре 

 
- 

 
- 

 
22.05.2017. године  

1. Уговор о набавци 
услуге закључен дана 

22.05.2017. године 
(вриједност: 2.993,21 КМ 

са ПДВ-ом) 
2.Уговор о набавци 

услуге закључен дана 
28.05.2017. године 

(вриједност: 723,75 КМ 
са ПДВ-ом) 

3. Уговор о набавци 
услуге закључен дана 

02.06.2017. године 
(вриједност: 2.477,10 КМ 

са ПДВ-ом) 
4. Уговор о набавци 

услуге закључен дана 
03.07.2017. године 

(вриједност: 1.083,00 КМ 
са ПДВ-ом) 

5. Уговор о набавци 
услуге закључен дана 

01.08.2017. године 
(вриједност: 970,30 КМ 

са ПДВ-ом) 
6. Уговор о набавци 

услуге закључен дана 
04.09.2017. године 

(вриједност: 797,00 КМ 
са ПДВ-ом) 

7. Уговор о набавци 
услуге закључен дана 

02.10.2017. године 
(вриједност: 897,20 КМ 

са ПДВ-ом) 
8. Уговор о набавци 

услуге закључен дана 
01.11.2017. године 

(вриједност:1.313,00 КМ 
са ПДВ-ом) 

9. Уговор о набавци 
услуге закључен дана 

01.12.2017. године 
(вриједност: 1.061,20 КМ 

са ПДВ-ом) 

        

68. Услуга систематске 
дезинсекције-сузбијање 

комараца наподручју 
општине Градишка 

90670000-4 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„Еко-Бел“ д.о.о. 
Цара Душана 84, Трн 

Лакташи 
ЈИБ 

4400855480002 

Вриједност уговора: 29.220,75 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: од маја до септембра или док се не постигну 

резултати потпуног уништења комараца на предметном 
подручју 

Обавеза  Даваоца услуге: достављање извјештаја о 
извршеним услугама дезинсеције у року од 15 дана након 

извршених услуга. 
Рок плаћања: 90 дана од дана испостављања фактуре и 

завршеног стручног надзора 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

23.05.2017. године 

          



69. Набавка услуге израде 
урбанистичко-техничких 

услова за изградњу 
јавне расвјете у МЗ 
Козинци, општина 

Градишка 
71410000-5 

Директни споразум „Урбис центар“ д.о.о. 
Булевар војводе Степе 

Степановића 101А 
Бања Лука 

ЈИБ 
4403168840006 

Вриједност уговора: 1.170,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге:7 дана од дана потписивања уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана звршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

29.05.2017. године 

 
 

11.09.2017. године 
 

1.170,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

70. Набавка режијског 
материјала за паркинг 

апарате (ролнице) 
30192350-9 

Директни сопразум „Студио Алфа“ с.п. Зоран 
Мартиновић 

Брестовчина 20 
Градишка 

450670660001 

Вриједност уговора: 5.265,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: континуирано до краја 2017. године 

Мјесто  испоруке: сједиште Уговорног органа 
Рок плаћања: 30 дана од дана испоруке робе и 

испостављања фактуре 

 
- 

 
- 

 
30.05.2017. године 

          

71. Набавка услуге 
кредитирања 

индивидуалних 
пољопривредних 
произвођача са 

подручја општине 
Градишка 

66113000-5 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

НЛБ Банка а.д. Бања Лука 
Милана Тепића 4 

 ЈИБ  
4400949970003 

Висина каматне стопе: 4,5% годишње фиксно 
Накнада за обраду кредита: 1,20% од износа кредита 

(минимално 50,00КМ) 
Период отплате: до 24 мјесеца 

Начин отплате кредита: једнаки мјесечни анутиети 
Средства обезбјеђења: 2 бјанко мјенице корисника кредита, 

Јемац по потреби, 20% депозит општине Градишка 
Кредитна средства Банке: 250.000,00 КМ 

Износ појединачних кредитних средстава: до 10.000,00 КМ 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

05.06.2017. године 

 
 

03.11.2017. године 
 

20.960,00 КМ 
(без ПДВ-а) 

На основу  овог уговора 
закључен је Уговор о 
ороченом намјенскoм 

депозиту дана 
05.06.2017. године којим 
се регулише намјенски 

депозит у висини до 
50.000,00 КМ 

        

72. Набавка средстава за 
чишћење и одржавање 

хигијене за потребе 
Општинске управе 
општине Градишка 

39830000-9 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„Кецком“ д.о.о. 
Равногорска 24 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400846220006 

Вриједност уговора: 12.049,69 КМ (са ПДВ-ом) 
Гарантни рок: у складу са декларацијом произвођача 

Мјесто испоруке: сједиште Уговорног органа 
Трошкове испоруке сноси Добављач 

Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања фактуре и 
испоруке робе 

Начин испоруке: сукцесивно по налогу Уговорног органа 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

05.06.2017. године 

          

73. Набавка 
водоинсталатерског 

материјала за 
адаптацију објеката у 
власништву општине 

Градишка 
44115210-4 

Директни споразум „Углед“ д.о.о. 
16. крајишке бригаде 70 

Градишка 
ЈИБ 

4401045420000 
 

Вриједност уговора: 4.831,97 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке материјала: 10 дана од дана потписивања 

уговора 
Гарантни рок: према декларацији произвођача 

Мјесто испоруке: објекти у власништву Уговорног органа 
наведени у уговору 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

06.06.2017. године 

 
 

07.09.2017. године 
 

4.831,97 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 
 

        

74. Набавка услуге 
периодичног прегледа 

изолационих апарата за 
потребе 

Професионалне 
ватрогасне јединице 

71631100-1 

Директни сопразум „Oertzen Adria“ д.о.о. 
Цара Душана 134 

Лакташи 
ЈИБ 

4404072510001 

Вриједност уговора: 3.790,80 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок пружања услуге: 30 дана од дана потписивања Уговора 

Обавеза Даваоца услуге: атест за сваки испитани уређај 
Рок плаћања: 45 дана од дана извршене услуге и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

07.06.2017. године 

 
 

17.10.2017. године 
 

3.790,80 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

75. Набавка услуге 
одржавања паркинг 

апарата 
50800000-3 

Директни споразум „Intertraffic“ д.о.о. 
Ф.Г.Лорке 1/3 

Бања Лука 
ЈИБ 

4403709860005 

Вриједност уговора: 748,86 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок пружања услуге: до 7 дана од дана потписивања Уговора 
Гарантни рок за пружену услугу 1 година, а за уграђену робу 

према декларацији произвођача 
Мјесто пружања услуге: општине Градишка 

Рок плаћања: 30 дана од дана пружене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

09.06.2017. године 

          

76. Набавка заштитних 
ватрогасних рукавица 

за потребе 
Професионалне 

ватрогасне јединице 
Градишка 

18141000-9 

Директни сопразум „Финанц“ д.о.о. 
Аугуста Шеное 16 

Мостар 
ЈИБ 

4227140660000 

Вриједност уговора: 4.950,56 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: 30 дана од дана отписивања Уговора 

Рок плаћања: 45 дана од дана испоруке робе и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

12.06.2017. године 

 
 

29.09.2017. године 
 

4.950,56 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

77. Извођење радова на 
асфалтирању 

некатегорисаних путева 
на подручју општине 

Градишка 
45233222-1 

Отворени поступак 
 

594-1-3-42-3-27/17 

„Хидро Коп“ д.о.о. 
Суботичка 2Ц, Бања Лука 

ЈИБ  
4400917850006 

Вриједност уговора: 490.241,88 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок за извршење радова: 90 дана од дана потписивања 

Уговора 
Мјесто извођења радова: општине Градишка 

Гарантни рок: 2 године од дана овјерене ситуације 
Рок плаћања: 210 дана од дана испостављања 

фактуре/привремене мјесечне ситуације/окончане ситуације 
и завршеног стручног надзора 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

12.06.2017. године 

          



78. Набавка услуге израде 
главног пројекта за 

изградњу спомен-плоча 
у оквиру Централног 
спомен обиљежја за 

погинуле борце у 
одбрамбено-

отаџбинском рату са 
подручја општине 

Градишка 
71410000-5 

Директни споразум УПП „Casa Inženjering“ 
д.о.о. 

