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РЕАЛИЗАЦИЈА УГОВОРА У 2020. ГОДИНИ 
Р. 
Бр 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста 
поступка и 
бр. обавјеш 
тења о 
додјели 

уговора  са 
Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу 

Основни елементи 
уговора 

Опис 
измјене 
основних 
елеменат
а уговора 
и датум 
измјене 
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вриједн. 
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број конта 
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1. Услуге зимског 
одржавања 

градских улица и 
локалних и 

некатегорисаних 
путева на 

подручју Општине 
Козарска Дубица у 
току 2020.године 

90620000-9  
услуге чишћења 

снијега 

Отворени 
поступак 

570-1-2-96-3-
24/19 

„МР 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ 
Д.О.О, Ул.Јошик бб 
ЈИБ:4401955990004 

Вриједност уговора  
105.562,45 КМ са ПДВ-

ом, рок извршења 
услуга до краја 

2020.године у складу са 
Програмом рада зимске 
службе, рок плаћања 30 

дана од дана 
испостављања 
ситуације 

  20.12.2019 08.01.2020.- 
25.904,12 

13.01.2020.- 
25.846,76 

21.02.2020.- 
25.895,56 

10.03.2020.- 
8.200,53 

01.04.2020.- 
19.705,42 
Укупно 

105.552,39 
КМ 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4128-расходи 
за услуге 
зимске 
службе 

 

Предмет бр. 
01-404-96/19 

 

2. Набавка и 
испорука 

погонског горива 
у току 2020.године 

09100000-0  
горива   

Конкурентск
и захтјев 

570-7-1-97/19 
 

„ДОШЛИЋ“ 
Д.О.О 

 Ул. Ђакона 
Авакума бб,  

ЈИБ: 4400740660007 

Вриједност уговора 
45.663,60  КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке одмах 
од дана наруџбе, рок 
плаћања 60 дана од 
дана испостављања 

фактуре 

  13.01.2020 20.10.2020. 
45.663,60 

КМ 

Одјељеље за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4126-расходи 
по основу 
путовања и 
смјештаја 

Предмет бр. 
01-404-98/19 

3. Набавка и 
испорука лож уља 
за гријање зграде 
Општине у току 

2020.године 
09135100-5 

уље за ложење   

Конкурентск
и захтјев 

570-7-1-98/19 
 

„ДОШЛИЋ“ 
Д.О.О 

 Ул. Ђакона 
Авакума бб,  

ЈИБ: 4400740660007 

Вриједност уговора 
27.846,00  КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 2 дана 

по испостављеној 
наруџби, рок плаћања 

30 дана од дана 
испостављања фактуре 

 

  13.01.2020 31.12.2020. 
27.846,00 

КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4122-расходи 
по основу 
утрошка 
енергије 

Предмет бр. 
01-404-99/19 
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4. Набавка и 
испорука 

новогодишњих 
пакетића 

15842300-5 
Слаткиши 

Директни 
споразум 

 

„СИМИЛ“ Д.О.О 
Ул.Ђакона Авакума 

бб 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА 

ЈИБ:4400732480008 

Вриједност уговора 
6.374,86 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке до 
05.01.2020.год., рок 
плаћања 30 дана по 
испоруци робе и од 
дана испостављања 

фактуре 
 

  19.12.2019 11.01.2020. 
5.120,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4129-расходи 
по основу 
орг.пријема, 
манифестациј

а и др. 

Предмет бр. 
01-404-100/19 

5. Изнајмљивање 
фотокопир 

апарата за потребе 
Општинске управе 

30232100-5-
Штампачи и 
плотери 

Директни 
споразум 

570-8-1-4/20 
 

„ДРАГИЧЕВИЋ“ 
Д.О.О. БАЊА 
ЛУКА, Ул. 
Младена 

Стојановића бр. 
26ц, ЈИБ 

4401138860000 

Вриједност уговора 
6.996,60 КМ са ПДВ-
ом, рок 24сата од 

пријаве квара у току 
2020.год., рок плаћања 

30 дана од дана пријема 
фактуре 

 

  23.12.2019 31.12.2020. 
5.957,36 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвне 
дјелатности 

4127-расходи 
за услуге 
информ. и 
медија 

Предмет бр. 
01-404-101/19 

6. Набавка 
канцеларијског 
материјала  
22800000-8 
Пописни или 
картонски 

регистратори, 
књиговодствене 
књиге, фасцикле, 

обрасци и 
др.штампани 
канц.материјал 

 

Директни 
Споразум 

570-8-1-11/20 

„Г-ПРИНТ 
ШТАМПАРИЈА“ 
С.П Коруга Вера 
Ул.Книнска 78 
Козарска Дубица 
ЈИБ:506396650008 

Вриједност уговора 
5.994,85  КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 2 дана 
од дана испостављене 
наруџбе, рок плаћања 

60 дана од дана 
испостављања фактуре 

  25.12.2019 31.12.2020. 
5.994,85 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4123-расходи 
за режијски  
материјал 

Предмет бр. 
01-404-102/19 
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7. Набавка и 
испорука 

алкохолног и 
безалкохолног 

пића 
15980000-1-

Безалкохолна пића 
15911000-7-

Алкохолна пића 

Директни 
споразум 

570-8-1-14/20 
 

„СИМИЛ“ Д.О.О 
Козарска Дубица, 
Ул.Ђакона Авакума 

бб 
ЈИБ:4400732480008 

Вриједност уговора 
7.006,50 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 24 
сата од пријема 
наруџбенице, рок 
плаћања 30 дана од 
дана испостављања 

фактуре 
 

  31.12.2019 31.12.2020. 
7.006,50 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4129-расходи 
по основу 

репрезентаци
је 
 

Предмет бр. 
01-404-103/19 

8. Набавка кафе и 
осталих 

прехрамбених 
производа 
15800000-6 
Разни 

прехрамбени 
производи 

Директни 
споразум 

570-8-1-3/20 
 

„СИМИЛ“ Д.О.О 
Козарска Дубица, 
Ул.Ђакона Авакума 

бб 
ЈИБ:4400732480008 

Вриједност уговора 
5.072,60 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 24 
сата од пријема 
наруџбенице, рок 
плаћања 30 дана од 
дана испостављања 

фактуре 

  23.12.2019 31.12.2020. 
5.072,60 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвне 
дјелатности 

4129-расходи 
по основу 

репрезентаци
је 

Предмет бр. 
01-404-104/19   

9. Набавка средстава 
за ватромет и 

његова 
реализација 
поводом 

обиљежавања 
Дана Републике  

09.01.2020.године 
24613200-6 

Пиротехнички 
производи за 
ватромет 

Директни 
споразум 

 

СТР 
ПРОДАВНИЦА 

„ПИРОТЕХНИКА 
БЕСТ“с.п 

Светосавска бб 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА 

ЈИБ:4509144370001 

Вриједност уговора 
2.500,00 КМ без ПДВ-а 
(није у систему ПДВ-а), 

рок испоруке и 
извршења у току 
трајања концерта 

поводом Дана Реп на 
градском тргу, рок 
плаћања 30 дана од 
дана испост. Фактуре 

 
 

 

  23.12.2019 09.01.2020. 
2.500,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
5161-издаци 
за залихе 
мат.робе и 
сит.инв. 

Предмет бр. 
01-404-105/19 
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10. Услуге превоза 
ученика са 
посебним 
потребама 

60000000-8-
Превозне услуге 
(осим превоза 
отпада) 

 

Анекс II дио 
Б ЗЈН 

05.01.2021. 
објављено 
годишње 

обавјештење 
570-0-2-2-7-

2/21  

„CASCO TOURS“ 
D.O.O PRIJEDOR 

Солунска бб 
4402260010005 

Вриједност уговора 
17.690,40 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 
друго полугодиште 
2019/2020 и прво 
полугодиште 

2020/2021, рок плаћања 
30 дана од дана испост. 

Фактуре 

  15.01.2020 31.12.2020. 
17.690,40 

КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4163-Субв. за 
превоз 

ученика са 
посебним 
потребама 

Предмет бр. 
01-404-106/19 

11. Набавка и 
испорука 

новогодишњег 
рекламног 
материјала и 
пословних 
поклона 

22462000-6 
Рекламни 
материјал 

Директни 
споразум 

570-8-1-10/20 

„Г-ПРИНТ 
ШТАМПАРИЈА“ 
С.П Коруга Вера 
Ул.Книнска 78 
Козарска Дубица 
ЈИБ:506396650008 

Вриједност уговора 
2.413,13 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 3 дана 

по потписивању 
уговора, рок плаћања 

30 дана од дана 
испостављања фактуре 

 

  25.12.2019 04.02.2020. 
1.766,71 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4129-расходи 
по основу 
орг.пријема, 
манифестациј

а и др. 

Предмет бр. 
01-404-107/19 

12. Набавка и 
испорука 

средстава за 
одржавање 
хигијене за 
потребе 

Општинске управе 
у току 2020.године 

39830000-9 
Производи за 
чишћење 

Директни 
споразум 

570-8-1-12/20 
 

„СИМИЛ“ Д.О.О 
Ул.Ђакона Авакума 

бб 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА 

ЈИБ:4400732480008 

Вриједност уговора 
3.193,00 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке у 
року од 24сата по 
испостављеној 

наруџби, рок плаћања 
30 дана од дана 

испостављања фактуре 
 

  27.12.2019 31.12.2020. 
3.193,00 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатсноти 

4123-расходи 
за режијски 
материјал 

 

Предмет бр. 
01-404-108/19 
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13. Набавкаи 
испорука  тонера  

30125110-5 
Тонер за ласерске 
штампаче/факсим

ил уређаје 

Директни 
споразум 

570-8-1-9/20 

„Г-ПРИНТ 
ШТАМПАРИЈА“ 
С.П Коруга Вера 
Козарска Дубица 
ЈИБ:506396650008 

Вриједност уговора 
3.749,03 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 

24сата по 
испостављеној 

наруџби, рок плаћања 
60 дана од дана 

испостављања фактуре 
 
 
 

  25.12.2019 31.12.2020. 
2.875,35 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4123-расходи 
за режијски 
материјал 

Предмет бр. 
01-404-109/19 

14. Изнајмљ. бине, 
тенде, озвучења, 
расвјете и организ. 
наступа извођача 

програма за 
организацију 
прославе Дана 

Реп. и вече ојкаче 
–Моштаница 2020 

71356000-8-
Техничке услуге 

Директни 
споразум 

570-8-2-1/20 
 

„ТАЛИЈАН“ с.п 
БАЊА ЛУКА 
Поткозарје бб 

ЈИБ:4509058610008 

Вриједност уговора 
6.210,36 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења  
09.01.2020. год. 