Трг српских страдања бб 
Градишка 

ЈИБ 
4401040380000 

Вриједност уговора: 2.047,50 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршењауслуге: 30 дана од дана потписивања уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

16.06.2017. године 

 
 
 

11.10.2017. године 
 

2.047,50 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

79. Набавка школског 
прибора намјењеног 

дјеци са Косова и 
Метохије који бораве у 

општини Градишка 
22830000-7 
30192126-0 
30192100-2 
30192133-2 

Директни споразум 
 

„Сигма Електро“ д.о.о. 
Видовданска 2Б 

Градишка 
ЈИБ 

4401025230000 

Вриједност уговора: 550,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: 2 дана од дана потписивања уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Наручиоца робе на адреси 
Видовданска 1А Градишка 

Рок плаћања: 45 дана од дана испостављене фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

23.06.2017. године 

 
 
 

10.10.2017. године 
 

550,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 
 
 

        

80. Набавка руксака 
намјењених дјеци са 

Косова и Метохије који 
бораве у оптини 

Градишка 
18931100 

Директни споразум „Pulse Design“ д.о.о. 
Јована Бијелића бб 

Бања Лука 
ЈИБ  

4403396980004 

Вриједност уговора: 1.396,40 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: 2 дана од дана потписивања уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Наручиоца робе 
Рок плаћања: 45 дана од дана испостављене фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

23.06.2017. године 

 
 

15.01.2018. године 
 

1.396,40 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

81. Набавка униформи за 
потребе Комуналне 
полиције Општинске 

управе општине 
Градишка 

35811200-4 

Директни споразум „Astorija companу“ д.о.о. 
Пете козарачке бригаде 5 

Нови Град 
ЈИБ 

4400760000003 

Вриједност уговора: 1.222,07 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: 30 дана од дана потписивања уговора 

Мјесто испоруке: цједиште Наручиоца робе 
Рок плаћања: 30 дана од дана испостављене и прихваћене 

фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

26.06.2017. године 

 
 

08.09.2017. године 
 

1.222,06 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

82. Набавка услуге израде 
главног пројекта 

секундарне 
канализационе мреже у 

подручјима Глогови, 
Хиподром и Жеравица 

71322000-1 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„Conus-inženjering“ д.о.о. 
Новака Пивашевића 6 

Прњавор 
ЈИБ 

4401212260001 

Вриједност уговора: 6.786,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 45  дана од дана потписивања уговора 

Обавеза Даваоца услуге: предаја пројекта у графичкој и 
дигиталној форми Наручиоцу услуге 

Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

26.06.2017. године 

 
 
 

         

83. Набавка услуге 
одржавања географског 

информационог 
система општине 
Градишка (ГИС) 

48000000-8 

Преговарачки  
поступак  без објаве  

обавјештења  
о набавци 

 
594-4-2-73-5-37/17 

„Инова информатички 
инжењеринг“ д.о.о. 

Видовданска 2 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400977670007 

Вриједност уговора: 56.160,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Мјесто пружања услуге: општине Градишка 

Рок за извршење услуге: детаљно дефинисан по фазама у 
члану 4. Уговора о пружању услуга 

Рок плаћања: детаљно дефинисан по фазама у члану 9. 
Уговора о пружању услуга 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

26.06.2017. године 

          

84. Набавка услуге израде 
и штампе памучних 

мајица и шорцева са 
логом и натписом 

општине Градишка за 
дјецу која иду на 

љетовање у Кумбор у 
оквиру пројекта 

„Социјализација дјеце 
РС-2017.“ 

18300000-2  

Директни споразум „БВД“  
Петра Пеције 1 

Градишка 
ЈИБ 

4508031040009 

Вриједност уговора: 915,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења услуге: 15 дана од дана потписивања Уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

30.06.2017. године 

 
 

08.08.2017. године 
 

915,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

85. Набавка радова-хитна 
интервенција на 

санацији клизишта у 
Горњим Подградцима 
(Ресановци), општине 

Градишка 
45246400-7 

Директни споразум ЗР „Извођење земљаних 
радова“ с.п. Жељко 

Косовић 
Доњи Подградци 272 

Градишка 
ЈИБ 

4506986960002 

Вриједност уговора: 1.542,50 (без ПДВ-а) 
Рок извршења Уговора: 7 дана од дана потписивања Уговора 

 

 
- 

 
- 

 
03.07.2017. године 

 

26.09.2017. године 
 

1.542,50 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
         

86. Набавка услуге 
чишћења канала на 
подручју општине 

Градишка 
77314000-4 
77211300-5 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„Еко Еуро Тим“ д.о.о. 
Крупа на Врбасу бб 

Бања Лука 
ЈИБ 

4402095730006 

Вриједност уговора: 52.240,50 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: 45 дана од дана потписивања Уговора 
Мјесто извршења: општина Градишка, каналска мрежа која 
гравитира према црпној станици Долина (канал Гостиња) и 

каналска мрежа која гравитира према црпној станици Лиман 
Рпк плаћања: 180 дана од дана испопстављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

03.07.2017. године 

          



87. Набавка камионских 
гума за потребе 
Професионалне 

ватрогасне јединице 
34352100-0 

Директни спопразум „Energy“ д.о.о. 
Пут српске војске 14 

Градишка 
ЈИБ  

4402114200005 

Вриједност уговора: 2.867,29 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок  испоруке: 5 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Добављача на адреси Пут српске 
војске бр. 14, Градишка 

- - 06.07.2017. године           

88. Набавка ватрогасне 
опреме, дијелова и 

средстава за гашење 
пожара за потребе 

Професионалне 
ватрогасне јединице 

Градишка 
35111520-6 
34913000-0 
44167000-8 
44482100-3 

Директни споразум „Финанц“ д.о.о. 
Аугуста Ђеное 16 

Мостар 
ЈИБ 

4227140660000 

Вриједност уговора: 3.915,40 КМ (са ПДВ-ом) 
Гарантни рок: у складу са декларацијом произвођача 

Мјесто испоруке: сједиште Професионалне ватрогасне 
јединице Градишка, на адреси Козарских бригада 38А, 

Градишка 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

07.07.2017. године 

          

89. Набавка радова на 
санацији клизишта на 

некатегорисаним 
путевима на подручју 

општине Градишка 
90522400-6 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„Градис Инвест“ д.о.о. 
Село Србац 50 

Србац 
ЈИБ 

4401275770000 

Вриједност уговора: 63.058,61 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извођења радова: 90 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто извођења радова: општина Градишка 
Гарантни рок: 1 (једна) година од дана овјерене ситуације 
Обавезе извођача радова: вођење грађевинске књиге и 

грађевинског дневника 
Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања 

фактуре/привремене мјесечне ситуације/окончане ситуације 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

11.07.2017. године 

 
 

10.11.2017.године 
 

63.002,48 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

90. Набавка услуге израде 
Плана заштите од 
пожара за општину 

Градишка 
71317100-4 

Директни споразум „V&Z-zaštita“ д.о.о. 
Пут српских бранилаца 

15Х, Бања Лука 
ЈИБ 

4400872220006 

Вриједност уговора: 6.552,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок израде плана: 45 дана од дана потписивања Уговора 

Рок плаћања: 45 дана од дана пружене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

12.07.2017. године 

          

91. Набавка грађевинских 
радова на 

реконструкцији спомен 
обиљежја у 

Миљевићима 
45212314-0 

Директни споразум „Градид Инжењеринг“ 
д.о.о. 

Милоша Црњанског 39 
Градишка 

ЈИБ 
4401031550008 

Вриједност уговора: 3.080,26 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извођења радова: 10 дана од дана увођења у посао 

Рок увођења у посао: 3 дана од дана потписивања Уговора 
Дужност Извоача радова: вођење грађевинске књиге и 

грађевинског дневника 
Рок плаћања: 45 дана након извршених радова, извршеног 

стручног надзора и испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

13.07.2017. године 

 
 

09.10.2017. године 
 

3.080,26 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

92. Набавка услуге 
одржавања превозних 

средстава-теретни 
програм за потребе 

Професионалне 
ватрогасне јединице 

Градишка 
50114200-9 

Директни споразум „Моторемонт“ д.о.о. 
Ровине 103 

Нова Топола 
ЈИБ 

4401028330005 

Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
Начин извршења: сукцесивно у периоду од једне године од 

дана потписивања Уговора 
Рок плаћања: 45 дана од дана извршене услуге и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

13.07.2017. године 

          

93. Набавка услуге 
извођења геотехничких 

испитивања на 
локацији клизишта 
Грбавци и израде 

Главног пројекта за 
санацију истог 

71351500-8 

Директни споразум „Ибис-инжењеринг“ д.о.о. 
Омладинска 28 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400971470006 

Вриједност уговора: 6.435,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 10 дана од дана потписивања Уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за 
извршену услугу 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

14.07.2017. године 

 
 

02.10.2017. године 
 

6.435,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

94. Набавка услуге 
медијског праћења 

значајних догађаја на 
подручју општине 

Градишка 
92220000-9 

Директни споразум „Алтернативна телевизија“ 
д.о.о. 