(3.510,00 КМ са ПДВ-
ом) и 

18.08.2020.год.(2.700, 
36 КМ са ПДВ-ом). 
Рок плаћања  15 дана 
по извршењу услуге и 
испостављања рачуна 

 
 
 
 
 
 
 

 

  30.12.2019 
 

15.01.2020.-
први дио 
3.510,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4127-остале 
стручне 
услуге 

Предмет бр. 
01-404-110/19 
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15. Услуге 
новогодишњег и 
божићњег кићења 

града 
50000000-5 

Услуге поправака 
и одржавања 

Директни 
споразум 

570-8-2-7/20 
 

О.Д Електро-
услуге „Елмонт“ 
Козарска Дубица, 
Ул.Војводе Петра 

Бојовића  бб 
ЈИБ:4502027710000 

Вриједност уговора 
3.510,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 

услуге, монтажа одмах 
по потписивању 

уговора а демонтажа 
након окончања нг и 
божићних празника, 

рок плаћања 30 дана по 
извршењу демонтаже и 
испостављања фактуре 

 
 

  25.12.2019 12.02.2020. 
3.510,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4129-Остали 
непоменути 
расходи 

Предмет бр. 
01-404-111/19 

16. Услуге 
постављања 
новогодишње 

расвјете 
51110000-6 
Услуге 

инсталирања 
електричне 
опреме 

Директни 
споразум 

570-8-2-2/20 

СТР 
„ЂУКАНОВИЋ“ 
с.п КОЗАРСКА 

ДУБИЦА, 
Ул.Доситејева бр.16 
ЈИБ:4502025690001 

Вриједност уговора 
3.900,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 

услуге, монтажа одмах 
по потписивању 

уговора а демонтажа 
након окончања нг и 
божићних празника, 

рок плаћања 30 дана по 
извршењу демонтаже и 
испостављања фактуре 

 
 
 
 
 
 

  25.12.2019 12.02.2020. 
3.900,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4129-Остали 
непоменути 
расходи 

Предмет бр. 
01-404-112/19 
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вриједн. 
Уговора 
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број конта 

Напомена 

17. Набавка папира за 
штампање 

30197630-1-Папир 
за штампање 

 

Директни 
споразум 

570-8-1-8/20 

„Г-ПРИНТ 
ШТАМПАРИЈА“ 
С.П Коруга Вера 
Ул.Книнска 78 
Козарска Дубица 
ЈИБ:506396650008 

Вриједност уговора 
4.216,68  КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 2 дана 
од дана испостављене 
наруџбе, рок плаћања 

30 дана од дана 
испостављања фактуре 

  25.12.2019 31.12.2020 
4.216,68 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4123-расходи 
за режијски 
материјал 

Предмет бр. 
01-404-114/19 

18. Пружање 
консултантских и 

адвокатских 
услуга 

79112000-2 
Услуге правног 
заступања 

Анекс II дио 
Б ЗЈН 

04.01.2021. 
објављено 
годишње 

обавјештење 
570-0-2-1-7-

1/21 

„Заједничка 
адвокатска 
канцеларија 
Кременовић и 

Микановић“ Бања 
Лука, Алеја Светог 

Саве 7а, 
ЈИБ:4507866500004 

Вриједност уговора 
14.040,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења у 

периоду од 
01.01.2020.год до 
31.12.2020.год,  у 

складу са захтјевима 
Наручиоца, начин 
плаћања мјесечни 
паушални износ од 

1.000,00 КМ 

  15.01.2020 31.12.2020. 
14.040,00 

КМ 
 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4127 Расходи 
за правне и 

администрати
вне услуге 

Предмет бр. 
01-404-115/19 

19. Пружање услуга 
екстерне 

репрезентације 
55000000-0-

Услуге хотела, 
ресторана и 

трговине на мало 

Анекс II дио 
Б ЗЈН 

570-0-2-5-7-
6/21 

Сваки рачун за 
извршену услугу из 

кога се може 
видјети цијена и 

ПДВ ће се сматрати 
уговором. 

Услуге ће се набављати 
према потреби од 

01.01.2020.-
31.12.2020.год 

  13.01.2020 
13.01.2020 
27.01.2020 
05.03.2020 
15.01.2020 
15.01.2020 
21.01.2020 
04.03.2020 
20.07.2020 
06.08.2020 
08.09.2020 
21.09.2020 

256,58 
13.01.2020 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4129 Расходи 
по основу 

репрезентаци
је 
 
 

Предмет бр. 
01-404-116/19 

325,73 
13.01.2020 

302,21 
27.01.2020 

418,36 
05.03.2020 

48,46 
15.01.2020 

14,40 
15.01.2020 
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28.10.2020 
10.11.2020 
05.10.2020 
28.01.2020 
27.02.2020 
14.02.2020 
27.02.2020 
16.07.2020 
20.10.2020 
22.07.2020 
22.07.2020 

 
 

200,85 
21.01.2020 

236,50 
04.03.2020. 

268,97 
20.07.2020. 

140,18 
06.08.2020. 

239,15 
08.09.2020. 

33,68 
21.09.2020. 

58,97 
28.10.2020. 

420,51 
10.11.2020. 

147,00 
05.10.2020. 

149,10 
28.01.2020. 

236,88 
27.02.2020. 

107.27 
14.02.2020. 

615,38 
27.02.2020. 

957,27 
16.07.2020. 

463,67 
20.10.2020. 

310,68 
22.07.2020. 

735,04 
22.07.2020. 
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20. Набавка услуга 
хотелског 

смјештаја у земљи 
и иностранству у 

2020.години 
 

Анекс II дио 
Б ЗЈН 

21.01.2021.го
дине 

објављено 
годишње 

обавјештење 
570-0-2-3-7-

4/21 

Сваки рачун за 
извршену услугу из 

кога се може 
видјети цијена и 

ПДВ ће се сматрати 
уговором. 

Услуге ће се набављати 
према потреби од 

01.01.2020.-
31.12.2020.год 

  13.01.2020 
10.09.2020 
16.09.2020 

423,97 
13.01.2020 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4129 Расходи 
по основу 
репрезент 

Предмет бр. 
01-404-117/19 

193,47 
10.09.2020 

231,35 
16.09.2020 

21. Услуге стручног 
усавршавања 
запослених у 
Општинској 

управи општине 
Козарска Дубица у 

2020.години 
80530000-8-услуге 

стручног 
оспособљавања 

Анекс II дио 
Б ЗЈН 

570-0-2-4-7-
5/21 

Сваки рачун за 
извршену услугу из 
кога се може 
видјети цијена и 
ПДВ ће се сматрати 
уговором. 

Услуге ће се набављати 
према потреби од 

01.01.2020.-
31.12.2020.год 

  03.03.2020 
01.06.2020 
01.06.2020 
13.10.2020 
13.10.2020 
26.11.2020 

03.03.2020 
150,00 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4129 Расходи 
за стручно 

усавршавање 

Предмет бр. 
01-404-118/19 

01.06.2020 
128,21 

01.06.2020 
85,47 

13.10.2020 
128,21 

13.10.2020 
128,21 

26.11.2020 
111,11 

22. Набавка носача за 
уличне свјетиљке 

44212240-3- 
Носачи 

Директни 
споразум 

570-8-1-17/20 
 

СТР 
ПРОДАВНИЦА 

„ELMONT 
ELEKTRO SHOP“ 

С.П КОЗ 
ДУБИЦА, Ул. 
Војводе Петра 
Бојовића бб, 

ЈИБ:4508125610003 

Вриједност уговора 
7.018,00  КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 2 дана 
од дана испостављене 
наруџбе, рок плаћања 3 
дана од дана испоруке 

и  испостављања 
фактуре 

 

  23.01.2020 11.02.2020. 
 

7.018,00 

Одјељење за 
стамбено-
комунале 
послове 

4125-
одржавање и 
санација 

јавне расвјете 

Предмет бр. 
01-404-1/20 
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вриједн. 
Уговора 
након 
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23. Набавка ормара за 
управљање 

уличном расвјетом 
31682100-1 
Електрични 
ормарићи 

Директни 
споразум 

570-8-1-18/20 

„ЕЛМОНТ“ Д.О.О 
КОЗАРСКА 

ДУБИЦА, Ул. В П. 
Бојовића бб,  

ЈИБ:404410690002 

Вр уговора 6.961,50  
КМ са ПДВ-ом, рок 
исп 5 дана од дана 
испост наруџбе, рок 

плаћања 3 дана од дана 
испор. и  исп.фактуре 

  23.01.2020 11.02.2020. 
 

6.961,50 

Одјељење за 
стамб- ком 
послове 

4125-одрж. и 
санација 

јавне расвјете 

Предмет бр. 
01-404-2/20 

24. Набавка 
самоносивог 

енергетског кабла 
са монтажом и 

пратећом опремом 
31321200-4 

Нисконапоснки и 
средњенап. кабал 

Директни 
споразум 

570-8-1-19/20 

СТР 
ПРОДАВНИЦА 

„ELMONT 
ELEKTRO SHOP“ 
С.П КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Ул. 
Војводе Петра 
Бојовића бб, 

ЈИБ:4508125610003 

Вриједност уговора 
6.976,00  КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 5 дана 
од дана испостављене 
наруџбе, рок плаћања 3 
дана од дана испоруке 

и  испостављања 
фактуре 

  23.01.2020 11.02.2020. 
 

6.976,00 

Одјељење за 
стамено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање и 
санација 

јавне расвјете 

Предмет бр. 
01-404-3/20 

25. Набавка и 
испорука пића и 
хране поводом 
светосавске 
прославе 

1500000-8- 
Храна, пиће, дуван 
и ср производи 

Директни 
споразум 

570-8-1-20/20 

„СИМИЛ“ Д.О.О 
Ул.Ђакона Авакума 

бб 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА 

ЈИБ:4400732480008 

Вриједност уговора 
4.220,05 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке одмах 

по потписивању 
уговора, рок плаћања 

15 дана од дана 
испоруке и  

испостављања фактуре 

  24.01.2020 10.02.2020. 
4.220,05 
КМ 

Одј за општу 
управу и 

др.дјелатност 
4129-расходи 
по основу 
орг.пријема, 
манифест и 

др 

Предмет бр. 
01-404-4/20 

26. Услуге изнајмљ 
сале за прославе 

55120000-7-
Хотелске услуге за 

састанке и 
конференције 

Директни 
споразум 

570-8-2-21/20 

„СИМИЛ“ Д.О.О 
Ул.Ђакона Авакума 

бб 
К.ДУБИЦА 

ЈИБ:4400732480008 

Вр уговора 2.800,00 
КМ са ПДВ-ом, рок 

извр 26.01.2020.године, 
рок плаћања 15 дана од 
дана извршења услуге 

и  исп.фактуре 
 

  24.01.2020 10.02.2020. 
2.800,00 
КМ 

Одј за општу 
управу и др 
дјелатности 
4129-расх по 

основу 
орг.пријема, 
маниф и др. 