Гундулићева 33 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400946870008 

Вриједност уговора: 7.020,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок плаћања: 30 дана од да извршене услуге и 

испостављања фактуре 
Уговор важи до краја септембра 2017. године 

 
- 

 
- 

 
18.07.2017. године 

 

06.11.2017. године 
 

7.020,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
         

95. Набавка, уградња и 
пуштање у рад 

рекуперационог уређаја 
у шалтер сали 

Општинске управе 
општине Градишка 

42500000-1 

Директни споразум „Mis Trade“ д.о.о. 
Градишка цеста 95 

Нова Топола 
ЈИБ 

4401029220009 

Вриједност уговора: 6.435,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке  уградње: 10 дана од дана потписивања 

Уговора 
Мјесто испоруке: сједиште Наручиоца робе на адреси 

Видовданска 1а, Градишка 
Гарантни рок: рачуна се у складу са декларацијом 

произвођача 
Рок плаћања: 45 дана од испоруке, уградње и пуштања у рад 

предмета уговора и испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

18.07.2017. године 

          



96. Набавка извођења 
грађевинских радова на 

реконстукцији 
ватрогасног дома 

45216121-8 

Отворени поступак 
 

594-1-3-48-5-39/17 
 
 

„Градид Инжењеринг“ 
д.о.о. 

Милоша Црњанског 39 
Градишка 

ЈИБ 
4401031550008 

Вриједност уговора: 104.892,90 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 60 дана од дана потписивања Уговора 
Мјесто извођења радова: објекат ватрогасног дома на 

адреси Козарских бригада 38А, Градишка 
Гарантни рок: 5 година од дана техничког пријема 

Обавезе Извођача радова: вођње грађевинског денвника и 
грађевинске књиге и достава банкарске гаранције у року од 7 

дана од дана потписивања Уговора 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

21.07.2017. године 

          

97. Набавка услуге 
редовног сервиса 

ватрогасног возила 
Iveco trakker AD 

190Т31W 
50110000-9 

Директни споразум „Еуромодус“ д.о.о. 
Светосавска 221 

Лакташи 
ЈИБ 

4401693930005 

Вриједност уговора: 1.399,32 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: 15 дана од дана потписивања Уговора 

Рок плаћања: 45 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

21.07.2017. године 

          

98. Набавка радова на 
адаптацији Друштвеног 

дома код споменика 
палим борцима у Бок 

Јанковцу 
45262700-8 

Директни споразум „Градид Инжењеринг“ 
д.о.о. 

Милоша Црњанског 39 
Градишка 

ЈИБ 
4401031550008 

Вриједност уговора: 6.894,87 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок завршетка радова: 10 дана од дана потписивања 

Уговора 
Мјесто извођења радова: Друштвени дом код споменика 

палим борцима у Бок Јанковцу 
Гарантни рок: 1 године од дана овјерене ситуације, а за 

уграђени материјал према декларацији произвођача 
Рок плаћања: 45 дана од завршеног стручног надзора и 

испостављања фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

27.07.2017. године 

 
 
 

09.10.2017. године 
 

6.894,87 КМ  
(са ПДВ-ом) 

 
 
 
 

        

99. Набавка услуге 
изнајмљивања мрежних 

мултифинкционалних 
уређаја за штампање за 

птребе Општинске 
управе општине 

Градишка 
79521000-2 

Конкурнтски захтјев за 
достављање понуда 

„Сигма Електро“ д.о.о. 
Видовданска 2Б 

Градишка 
ЈИБ 

4401025230000 

Вриједност уговора: 19.912,81 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок за инсталирае уређаја: 3 дана од потписивања Уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре 
 

 
- 

 
- 

 
27.07.2017. године 

          

100. Набавка услуге израде 
главног пројекта за 

изградњу 
вишепородичног 

стамбеног објекта у 
оквиру Пројекта CEB II 

71242000-6 

Директни споразум „Индустропројект“ а.д. 
Вожда Карађорђа 14 

Приједор 
ЈИБ 

4400687240009 

Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења услуге: 10 дана од дана добијања резултата 

геомеханичких испитивања 
Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре и 

предаје документације 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

27.07.2017. године 

          

101. Набавка постоља за 
заставе за потребе 
Општинске управе 
општине Градишка 

35821100-6  

Директни споразум „Месинг-стил“ с.п. Грозда 
Лакић 

Сремска 44, 
Александровац, Лакташи 

ЈИБ 
4509406590008 

Вриједност уговора: 2.000,70 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок за испоруку робе: 10 дана од дана потписивања Уговора 
Мјесто испоруке робе: сједиште Наручиоца робе на адреси 

Видовданска 1 а, Градишка 
Трошкове испоруке сноси Добављач 

Рок плаћања: 30 дана након извршне испоруке и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

28.07.2017. године 

 
 

24.10.2017. године 
 

2.000,70 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

102. Набавка извођења 
радова на 

асфалтирању локалних 
и некатегорисаних 
путева н аподручју 
општине Градишка 

45233222-1 

Отворени поступак 
 

594-1-3-56-5-41/17 

„Хидро Коп“ д.о.о. 
Суботичка 2Ц, Бања Лука 

ЈИБ  
4400917850006 

Вриједност уговора: 510.441,17 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извођења радова: 90 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто извођеа радова: подручје општине Градишка 
Гарантни рок: 2 године од дана овјерене ситуације 

Рок плаћања: 180 календарских  дана од дана достављања 
фактуре/привремен мјесечне ситуације/окончане ситуације 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

01.08.2017. године 

          

103. Набавка радова на 
одржавању локалних и 
некатегорисаних путева 

са асфалтним 
коловозом на подручју 

општине Градишка 
45233141-9 

Директни споразум „Градис Инвест“ д.о.о. 
Село Србац 50 

Србац 
ЈИБ 

4401275770000 

Вриједност уговора: 6.955,65 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извођења радова: 30 дана од дана потписивања Уговора 

Гарантни рок: 1 година од дана овјерене ситуације 
Обавеза Извођача радова: вођење грађевинског дневника и 

грађевинске књиге 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

01.08.2017. године 

 
 

06.10.2017. године 
 

6.955,55 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 
 

        

104. Набавка услуге израде 
софтвера за плаћање 
паркинга путем SMS-а 

72261000-2 

Директни споразум „Business SoftWare 
Intelligence-BSI д.о.о. 

Светог Саве 30 
Прњавор 

ЈИБ 
4402866830008 

Вриједност уговора: 4.563,00 (са ПДВ-ом) 
Роз за израду софтвера: 60 дана од дана потписивања 

уговора 
Рок плаћања: 45 дана од дана пружене услуге и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

04.08.2017. године 

          

105. Набавка услуге израде 
пројектне 

документације за улице 
Београдска, 

Директни споразум „Тимарац-пројeкт“ д.о.о. 
Краља Алфонса XIII бр. 

48/I 
Бања Лука 

Вриједност уговора: 7.003,30 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок за извршење услуге: 30 дана од дана потписивања 

уговора 
Обавезе Даваоца услуег: израда пројектне документације у 4 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

07.08.2017. године 

          



Бранислава Нушића, 
Саве Мркаља, Исака 
Самоковлије и Лејле 

Кулунџије 
71322000-1 

ЈИБ 
4401644300004 

примјерка у графичкој форми и један примјерак у дигиталној 
форми 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за 
извршену услугу 

 

106. Набавка услуге израде 
геомеханичког 

елабората за изградњу 
вишеопродичног 

стамбеног објекта за 
колективно становање 

у оквиру пројекта СЕВ II 
79314000-8 

Директни споразум „Индустропројект“ а.д. 
Вожда Карађорђа 14 

Приједор 
ЈИБ 

4400687240009 

Вриједност уговора: 6.000,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења услуге: 12 дана од дана пшотписивања 

Уговора 
Обавеза Даваоца услуге: израда геомеханичког елабората у 

3 стандардна писана примјерка 
Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре и 

предаје предметне документације 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

09.08.2017. године 

          

107. Набавка додатних 
радова на 

реконструкцији 
локалних и 

некатегорисаних путева 
н аподручју општине 

Градишка 
45233142-6 

Преговарачки поступак 
без објаве обавјештења 

 
594-4-3-91-5-46/17 

„Градис Инвест“ д.о.о. 
Село Србац 50 

Србац 
ЈИБ 

4401275770000 

Вриједност уговора: 7.396,74 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења уговора: 45 дана од дана потписивања 

Уговора 
Мјесто извођења радова: општине Градишка 

Гарантни рок: 1 година од дана овјерене ситуације 
Обавезе Извођача радова: вођење грађевинске књиге и 

грађевинског дневника 
Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања 

фактуре/привремене мјесечне ситуације/окончане ситуације 
и завршеног стручног надзора 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

09.08.2017. године 

          