Предмет бр. 
01-404-5/20 
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27. Услуге закупа 
рекламног 
простора 

79341000-6-Услуге 
оглашавања 

Директни 
споразум 

570-8-2-22/20 

„МИЛМАКС“ д.о.о
Ул.Краља 

Милутина бр.1 
Козарска Дубица 
ЈИБ:403674030004 

 

Вриједност уговора 
6.000,00 КМ без ПДВ-а 
(није у систему ПДВ-а), 

рок извршења 
01.02.2020.-

01.05.2020.године 

  31.01.2020 10.02.2020. 
2.800,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4121-расходи 
по основу 
закупа 

Предмет бр. 
01-404-6/20 

28. Набавка огревног 
дрвета 

03413000-8-Дрво 
за огрев 

 

Конкурентск
и захтјев 

570-7-1-13-3-
2/20 

„БЕРАС“ Д.О.О 
КОЗАРСКА  
ДУБИЦА, 

Демировац бб, 
ЈИБ:4403624280000 

Вриједност уговора 
24.684,07 КМ са ПДВ-

ом, рок испоруке  
2 дана по 

испостављању 
наруџбенице, 
сукцесивно до 

31.12.2020.године, рок 
плаћања 30 дана по 
испоруци робе и 

испостављању рачуна 
 
 

  14.02.2020 14.02.2020. 
 

24.682,79 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштв. 
дјелатности 

4122 
(расходи по 
основу 
утрошка 
енергије) и 
преостали 
износ на 

ставци 4152 
(пројекат пор. 
мед. и здравс. 
заштите) 

Предмет бр. 
01-404-7/20 

29. Хитне услуге 
превоза земље 

14212400-4 
Земља 

Директни 
споразум 

570-8-2-23/20 

Aутопревозник 
„Мандић“ с.п 

Миленко Мандић, 
Челебинци бб, 

Козарска Дубица, 
ЈИБ:502088000005 

Вр уговора 5.265,00 
КМ са ПДВ-ом, рок 

извршења  до одмах по 
потп уговора. 

Рок плаћања  5 дана по 
изврш услуге и испост 

рачуна 

  30.01.2020 04.02.2020. 
 
 

5.265,00 

Одјељ за 
стамб-ком 
послове 

4125-
одрж.путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-8/20 
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Организацио
на јединица 

која је 
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30. Радови на ископу 
путних јарака 

45112100-6 Радови 
ископа путних 

јарака 

Директни 
споразум 

570-8-3-24/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
6.984,90 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 5 

дана од дана 
потписивања уговора, 
рок плаћања 5 дана од 
дана извршења посла и 
испостављања рачуна 

 
 

  30.01.2020 04.02.2020. 
 
 

6.984,90 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-9/20 

31. Извођење 
земљаних радова 

45112500-0-
Земљани радови 

Директни 
споразум 

570-8-3-25/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
6.914,70 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 3 

дана од дана 
потписивања уговора, 
рок плаћања 100% 
авансно одмах по 

потписивању уговора 
 
 

  30.01.2020 04.02.2020. 
 
 

6.914,70 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-10/20 

32. Извођење радова 
на санацији 
клизишта 

45111320-4-
Радови 

рекултивације 
земљишта 

Директни 
споразум 

570-8-3-26/20 

„МАЦКОП“ Д.О.О 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 

ул.Смиљанска бб, 
ЈИБ:4402930780001 

Вриједност уговора 
6.774,30 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 3 

дана од дана увођења у 
посао, рок плаћања 5 
дана од дана извршења 
посла и испостављања 

рачуна 
 

 

  31.01.2020 03.02.2020. 
 
 

6.774,30 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-11/20 
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Ред
. 

бро
ј 
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набавку и 
број конта 

Напомена 

33. Радови на 
стабилизацији 

терена 
45111230-9-
Радови на 

стабилизацији 
терена 

Директни 
споразум 

570-8-3-27/20 

„МАЦКОП“ Д.О.О 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 

ул.Смиљанска бб, 
ЈИБ:4402930780001 

Вриједност уговора 
6.884,50 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 3 

дана од дана увођења у 
посао, рок плаћања 5 
дана од дана извршења 
посла и испостављања 

рачуна 

  31.01.2020 03.02.2020. 
 
 

6.884,50 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-12/20 

34. Израда идејног 
рјешења стамбено-
пословног објекта 

71200000-0-
Архитектонске и 
сродне услуге 

Директни 
споразум 

570-8-2-31/20 

„БАУСТАТИК” 
D.O.O БАЊА 

ЛУКА, Ул.Мајке 
Југовића бр.44, 

ЈИБ 4404398620001 

Вриједност уговора 
6.903,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 15 

дана од дана 
потписивања уговора и 
предаје документације 

од стране 
Наручиоца.Рок 

плаћања 100% аванс по 
потписивању уговора 

 

  06.02.2020 11.02.2020. 
 
 

6.903,00 

Одјељење за 
просторно 
уређење 

4127-
трошкови 
пројектне 

документациј
е 

Предмет бр. 
01-404-13/20 

35. Поштанске услуге 
за потребе 

Општинске управе 
општине Козарска 

Дубица 
64110000-0-

Поштанске услуге 

Изузеће од 
примјене ЗЈН 

чл.10 
Извјештај 
креиран 

27.02.2020. 

ПОШТЕ СРПСКЕ 
А.Д БАЊА ЛУКА 
РЈ ПРИЈЕДОР 
Ул.Академика 

Јована Рашковића  
10 Приједор 

4400959000002 

Вриједност уговора 
21.452,00 КМ без ПДВ-

а, рок извршења 
континуирано током 

2020.год, рок плаћања 
аванс уплата на 

петнаестодн. износ 
поштарине 

 

  06.02.2020 31.12.2020. 
9.521,45 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4122-расходи 
по основу 

комуналних и 
комуник.услу

га 

Предмет бр. 
01-404-14/20 
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Ред
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набавку и 
број конта 

Напомена 

36. Набавка цвијећа 
03121200-7-Резано 

цвијеће 

Директни 
споразум 

570-8-1-32/20 

С.Т.Р 
ПРОДАВНИЦА-
ЦВЈЕЋАРА 

„ОРХИДЕЈА“ с.п, 
Ул. Војводе 
Путника бр. 

33,ЈИБ:45080716900
06, коју заступа 
самостални 
предузетник 

Симатовић Рада 

Вриједност уговора 
4.110,00 КМ без ПДВ-
а.Испоручилац није у 
систему ПДВ-а.Рок 
испоруке одмах по 

испостављању наруџбе 
од стране 

Наручиоца.Рок 
плаћања 30 дана од 
дана испостављања 

фактуре 
 

  05.02.2020 31.12.2020. 
3.697,80 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4129-остали 
непоменути 
расходи 

Предмет бр. 
01-404-15/20 

37. Набавка ношеног 
равњача за 

чишћење снијега 
43313100-1-

Ралице за снијег 

Директни 
споразум 

570-8-1-33/20 

„ДУБ ГАРДЕН“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Ул. 

Николе Тесле бб, 
ЈИБ:4403911690006 

Вриједност уговора 
5.403,01 КМ са ПДВ-
ом.Рок испоруке одмах 

по потписивању 
уговора.Рок плаћања-

50% одмах по 
потписивању уговора, а 
преостали износ у року 
од 15 дана по испоруци 
робе и испостављања 

рачуна  
 
 
 
 
 
 
 

  06.02.2020 10.03.2020. 
5.403,01 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
5113-издаци 
за набавку 
опреме 

Предмет бр. 
01-404-16/20 
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Ред
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бро
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Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста 
поступка и 
бр. обавјеш 
тења о 
додјели 
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Портала ЈН 
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добављачу 

Основни елементи 
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Опис 
измјене 
основних 
елеменат
а уговора 
и датум 
измјене 

Остатак 
вриједн. 
Уговора 
након 

учињене 
измјене 

Датум 
закључењ
а уговора 

Датум 
потпуне 
реализац 
ије уговора 

Организацио
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набавку и 
број конта 

Напомена 

38. Набавка 
материјала за 

одржавање путева 
14212120-7-
шљунак 

Oтворени 
поступак 

570-1-1-15-5-
11/20 

„ШУМИЛ“ Д.О.О 
Светосавска бб, 
Козарска Дубица 
ЈИБ:400729770003 

Вриједност уговора 
105.300,00 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 7 дана 
од дана потписивања 

уговора, начин плаћања 
30 дана од дана 
испостављања 

ситуације/рачуна 

  09.03.2020 31.03.2020.- 
15.057,90 

07.04.2020.- 
15.900,30 

04.05.2020.- 
55.756,35 

04.06.2020.- 
18.427,50 
Укупно: 

105.142,05 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-17/20 
157,95 КМ 
разлика 

испостављена 
31.08.2020. 

39. Одржавање путева 
и улица на 

подручју Општине 
Козарска Дубица у 
току 2020.године 

45000000-7-
(грађевински 

радови), 45233141-
9 (Радови на 
одржавању 
цеста). 

Отворени 
поступак-

подијељен на 
лотове 

570-1-3-16-5-
10/20 

     
 

 Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-18/20 

  Лот 1 „НИСКОГРАДЊА 
МАРЈАНОВИЋ“ 
Д.О.О ПРИЈЕДОР, 
Ул. Занатска бб, 

ЈИБ:4402256500006 

Вриједност уговора 
105.540,03  КМ са 

ПДВ-ом, рок извођења 
3 дана од дана 

издавања писменог 
налога, начин плаћања 

30 дана од дана 
испостављања 

ситуације/рачуна 

  11.03.2020 20.05.2020.- 
7.315,75 

25.08.2020.- 
40.944,47 

24.09.2020.- 
35.399,80 

19.10.2020. 
21.875,21 
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  Лот 2 „МАЦКОП“ Д.О.О 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 

ул.Смиљанска бб, 
ЈИБ:4402930780001 

Вриједност уговора 
9.020,70 КМ  са ПДВ-
ом, рок извођења 3 

дана од дана издавања 
писменог налога, начин 
плаћања 30 дана од 
дана испостављања 
ситуације/рачуна 

 
 

  09.03.2020 04.08.2020. 
9.020,70 

  

  Лот 3 „МР 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Јошик 

бб, 
ЈИБ:4401955990004 

Вриједност уговора 
55.352,70  КМ  са 

ПДВ-ом, рок извођења 
3 дана од дана 

издавања писменог 
налога, начин плаћања 

30 дана од дана 
испостављања 

ситуације/рачуна 
 
 

  09.03.2020 09.04.2020.- 
19.335,42 

09.06.2020.- 
10.141,56 

25.08.2020.- 
25.875,72 
Укупно: 
55.352,70 

  