108. Набавка мобилних 
терминала за потребе 

контроле плаћања SMS 
паркинга 

72261000-2 

Директни споразум „Мартом“ д.о.о. 
Светог Саве 19 

Прњавор 
ЈИБ 

4402269740006 

Вриједност уговора: 3.510,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Мјесто испоруке робе: сједиште Наручиоца робе на адреси 

Видовданска 1А, Градишка 
Рок испоруке: 5 дана од дана потписивања Уговора 

Гарантни рок: у складу са декларацијом произвођача 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене испоруке робе и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

16.08.2017. године 

          

109. Набавка радова на 
санацији платоа код 
објекта Полицијске 
управе Градишка 

45233250-6 

Директни споразум „Хидро Коп“ д.о.о. 
Суботичка 2Ц, Бања Лука 

ЈИБ  
4400917850006 

Вриједност уговора: 6.430,96 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 7 дана од дана потписивања Уговора 

Обавезе Извођача радова: вођење грађевинске књиге и 
грађевинског дневника 

Рок плаћања: 45 дана након извођења радова, извршеног 
стручног надзора и испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

16.08.2017. годиине 

 
 

16.10.2018. године 
 

6.430,96 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

110. Набавка пића и осталих 
напитака за потребе 
Општинске управе 
општине Градишка 

15982000-5 
15911000-7 
15863000-5  

Директни споразум „Бомерц“ д.о.о. 
Партизанска бб 

Градишка 
ЈИБ 

4403394770002 

Вриједност уговора: 6.951,058 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: сукцесивно према исказаним потребема до 

краја 2017. године 
Мјесто испшоруке: сједиште Наручиоца робе на адреси 

Видовданска 1А, Градишка 
Рок плаћања: 30 дана од дана испостављене и прихваћене 

фактуре за испоручену робу 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

18.08.2017. године 

          

111. Набавка униформи за 
потребе радника 

Општинске управе 
општине Градишка-

обућа за угостителјске 
раднике и раднике на 
одржавању чистоће 

18222000-1 

Директни споразум ЈЗУ „Апотека Градишка“ 
Апотека „Центар“ 
Видовданска 11 

Градишка 
ЈИБ 

4401042160007 

Вриједност уговора:410,22 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: 5 дана од дана потписивања Уговора 
Мјесто испоруке: сједиште Добављача на адреси 

Видовданска 11, Градишка 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене испоруке робе и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

22.08.2017. године 

          

112. Набавка услуге 
одржавања уређаја за 
хлађење и вентилацију 

у згради Општинске 
управе општине 

Градишка и мјесних 
канцеларија 
50730000-1 

Директни споразум ЗР „Климатрон“ с.п. Нина 
Јокановић 

Кнеза Лазара 2 
Градишка 

ЈИБ 
4510188260007 

Вриједност уговора: 4.235,00 КМ (без ПДВ-а) 
Мјесто пружања услуге: зграда Општинске ушправе општине 

Градишка и просторије мјесних канцеларија 
Рок пружања услуге: 7 дана од дана потписивања Уговора 
Гарантни рок: једна година од дана потписивања Уговора а 

на уграђене дијелове у складу са декларацијом произвођача 
Рок плаћања: 30 дана од пружене услуге и испостављене 

фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

23.08.2017. године 

          

113. Набавка заштитне 
ватрогасне опреме за 

потребе 
Професионалне 

ватрогасне јединице 
Градишка 

18143000-3 
18444111-4 
18832000-0 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„Mipeх Auto RS“ д.о.о. 
Булевар Војводе Степе 

Степановића 185а 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400968920009 

Вриједност уговора: 14.566,50 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: 45 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Професионалне ватрогасне 
јединице на адреси Улица козарских бригада 38а, Градишка 

Трошкове испоруке сноси Добављач 
Гарантни рок: у складу са декларацијом произвођача 

Рок плаћања: 30 календарских дана од дана испостављања 
фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

24.08.2017. године 

 
 
 

28.12.2017. године 
 

12.450,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         



114. Набавка услуге израде 
главних пројеката 

Дневног центра за дјецу 
са посебним потребама 

у оквиру Центра за 
социјални рад 

Градишка 
71320000-7 

Директни споразум „Изградња“ д.о.о. 
Мањуреви 2б 

Градишка 
ЈИБ 

4401035380000 

Вриједност уговора: 4.674,15 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 60 дана од дана потписивања Уговора 

Рок плаћања: 45 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

24.08.2017. године 

          

115. Набавка услуге 
одржавања паркинг 

опреме 
50800000-3 

Директни споразум „Intertraffic“ д.о.о. 
Младена Стојановића 4 

Бања Лука 
ЈИБ 

4403709860005 

Вриједност уговора: 228,74 КМ (са урачунатим ПДВ-ом) 
Мјесто пружања услуег: општине Градишка-градРок 

пружања услуге: 7 дана од дана потписивања уговора 
Гарантни рок: 1 година од дана потписивања уговора, а за 
уграђене дијелове у складу са декларацијом  произвођача 

Рок плаћања: 30 дана од дана пружене услуге 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

25.08.2017. године 

          

116. Набавка услуге сервиса 
за аутомобил марке 

Ауди А6 у власништву 
Општинске управе 
општине Градишка 

50112000-3 

Директни споразум „АСД“ д.о.о. 
Пут српских бранилаца 

39б 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400919550000 

Вријједност уговора: 4.580,39 КМ (са урачунатим ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: 5 дана од дана потписивања уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

28.08.2017. године 

          

117. Набавка поклон пакета 
за ђаке прваке 
22900000-9 

Директни споразум „Биљотека Смиље“ с.п. 
Снежана Кецман 
Јована Дучића 25 

Бања Лука 
ЈИБ 

4509831880001 

Вриједност уговора: 2.520,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок испоруке робе: 2 дана од дана потписивања уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Наручиоца робе на адреси 
Видовданска 1А, Градишка 

Трошкове испоруке сноси Добављач 
Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

28.08.2017. године 

 
 

02.10.2017. године 
 

2.520,00 КМ 
(без ПДВ-а) 

 
 
 

        

118. Набавка уџбеника за 
ученике из реда ромске 
популације од III до IХ 

разреда основне 
школе, са подручја 
општине Градишка 

22111000-1 

Директни споразум ЈП „Завод за уџбенике и 
наставна средства РС“ 

Николе Тесле 58 
Источно Сарајево 

ЈИБ 
4400540060005 

Вриједност уговора: 4.378,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: до 30.08.2017. године 

Мјесто испоруке: сједиште ЈП „Завод за уџбенике и наставна 
средства РС“, Књижара Приједор 2, ул. Академика Јована 

Рашковића 20, Приједор 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

28.08.2017. године 

 
 

29.08.2017. године 
 

4.378,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

119. Набавка услуге израде 
пројектне 

документације за 
реконструкцију и 
доградњу дјечијег 

вртића „Лепа Радић“ 
објекат „Ципелићи“ 

71320000-7 

Директни споразум УПП „Casa inženjering“ 
д.о.о. 

Трг српскиг страдања бб 
Градишка 

ЈИБ 
4401040380000 

Вриједност уговора: 1.368,90 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 15 дана од дана потписивања уговора 

Рок плаћања: 30 дна од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 
 

 
 
- 

 
 

02.09.2017. године 

 
 

10.11.2017. године 
 

1.368,90 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

120. Набавка услуге израде 
пројектне 

документације за 
препројектовање 

атмосферске 
канализације у 

Агроиндустријској зони 
Нова Топола 
71322200-3 

Директни споразум „Кив-Инг“ д.о.о. 
Пионирска 18 

Бања Лука 
ЈИБ 

4402281520003 

Вриједност уговора: 4.510,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 30 дана од дана потписивања Уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за 
извршену услугу 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

04.09.2017. године 

 
 

24.11.2017. године 
 

4.510,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 
 
 

        

121. Набавка услуге израде 
и штампања мајица  

поводом 
ориганизовања 

забавно-спортског 
програма за дјецу на 
отвореном у центру 
града под називом 

европска инцијатива  „У 
град без  

аутомобила“ 
18235300-8 

 

Директни споразум „БВД“ вл. Весна Крунић 
 Петра Пеције 1, Градишка, 

 ЈИБ  
4508031040009 

Вриједност уговора: 1.000,00 КМ (без урачунатог ПДВ-а) 
Рок извршења услуге: до 21.09.2017.год. 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

07.09.2017.године 

 
 
 

10.10.2017. године 
 

1.000,00 КМ 
(без ПДВ-а) 

 
 
 
 

        

122. Набавка горива и 
мазива 

09132100-4 
09134200-9 
092111002-2 

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„Нестро петрол“ а.д. 
Краља Алфонса ХIII бр. 9 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400959260004 

Вриједност уговора: 
- ЛОТ 1: 20.406,51 КМ (са ПДВ-ом) 
- ЛОТ 2: 8.027,29 КМ (са ПДВ-ом) 
- ЛОТ 3: 956,10 КМ (са ПДВ-ом) 

Рок плаћања: 
- ЛОТ 1: 180 дана дод дана испостављања фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

ЛОТ 1: 12.09.2017. 
године 

 
ЛОТ 2: 12.09.2017. 

године 
 

          



- ЛОТ 2: 180 дана од дана испостављања фактуре 
- ЛОТ 3: 180 дана од дана испостављања фактуре 

ЛОТ 3: 12.09.2017. 
године 

123. Набавка радова на 
санацији дијела 

асфалтног коловоза у 
Улици Љубе Мандића и 
израда асфалтне рампе 
за приступ особама са 

инвалидитетом у 
Видовданској улици 

45233223-8 
45233260-9 

Директни споразум СЗР „Зоки“ с.п. Зоран 
Васић 

Петра Пеције КГ 3/2 
Градишка 

ЈИБ 
4502977050006 

Вриједност уговора: 7.001,87 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 10 дана од дана потписивања уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављене, прихваћене 
потписане фактуре од стране Наручиоца радова 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

15.09.2017. године 

          

124. Набавка радова на 
санацији крова и 

молерско фарбарски 
радови на пословном 

објекту у Видовданској 
улици 

45260000-7 
         45410000-4  

Конкурентски захтјев за 
достављање понуда 

„ММ-КОНСТРУКТОР“д.о.о. 
Видовданска бб Угловница 

2, Градишка ЈИБ 
4402972600003 

Вриједност уговора: 23.329,18 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: до 20 дана од увођења у посао 
Рок плаћања: 60  дана од дана испостављања 

фактуре/привремене ситуације/окончане ситуације 

 

 

- 

 

 

- 
 

18.09.2017.године 

 
 

28.12.2017. године 
 

7.001,87 
(са ПДВ-ом) 

         

125. Набавка услуге израде 
измјене дијела 

Регулационог плана 
Агроиндустријске зоне 

Нова Топола 
71410000-5 

Директни споразум „УРБИС ЦЕНТАР“ д.о.о. 
Булевар Војводе Степе 

Степановића 101А 
Бања Лука 

     ЈИБ 
4403168840006 

Вриједност уговора: 7.002,45 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге:  

-   рок за израду преднацрта плана је 30 дана од дана 
потписивања Уговора; 

-   рок за израду нацрта плана је 15 дана од дана усвајања 
преднацрта; 

-   рок за израду приједлога плана је 15 дана од дана 
завршеног јавног увида, достављених примједби у писаној 

форми на нацрт плана и одржане јавне расправе; 
-   рок за израду елабората је 8 дана од дана усвајања 
приједлога на сједници Скупштине општине Градишка. 

Рок плаћања: 45 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
- 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
 
 

 
19.09.2017. године 

 
 
 
 
 

          

126. Набавка услуге 
штампања промотивног 

материјала за 
манифестације које се  

организују у оквиру 
обиљежавања 

„Градишке јесени“ 
22462000-6 

Директни споразум „МД-Графика“ д.о.о. 
Стојана Јановића 4 

Градишка 
ЈИБ 

4401046820001 

Вриједност уговора: 4.624,42 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: до 21.09.2017. године 
Мјесто извршења: општина Градишка 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

19.09.2017. године 

          

127. Набавка услуге 
изманмљивања шатора 

и услуге припреме 
оброка послуживања 

пића за манифестације 
које се одржавају у 

оквиру обиљежавања 
„Градишке јесени 2017“ 

39522530-1 
55321000-6 
55400000-4 

Директни споразум „Печењара Цвијић“ с.п. 
Драган Цвијић 

Лужани 34 
Градишка 

ЈИБ 
4507496810009 

Вриједност уговора: 5.995,00 КМ (без ПДВ-а) 
Мјесто пружања услуге: општина Градишка 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

19.09.2017. године 
 

 
 

06.11.2017. године 
 

5.995,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

128. Набавка лимарских 
радова за уређење 

простора за одржавање 
изложби крупне и ситне 

стоке у оквиру 
манифестације 

„Градишка јесен 2017“ 
45262670-8 

Директни споразум „Чекић“ д.о.о. 
Авде Ћука 9 

Градишка 
ЈИБ 

4401026120003 

Вриједност уговора: 2.925,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: до 21.09.2017. године 
Мјесто извршења: општина Градишка 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре и 
извођења радова 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

19.09.2017. године 

 
 

27.10.2017. године 
 

2.925,00 КМ 
(са ПДВ-ом) 

         

129. Набавка  угоститељске 
услуге поводом 
обиљежавања 
Славе општине 

Градишка  „Мале 
Госпојине“ 
55310000-6 

Директни споразум „TAXI BAR“д.о.о. 
Пут српске војске бб 

Градишка 
ЈИБ 

4401049760000 

Вриједност уговора: 3.960,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 21.09.2017.године 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре за 
извршену услугу 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

20.09.2017.године 

 
 
 

02.10.2017. године 
 

3.960,00 КМ  
(са ПДВ-ом) 

 
 
 
 

        



130. Набавка радова на 
одржавању спомен 

обиљежја на подручју 
општине Градишка 

45212314-0 

Директни споразум „HOME DECOR“д.о.о. 
Атифа Топића 17, 

Градишка 
 ЈИБ  

4403688500003 

Вриједност уговора: 6.976,65 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: 45 дана од дана потписивања Уговора  

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

22.09.2017.године 

          

131. Набавка огрјевног 
дрвета за потребе 
Професионалне 

ватрогасне јединице 
Општинске управе 
општине Градишка 

03413000-8 

Директни споразум ЗР „Бјеловук“ с.п. 
Александар Бјеловук 

Миле Ђунића 5 
Градишка 

ЈИБ 
4508415290029 

Вриједност уговора: 5.600,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок испоруке: до 31.10.2017. године 

Мјесто испоруке: сједиште Професионалне ватрогасне 
јединице на адреси Козарских бригада 38а, Градишка 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре и 
испоруке робе 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

22.09.2017. године 

          

132. Набавка услуге 
одржавања 

водопривредног објекта 
- црпне станице „Кеј“ 

50511000-0 

Преговарачи поступак 
без објављивања 

обавјештења  
о набавци 

 
594-4-2-127-5-54/17 

КП „Водовод“ а.д. 
Козарских бригада 36 А,  

Градишка 
 ЈИБ 

 4401063750009 

 
Вриједност уговора: 46.513,37 КМ (са ПДВ-ом) 

Рок извршења услуге: до краја 2017.године  
Рок плаћања:  у року 15  дана од дана испостављања 

фактуре. 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

23.09.2017.године 

          

133. Набавка услуге превоза 
огрјевног дрвета за 

потребе 
Професионалне 

ватрогасне јединице 
Општинске управе 
општине Градишка 

60000000-8 

Директни споразум Аутопревозник Александар 
Бјеловук, с.п. 

Миле Ђунића 5 
Градишка 

ЈИБ 
4508415290002 

Вриједност уговора: 1.400,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења: до 31.10.2017. године 

Мјесто извршења: сједиште Професионалне ватрогасне 
јединице на адреси Козарских бригада 38а, Градишка 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

25.09.2017. године 

          

134. Набавка услуге 
израде стручног 

мишљења и 
урбанистичко-

техничких услова за 
потребе Општинске 

управе општине 
Градишка 

71410000-5 

Директни споразум „ROUTING“ д.о.о.  Првог 
крајишког корпуса 16, 

Бањалука, 
ЈИБ  

4402891600009 

Вриједност уговора: 4.680,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: 20 дана од дана потписивања 

Уговора  
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 

испостављене фактуре 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 
- 

 
 
 
 

09.10.2017.године 

  

135. Набавка електро-
инсталатерских 

радова громобранске 
инсталације на 

објекту ватрогасног 
дома општине 

Градишка 
45312311-0 

Директни споразум „Елпа“ д.о.о. 
Пете козарске бригаде 6 

Градишка 
ЈИБ 

4401043990003 

Вриједност уговора: 1.867,32 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 7 дана од дана закључења уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршеног стручног надзора 
и испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10.10.2017. године 

 
 

29.12.2017. године 
 

1.867,32 КМ 
(са ПДВ-ом) 

 

136. Набавка услуге 
штампања изборног 

материјала за изборе 
чланова Савјета 

мјесних заједница у 
општини Градишка 

79810000-5 

Директни споразум „МД-Графика“ д.о.о. 
Стојана Јанковића 4 

Градишка 
ЈИБ 

4401046820001 

Вриједност угорова: 4.204,10 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: до 13.10.2017. године 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

10.10.2017. године 

  

137. Извођење радова на 
реконструкцији и 
доградњи дјечијег 

вртића „Лепа Радић“ 
објекат „Ципелићи“ 

45214100-1 

Конкурентски захтјев 
за достављање 

понуда 

„Градид Инжењеринг“ 
д.о.о. 