  Лот 4 „БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
87.910,29   КМ  са 

ПДВ-ом, рок извођења 
3 дана од дана 

издавања писменог 
налога, начин плаћања 

30 дана од дана 
испостситуације/рач 

 

  09.03.2020 09.04.2020.- 
35.813,70 

25.05.2020.- 
13.104,00 

05.08.2020.- 
24.725,95 

22.09.2020. 
14.056,97 
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  Лот 5 „МАЦКОП“ Д.О.О 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 

ул.Смиљанска бб, 
ЈИБ:4402930780001 

Вриједност уговора 
50.050,84   КМ  са 

ПДВ-ом, рок извођења 
3 дана од дана 

издавања писменог 
налога, начин плаћања 

30 дана од дана 
испостављања 

ситуације/рачуна 

  09.03.2020 01.04.2020.- 
20.060,50 

19.06.2020.- 
14.601,60 

25.06.2020.- 
5.733,00 

06.10.2020 
5.382,00 

  

  Лот 6 Јавни превозник 
„ГВОЗДЕН“ С.П, 

Ул.Филипа 
Вишњића бб, 

Козарска Дубица 
ЈИБ:4502077220003 

Вриједност уговора 
50.076,00     КМ  са 

ПДВ-ом, рок извођења 
3 дана од дана 

издавања писменог 
налога, начин плаћања 

30 дана од дана 
испостављања 

ситуације/рачуна 

  09.03.2020 13.05.2020.- 
17.737,20 

25.06.2020.- 
15.186,60 

01.09.2020.- 
14.554,80 

05.10.2020 
2.538,90 

  

40. Услуге чишћења 
потока корита 

ријеке 
Мљечаница, 
Кошућа и 
Кнежица 

90000000-7-услуге 
у области 

отпадних вода, 
отпада, чишћења 
и живоптне 
средине 

Директни 
споразум 

570-8-2-34/20 

Јавни превозник 
„ГВОЗДЕН 

БЛАГОЈА“ С.П  
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 
Ул.Филипа 
Вишњића бб, 

ЈИБ:4502077220003 

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

радова 3 дана од дана 
потписивања уговора, 
рок плаћања одмах по 
извршењу услуге и 

испостављања рачуна 

  07.02.2020  
16.03.2020. 

 
 

7.020,00 
KM 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-19/20 
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41. Извођење хитних 
радова као 

превентивних 
мјера на санацији 
клизишта на 

локалитету бања 
Мљечаница у 
Општини 

Козарска Дубица 
45453100-8-

Санацијски радови 

Преговарачки 
поступак без 

објаве 
обавјештења 
о набавци  
Чл.21. тачка 

д) ЗЈН 
570-4-3-38-5-

8/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
70.024,50 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 10 

дана од дана 
потписивања уговора и 
увођења у посао, рок 
плаћања 50% аванс 

одмах по потписивању 
уговора а 50% одмах 
након окончања свих 

радова 

  12.02.2020  
24.02.2020. 

 
 
 

70.024,50 
KM 

Одјељење за 
стамбено-
комуналн 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-20/20 

42. Услуге испоруке 
воде за зграду 

Општинске управе 
Општине Козарска 
Дубица и мјесног 
гробља у Доњој 

Градини у 
2020.години“ 

41110000-3-Питка 
вода 

Изузеће од 
примјене ЗЈН 
члан 10. Став 

1.тачка д) 
Извјештај 
креиран 

09.03.2020. 

Комунално 
предузеће за 
производњу и 

дистрибуцију воде 
„Водовод“ а.д 
Козарска Дубица 
ЈИБ:4400739060004 

Вриједност уговора 
1.106,20 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења  до 

краја 2020.год. 
Рок плаћања  15 дана 
по извршењу услуге и 
испостављања рачуна 

  19.02.2020 31.12.2020. 
1.106,20 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4122 -
расходи по 
основу 

комуналних и 
комуник.услу

га 

Предмет бр. 
01-404-21/20 

43. Услуге уклањања 
и адекватног 

збрињавања паса 
луталица 

85200000-1-
Ветеринарске 

услуге 

Директни 
споразум 

570-8-2-39/20 

„КОМУНАЛНЕ 
УСЛУГЕ“ А.Д 
ПРИЈЕДОР 
Козарска 87 

ЈИБ:400684900008 
 

Вриједност уговора 
макс.2.300,00   КМ са 
ПДВ-ом, рок извођења 
3 дана од дана увођења 
у посао, рок плаћања 
одмах по завршетку 

радова и 
испост.ситуације/рач 

 

  24.02.2020  
21.04.2020. 