Милоша Црњанског 39 
Градишка 

ЈИБ 
4401031550008 

Вриједност уговора: 37.521,72 КМ (са ПДВ-ом) 
Мјесто извођења радова: објекат „Ципелићи“ на адреси 

Мајора Милана Тепића 12, Градишка 
Рок извршења радова: 30 дана од дана потписивања 

Уговора 
Рок плаћања: 92 дана од дана испостављања 

фактуре/привремене ситуације/окончане ситуације 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

17.10.2017. године 

  

138. Набавка додатне 
услуге одржавања 
јавне расвјете на 

градском, 
приградском и 

подручју сеоских 
мјесних заједница 
општине Градишка 

Преговарачи поступак 
без објављивања 

обавјештења о 
набавци 

 
594-4-2-126-5-53/17 

„ABC SOLUTIONS“ д.о.о. 
Слободана Кустурића 4, 

Бања Лука, ЈИБ 
4403227100003 

 

Вриједност уговора: 7.988,76 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге:  до краја 2017. године 

Гарантни рок: 1 година од дана извршене услуге и 
испостављене фактуре, а за уграђени материјал гарантни 

рок се рачуна у складу са декларацијом произвођача 
Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања 

фактуре/привремене мјесечне ситуације/окончане 
ситуације и завршеног стручног надзора 

 
- 

 
- 

 
17.10.2017. године 

 

  



50232100-1 

139. Набавка 
водоинсталатерских 

радова на 
Друштвеном дому код 

споменика палим 
борцима у Бок 

Јанковцу 
45332000-3 

Директни споразум ЗР „Солармонт“ с.п. 
Горан Илишевић 

Доњи Подградци Шор 
218 

Градишка 
ЈИБ 

4509904430000 

Вриједност уговора: 1.230,58 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења: 7 (седам) дана од дана потписивања 

уговора 
Мјесто извршења: Друштвени дом код споменика палим 

борцима у Бок Јанковцу 
Рок плаћања: 30 дана након извршених радова и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

18.10.2017. године 

 
 

24.11.2017. године 
 

1.230,58 КМ 
(без ПДВ-а) 

 
 
 

140. Набавка 
водоинсталационих 

радова у 
просторијама 

Општинске управе 
општине Градишка и 

Професионалне 
ватрогасне јединице 

45332000-3 

Директни споразум ЗР „Солармонт“ с.п. 
Горан Илишевић 

Доњи Подградци Шор 
218 

Градишка 
ЈИБ 

4509904430000 

Вриједност уговора: 4.156,15 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења: 7 дана од дана потписивања уговора 

Мјесто извршења: просторије Општинске управе општине 
Градишка на адреси видовданска 1А и просторије 

Професионалне ветрогасне јединице на адреси Козарских 
бригада 38А, Градишка 

Рок плаћања: 30 дана након извршених радова и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

18.10.2017. године 

  

141. Набавка услуге 
оспособљавања 
службеника за 

провођење интерних 
провјера према 

захтјевима новог 
стандарда ISO 9001 

72246000-1 

Директни споразум „TMS CEE“ д.о.о. 
Рудничка 2 

Београд 
Србија 
ПИБ 

106312820 

Вриједност уговора: 1.000,00 ЕУР, а што у 
противвриједности у конвертибилним маркама према 

средњем куpcу износи 1.955,83 КМ (без ПДВ-а) 
Мјесто извршења: сједиште Наручиоца услуге на адресу 

Видовданска 1А, Градишка 
 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

20.10.2017. године 

  

142. Набавка банкарске 
услуге одобравања 
дугорочног кредита 

66113000-5 
 

Отворени поступак 
 

594-1-2-88-5-56/17 

Нова банка а.д. 
Бањалука  

ЈИБ 4400374890002 
НЛБ банка а.д. 

Бањалука  
ЈИБ 4400949970003 

Комерцијална банка а.д. 
Бањалука 

 ЈИБ 4402503100008 

 
 

Вриједност уговора: 23.786.007,09 КМ 
Рок извршења:  144 мјесеца (12 година) 

 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

26.10.2017.године 

  

143. Набавка услуге 
израде Основа 

заштите, уређења и 
коришћења 

попљопривредног 
земљишта општине 
Градишка-почетна 

фаза 
90712400-5 

Конкурентски захтјев 
за достављање 

понуда 

Универзитет у Бањој 
Луци 

Организациона јединица 
пољопривредни 

факултет Бања Лука 
Булевар војводе Петра 

Бојовића 1А 
Бања Лука 

ЈИБ 
4401017720103 

Вриједност уговора:27.372,38 КМ (са ПДВ-ом) 
Мјесто пружања услуге: општине Градишка-градРок 

пружања услуге: дефинисан чланом 5. Уговора 

 
- 

 
- 

 
26.10.2017. године 

  

144. Набавка радова на 
санацији крова на 
објекту школских 

станова у 
церовљанима-Колона 

45261213-0 

Директни споразум „Чекић“ д.о.о. 
Авде Ћука 9 

Градишка 
ЈИБ 

4401026120003 

Вриједност уговора: 4.867,20 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 7 дана од дана потписивања уговора 

Мјесто извршења: мјесна заједница Церовљани 
Рок плаћања: 30 дана од дана изведених радова и 

испостављања фактуре 

 
- 

 
- 

 
02.11.2017. године 

  

145. Набавка радова на 
санацији пјешачке 
стазе у Улици др 
Есада Прачића и 
изградњи силазне 
рампе из Савске 

улице према 
фудбалском стадиону 

Обрадовац 
45233262-3 

Конкурентски захтјев 
за достављање 

понуде 

СЗР „Зоки“ с.п. Зоран 
Васић 

Петра Пеције КГ 3/2 
Градишка 

ЈИБ 
4502977050006 

Вриједност уговора: 13.436,51 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 30 дана од дана потписивања Уговора 

Гарантни рок: 1 година од дана овјерене ситуације 
Обавеза Извођача радова: вођење граевинског дневника и 

грађевинске књиге 
Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања 

фактуре/привремене ситуације/окончане ситуације 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

10.11.2017. године 

  



34953000-2 

146. Набавка услуге 
одржавања градских 

улица, локалних и 
некатегорисаних 

путева на подручју 
општине Градишка у 

зимском периоду 
2017/2018. године 

90620000-9 

Преговарачки 
поступак без објаве 

обавјештења 
 

594-4-2-137-5-59/17 
 
 

КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Бистричка 1 
Градишка 

ЈИБ 
4401059210008 

Вриједност уговора:  
- за редовно одржавање градских улица Градишке у 

зимском периоду у случају сњежних падавина:34.525,00 
КМ  (са ПДВ-ом) 

-  за редовно одржавање градских улица Градишке у 
зимском периоду без сњежних падавина:10.782,60 КМ (са 

ПДВ-ом) 
- за одржавање локалних и некатегорисаних путева у 

зимском периоду:21.300,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок плаћања: 60 дана од дана испостављања фактуре 

 
 
 
- 

 
 
 
- 

 
 
 

13.11.2017. године 

  

147. Набавка 
телевизијских услуга 

за потребе 
Општинске управе 
општине Градишка 

92220000-9 

Поступак додјеле 
уговора у складу са 

Правилником о 
поступку додјеле 

уговора о услугама из 
Анекса II дио Б 
Закона о јавним 

набавкама 
 

594-0-2-1-7-7/18 
 

„Инфо Плус“ д.о.о. 
Видовданска 2Е 

Градишка 
ЈИБ 

4403661130000 

Вриједност уговора: 20.989,80 (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: до краја 2017. године 

Рок плаћања: 15 дана од дана испостављене мјесечне 
фактуре за извршене услуге 

Обавеза Даваоца услуге: достављање извјештаја о 
извршеним услугама уз мјесечне фактуре и CD-а на коме 

се налазе сви емоитовани садржаји за тај мјесец 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

13.11.2017. године 

  

148. Испорука погонског 
горива за чишћење 

некатегорисаних 
путева и путева које 

мјесне заједнице 
саме одржавају у 

зимском периоду на 
подручју општине 

Градишка 
09134200-9 

Конкурентски захтјев 
за достављање 

понуда 

„West Šped“ д.о.о. 
Пут српске војске 5А 

Градишка 
ЈИБ 

4401055490006 

Вриједност уговора: 15.752,88 КМ (са урачунатим ПДВ-ом) 
Рок испоруке: сукцесивно до 15.03.2018. године 
Мјесто испоруке: бензинска пумпа у градској или 

приградској зони општине Градишка (мјеста која граниче 
са градском зоном општине Градишка) 

Рок плаћања: 31 календарски дан од дана испостављања 
фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

16.11.2017. године 

  

149. Набавка услуге 
израде стручног 

документа за потребе 
урбанистичког 

планирања 
дистрибутивних 

цјевовода за 
водоснабдјевање у 

Гашници 
71322000-1 

Директни споразум „Геопут“ д.о.о. 
Краља Николе 13 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400840290002 

Вриједност уговора: 1.755,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 20 дана од дана потписивања Уговора 

Начин испоруке: 4 писана прописно увезана примјерка и 1 
примјерак у дигиталној форми 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављене фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

16.11.2017. године 

  

150. Набавка услуге 
израде стручних 
докумената за 

потребе Општинске 
управе општине 

Градишка 
71322000-1 

Директни споразум „Урбис Центар“ д.о.о. 
Булевар војводе Степе 

Степановића 101а 
Бања Лука 

ЈИБ 
4403168840006 

Вриједност уговора: 4.680,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: мах. 21  дан од дана потписивања Уговора 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

17.11.2017. године 

  

151. Набавка услуге 
штампања 

инвестиционог 
прфила општине 

Градишка 
79823000-9 

Директни споразум „Графомарк“ д.о.о. 
Козарска 12 

Лакташи 
ЈИБ 

4401167370003 

Вриједност уговора: 1.530,00 КМ (без ПДВ-а) 
Рок испоруке: 23.11.2017. године 

Рок плаћања: 30  дана од дана извршене услуге и 
испостављене фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

20.11.2017. године 

  

152. Набавка радова на 
изградњи 

 и реконструкцији 
јавне расвјете на 
подручју општине 

Градишка 

Конкурентски захтјев 
за достављање 

понуда 

Групе понуђача 
„ЕЛТИНГ-НН“ д.о.о. 
Жарка Сабљића бб, 

Градишка 
ЈИБ 

4402560590003 

Вриједност уговора: 57.607,87 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 30   дана од дана потписивања Уговора 

Рок плаћања: 31  календарски дан од дана испостављања 
фактуре/привремене ситуације/кончане ситуације 

 
- 

 
- 

 
24.11.2017.године 

  



45316110-9 (представник групе 
понуђача) и 

„МИГ ЕЛЕКТРО“ д.о.о. 
Радничка 9 

Мркоњић Град 
ЈИБ 

4401859250008 
(члан групе понуђача) 

153. Набавка и уградња 
каналског клима 

уређаја за шалтер 
салу Општинске 
управе општине 

Градишка 
42512000-8 

Директни споразум „ЕП Инжењеринг“ д.о.о. 
Вакуф 57 
Градишка 

 ЈИБ 
4401168690001 

Вриједност уговора: 6.961,50 КМ (са ПДВ-ом) 
Мјесто испоруке и уградње: сједиште Наручиоца робе на 

адреси Видовданска 1А, Градишка 
Рок испоруке: 7  дана од дана потписивања уговора 

Гарантни рок: у складу са декларацијом произвођача 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене испоруке и 
уградње предмета уговора и испостављања фактуре 

 
 
- 
 
 
 

 
 
- 

 
 

27.11.2017. године 

  

154. Набавка ауто гума за 
путничка моторна 

возила у власништву 
Општинске управе 
општине Градишка 

34351100-3 

Директни споразум „Energy“ д.о.о. 
Пут српске војске 14 

Градишка 
ЈИБ  

4402114200005 

Вриједност уговора: 320,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок  испоруке: 5 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Добављача на адреси Пут 
српске војске бр. 14, Градишка 

Рок плаћања: 30  дана од дана извршене испоруке робе и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

27.11.2017. године 

  

155. Набавка геодетске 
услуге снимања пута 

за потребе израде 
регулационог плана у 

Кијевцима 
71355000-1 

Директни споразум „Геопројект“ д.о.о. 
Драгише Васића 27 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400786570002 

Вриједност уговора: 819,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 7 дана ода дана потписивања уговора 
Рок плаћања: 15 дана од дана испостављања фактуре 

 
- 

 
- 

 
30.11.2017. године 

  

156. Набавка услуге 
израде Регулационог 
плана дијела центра 

града 
71410000-5 

Директни споразум „Routing“ д.о.о. 
Првог крајишког корпуса 

16 
Бања Лука 

ЈИБ 
4402891600009 

Вриједност уговора: 6.891,30 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: дефинисан чланом 2. Уговора  

Рок плаћања: 45 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

30.11.2017. године 

  

157. Набавка услуге 
израде Главног 

пројекта 
дистрибутивне 

водоводне мреже за 
водоснабдјевање 
мјесне заједнице 

Гашница 
71322000-1 

Директни споразум „Conus-Inženjering“ д.о.о. 
Новака Пивашевића 6 

Прњавор 
ЈИБ 

4401212260001 

Вриједност уговора: 6.786,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: 30 дана од дана потписивања 

уговора 
Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре и 

предаје документације 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

02.12.2017. године 

  

158. Набавка радова – 
хитна интервенција 

на санацији крова на 
објекту Јавне 

установе „Културни 
центар“ Градишка 

45261213-0 

Преговарачки 
поступак без објаве 

обавјештења 
 

594-4-3-144-5-60/17 

„Артинг Инвест“ д.о.о. 
митрополита Георгија 

Николајевича 3 
Градишка 

ЈИБ 
4401033760000 

Вриједност уговора:  91.926,06  КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења радова: 10 дана од дана потписивања 

уговора 
Мјесто извођења радова: објекат Јавне установе „Културни 

центар“ Градишка, на адреси Младена Стојановића 15, 
Градишка 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 
 
 

 
 

04.12.2017. године 

  

159. Набавка услуге 
израде елабората 

животне средине за 
потребе издавања 
еколошке дозволе 

90720000-0 

Директни споразум „Eco tradе“ д.о.о. 
Чеда Ковачевића бб 

Градишка 
ЈИБ 

4401042590001 

Вриједност уговора: 2.200,00 КМ (без ПВ-а) 
Рок извршења: 15 дана од дана потписивања уговора 

Рок плаћања: 20 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

04.12.2017. године 

  

160. Набавка услуге 
сервисирања 

ронилачке опреме 
50000000-5 

Директни споразум „Делфин Сервис АБ“ 
Бошко Алајица пр 

Нова I бр. 3 
Сремска Каменица  

Србија 
ПИБ 

107789917 

Вриједност уговора: 2.136,00 ЕУР, а што у 
противвриједности према средњем курсу у 

конвертибилним маркама износи 4.177,65 КМ (без ПДВ-а) 
Рок извршења услуге: 10 дана од дана потписивања 

Уговора 
Мјесто извршења услуге: сједиште Даваоца услуге на 

адреси Нова I бр. 3, Сремска Каменица, Србија 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

06.12.2017. године 

  



Рок плаћања: 15 дана од дана извршене услуге и 
испостављене фактуре 

161. Набавка услуге 
одржавања 

хидомелиорационог 
система 

77211300-5 

Конкурентски захтјев 
за достављање 

понуда 

„Еко еуро тим“ д.о.о. 
 Крупа на Врбасу бб 

Бања Лука 
ЈИБ 

4402095730006 

Вриједност уговора: 36.745,16 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок пружања услуге: 15 дана од дана потписивања уговора 

Мјесто пружања услуге: општина Градишка 
Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

12.12.2018. године 

  

162. Набавка радова на 
постављању, 

одржавању и скидању 
новогодишње 

декоративне расвјете 
на подручју општине 

Градишка 
45451100-4 

Директни споразум КП „Градска чистоћа“ а.д. 
Бистричка 1  

Градишка 
ЈИБ 

4401059210008 

Вриједност Уговора: 5.838,30 КМ ( са ПДВ-ом) 
Рок извршења: од 15.12.2017. године до 15.01.2018. године 

Мјесто извршења: градско подручје општине Градишка, 
насеља Нова Топола и Гоењи ПодградцимаРок плаћања: 

30 дана од дана испостављања фактуре 

 
- 

 
- 

 
13.12.2017. године 

  

163. Испорука 
новогодишњег накита 

за свечано 
украшавање градског 

подручја Градишке 
44812400-9 

Директни споразум „Електро тим“ д.о.о. 
Милоша Црњанског 79 

Бања Лука 
ЈИБ 

4403067810009 

Вриједност Уговора: 7.015,32 КМ (са урачунатим ПДВ-ом) 
Рок испоруке: 3 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Наручиоца робе 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене испопруке и 

испостављања фактуре 

 
- 
 
 

 
- 

 
13.12.2017. године 

  

164. Набавка роковника и 
оловака поводом 

новогодишњих 
празника наступајуће 

2018. године за 
потребе Општинске 

управе општине 
Градишка 

22817000-0 
30192121-5 

Директни споразум „Центар за 
професионалну 

рехабилитацију и 
запошљавање 
инвалида“ а.д. 
Војвођанска бб 

Бања Лука 
ЈИБ 

4403395230001 

Вриједност Уговора: 2.527,20 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: 7 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Наручиоца робе на адреси 
Видовданска 1А, Градишка 

Трошкове испоруке сноси Добављач 
Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре 

 
- 

 
- 

 
16.12.2017. године 

  

165. Набавка додатних и 
нових радова на 

асфалтирању 
некатегорисаних 

путева на подручју 
општине Градишка 

45233222-1 

Преговарачки 
поступак без објаве 

обавјештења о 
набавци 

 
594-4-3-152-5-62/17 

„Хидро-коп“ д.о.о. 
Суботичка 2ц 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400917850006 

Вриједност Уговора: 97.767,38 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 10 дана од дана потписивања уговора 

Мјесто извршења: општина Градишка 
Гарантни рок: 2 године од дана овјерене ситуације 

Рок плаћања: 210 дана од дана испостављања фактуре и 
завршеног стручног надзора 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

18.12.2017. године 

  

166. Набавка додатних и 
нових радова на 

асфалтирању 
локалних и  

некатегорисаних 
путева на подручју 
општине Градишка 

45233222-1 

Преговарачки 
поступак без објаве 

обавјештења о 
набавци 

 
594-4-3-153-5-63/17 

„Хидро-коп“ д.о.о. 
Суботичка 2ц 

Бања Лука 
ЈИБ 

4400917850006 

Вриједност Уговора: 148.392,57 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 7 дана од дана потписивања уговора 

Мјесто извршења: општина Градишка 
Гарантни рок: 2 године од дана овјерене ситуације 

Рок плаћања: 180 дана од дана испостављања фактуре и 
завршеног стручног надзора 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

18.12.2017. године 

  

167. Набавка зимских 
униформи за потребе 
Комуналне полиције 
Општинске управе 
општине Градишка 

35811200-4 

Директни споразум „Astorija companу“ д.о.о. 
Пете козарачке бригаде 

5 
Нови Град 

ЈИБ 
4400760000003 

Вриједност Уговора: 3.470,68 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: 15 дана од дана потписивања уговора 

Мјесто испоруке: сједиште Наручиоца робе на адреси 
видовданска 1А, Градишка 

Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

20.12.2017. године 

  

168. Набавка радова на 
доградњи спомен 

обиљежја погинулим 
борцима 

Одбрамбено-
отаџбинског рата од 

1991. до 1996. године 
8постављање спомен 

плоча са исписом 

Конкурентски захтјев 
за достављање 

понуда 

ПР „Делић“ с.п. Томислав 
Делић 

Александровац 182 
Лакташи 

ЈИБ 
4503120200000 

Вриједност Уговора: 94.893,25 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења радова: 120 дана од дана потписивања 

уговора 
Мјесто извршења радова: спомен обиљежје погинулим 

борцима Одбрамбено-отаџбинског рата од 1991. до 1996. 
године које се налази на к.ч. број 459/1 к.о. Градишка-град 

Гарантни рок: 3 године од дана техничког пријема 
Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања 

фактуре/привремене ситуације/окончане ситуације 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

20.12.2017. године 

  



имена погинулих 
бораца) 

45212314-0 

168. Услуга израде 
календара и врећица 

поводом 
новогодишњих 

празника наступајуће 
2018. године за 

потребе Општинске 
управе општине 

Градишка 
30199792-8 
18937100-7 

 

Директни споразум „МД-Графика“ д.о.о. 
Стојана Јанковића 4 

Градишка 
ЈИБ 

4401046820001 

Вриједност Уговора: 2.469,87 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: до 26.12.2017. године 

Мјесто испоруке: сједиште Наручиоца услуге на адреси 
Видовданска 1А, Градишка 

Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 
испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

22.12.2017. године 

  

170. Набавка радова на 
санацији мокрог 
чвора у овјекту 

Друштвеног дома у 
мјесној заједници Бок 

Јанковац 
45232420-2 

Директни споразум „Градид Инжењеринг“ 
д.о.о. 

Милоша Црњанског 39 
Градишка 

ЈИБ  
4401031550008 

Вриједност Уговора: 5.650,75 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 5 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто извођења радова: Друштвени дом код споменика 
палим борцима у Бок Јанковцу 

Рок плаћања: 30 дана од данаиспостављања фактуре и 
завршеног стручног надзора 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

25.12.2017. године 

  

171. Набавка радова на 
адаптацији фасаде на 

објекту Друштвеног 
дома у мјесној 
заједници Бок 

Јанковац 
45443000-4 
45442110-1 

Директни споразум „Градид Инжењеринг“ 
д.о.о. 

Милоша Црњанског 39 
Градишка 

ЈИБ  
4401031550008 

Вриједност Уговора: 4.065,66 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 5 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто извођења радова: Друштвени дом код споменика 
палим борцима у Бок Јанковцу 

Гарантни рок: 1 година од дана овјерене ситуације, а за 
уграшени материјал гарантни рок одређује се према 

декларацији произвођача 
Рок плаћања: 30 дана од дана испостављања фактуре и 

извршеног стручног надзора 

 
 
 
- 
 

 
 
 
- 

 
 
 

25.12.2017. године 

  

172. Испорука 
новогодишњих 

пакетића 
15842300-5 

Директни споразум „TROPIC 
MALOPRODAJA“ д.о.о.  
Ивана Горана Ковачића 

бб 
Бањалука 

ЈИБ 
4402700780002 

Вриједност уговора:  3.699,99 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок испоруке: 25.12.2017. године 

Мјесто испоруке: сједиште Наручиоца робе 
Рок плаћања: 45 дана од испоруке робе и испостављања 

фактуре 

 
- 

 
- 

 
25.12.2017. године 

  

173. Набавка радова на 
машинском 

профилисању улица 
на подручју општине 

Градишка 
45233223-8 

Директни споразум Аутопревозник и 
извођење земљаних 
радова „Грубешић“ 

с.п. Слободан Грубешић 
Србачки пут 65 

Нова Топола 
ЈИБ 

4507669930005 

Вриједност Уговора: 6.973,20 КМ (са ПДВ-ом) 
Ро извођења радова: 3 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто извођења радова: општина Градишка 
Рок плаћања: 45 дана од дана изведених радова и 

испостављања фактуре 

 
 
- 

 
 
- 
 

 
 

26.12.2017. године 

  

174. Набавка радова на 
рехабилитацији пута у 

Гашници 
45111240-2 

Директни споразум „Градис Инвест“ д.о.о. 
Село Србац 55 

Србац 
ЈИБ 

4401275770000 

Вриједност Уговора: 7.014,15 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 5 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто извршења: Гашница, општина Градишка-градРок 
плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре након 

изведених радова 

 
- 

 
- 

 
26.12.2017. године 

  

175. Набавка радова на 
санацији плочастог 

пропуста на путу 
Горњи Подградци-

Бараји 
45262310-7 

Директни споразум „Градис Инвест“ д.о.о. 
Село Србац 55 

Србац 
ЈИБ 

4401275770000 

Вриједност Уговора: 7.010,05 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 3 дана од дана потписивања Уговора 

Мјесто извођења радова: пут Горњи Подградци-Бараји 
Рок плаћања: 45 дана од дана испостављања фактуре 

након изведених радова 

 
 
- 

 
 
- 

 
 

26.12.2017. године 

  

176. Извођење 
грађевинских радова 

на путевима на 
подручју општине  

  Градишка 

Директни споразум „Трготрс Илинчић“ д.о.о. 
Петра Мркоњића 24 

Градишка 
ЈИБ 

4401037750009 

Вриједност Уговора:  6.973,20 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења: 5 дана од дана потписивања Уговора 
Гарантни рок: 1 година од дана овјерене ситуације 

Рок плаћања: 45 дана од дана испостављене ситуације 
након извдених радова 

 
 
- 
 
 

 
 
- 

 
 

26.12.2017. године 
 

  



45233120-6 

177. Набавка услуге 
израде пројектне 
документације за 

обнову свлачионица и 
изградњу трибина на 

фудбалском 
игралишту у МЗ 

Чатрња 
71322000-1 

Директни споразум „Изградња“ д.о.о. 
Мањуреви 2б 

Градишка 
ЈИБ 

4401035380000 

Вриједност Уговора: 2.340,00 КМ (са ПДВ-ом) 
Рок извршења услуге: 15 дана од дана потписивања 

Уговора 
Рок плаћања: 30 дана од дана извршене услуге и 

испостављања фактуре 

 
- 

 
- 

 
29.12.2017. године 

  

 