 
318,26 

 
 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4122 (услуге 
дератизације, 
дезинфекције 

и 
дезинсекције) 

Предмет бр. 
01-404-22/20 
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44. Набавка и 
постављање 
вертикалне 

сигнализације 
34992300-0-улични 

знакови 

Конкурентск
и захтјев 

570-7-1-28/20 

„ЕУРО-ЗНАК“ 
Д.О.О БАЊА 

ЛУКА, Ул.Браће 
Пиштељић бр.1, 

ЈИБ 4401303060005 

Вриједност уговора 
20.077,20 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке-

набавка и постављање 
нове верт.сигнал. до 10 

дана од дана 
испост.писменог 
налога од стране 

Наручиоца, поправка 
оштећене верт.сигнал. 
у року од 2 дана од 

дана 
испостав.писменог 

налога 
 

  06.04.2020 30.07.2020.- 
 

7.312,50 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-23/20 

45. Услуге израде 
хоризонталне 
сигнализације 

45233221-4-радови 
на бојењу ознака 
на површини 
путева 

 

Конкурентск
и захтјев 

570-7-2-29/20 

„ДЕЛИЋ 
СИГНАЛИЗАЦИЈ
А“ Д.О.О БИХАЋ 
Ул.Босанских газија 

бр.34 
ЈИБ:4263713090005 

Вриједност уговора 
15.977,52 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 

услуге 10 дана од дана 
увођења у посао 
односно издавања 
писмног налога од 
стране Наручиоца, 

начин плаћања 30 дана 
по извршењу услиге и 
испостављању рачуна 

 
 
 

 

  03.04.2020 31.07.2020.- 
 

15.965,87 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-24/20 
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46. Пружање 
геодетских услуга 
у току 2020.године 

71250000-5-
Архитектонске, 
техничке и 

геодетске услуге 

Конкурентск
и захтјев 

570-7-2-30/20 

„ГЕО-МАП“ 
Д.О.О ПРИЈЕДОР 

Ул.Мухарема 
Суљановића бб 

ЈИБ:4402842810006 

Вриједност уговора 
9.301,50 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 

услуге  15 дана од дана 
испостављања 

псименог налога од 
стране Наручиоца, 

начин плаћања 30 дана 
од дана испостављања 

фактуре 
 

  07.04.2020 16.01.2020.- 
2.926,53 

 
15.06.2020.- 

 
1.129,97 

Одјељење за 
просторно 
уређење 

4127-
геодетско 
катастарске 
услуге 

Предмет бр. 
01-404-25/20 

47. Услуге израде 
пројектне 

документације за 
мост на ријеци 
Мљечаници 

71322300-4-услуге 
пројектовања 

моста 

Директни 
споразум  

570-8-2-37/20 

„JM DESIGN“ d.o.o 
ГРАДИШКА  

Ул.Д-Лукића бр.3 
ЈИБ:4401098380000 

Вриједност уговора 
6.961,50 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 10 
радних дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 100% 
аванс по потписивању 

уговора 
 

  21.02.2020 25.02.2020.- 
 

6.961,50 

Одјељење за 
просторно 
уређење 

4127-
трошкови 
пројектне 

документациј
е 

Предмет бр. 
01-404-26/20 

48. Извођење радова 
на изради 
плочастог 
пропуста 

45221110-6-
грађевински 

радови на мосту 

Директни 
споразум 

570-8-3-40/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
6.999,20 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 5 

дана од дана 
потписивања уговора и 
увођења у посао, начин 
плаћања 5 дана по 
окончању радова и 
испост.рач(сит) 

 

  28.02.2020 12.03.2020. 
 
 

6.999,20 
KM 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-27/20 
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49. Извођење радова 
на површинском 

слоју пута 
45233200-1 
Радови на 

површинском слоју 
пута 

Директни 
споразум 

570-8-3-41/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
6.984,90 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 7 

дана од дана 
потписивања уговора и 
увођења у посао, начин 
плаћања 5 дана по 
окончању радова и 

испостављању рачуна 
(ситуације) 

  28.02.2020  
12.03.2020. 

 
 

6.984,90 
KM 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-28/20 

50. Извођење радова 
на асфалтирању 
прикључног пута 
у улици Цара 

Лазара 
45233222-1 
Радови на 

поплочавању и 
асфалтирању 

Директни 
споразум 

570-8-3-42/20 

„СЛОГА“ Д.О.О 
Козарска Дубица, 
Ул.Краља Петра 

првог Ослободиоца 
бб 

440072730000 

Вриједност уговора 
6.996,60 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 10 

дана од дана 
потписивањ ауговора и 
увођења у посао, начин 
плаћања 15 дана од 

дана извршења посла и 
испост. сит/рачуна 

 

  03.03.2020  
11.03.2020. 

 
 

6.996,60 
KM 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-29/20 

51. Услуге израде 
елабората о стању 

дрвореда и 
појединачних 
стабала на 

подручју градске 
зоне општине КД  
71420000-8-услуге 

пејзажне 
архитектуре 

Директни 
споразум 

570-8-2-51/20 

„“ШУМА ПЛАН“ 
Д.О.О БАЊА 

ЛУКА, 
Ул.Романијска 

бр.1Е 
ЈИБ:4401778170000 

Вриједност уговора 
6.903,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 10 
дана од дана потп. 

уговора, начин плаћања 
60 дана од дана 
извршења и 

испост.фактуре 

  12.03.2020  Одјељење за 
привреду и 
пољопривред

у 
4129-остали 
непоменути 
расходи 

 

Предмет бр. 
01-404-30/20 
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52. Услуге 
ангажовања рада 
багера точкаша 

60181000-0-најам 
камиона с возачем 

Директни 
споразум 

570-8-2-52/20 

Јавни превозник 
„ГВОЗДЕН 

БЛАГОЈА“ С.П  
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 
Ул.Филипа 
Вишњића бб, 

ЈИБ:4502077220003 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 

услуге 4 дана од дана 
потписивања уговора, 
рок плаћања 5 дана по 
извршењу услуге и 

испостављања рачуна 
 
 

  11.03.2020  
16.03.2020. 

 
 
 

7.020,00 
KM 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката 

водопривреде 

Предмет бр, 
01-404-31/20 

53. Набавка 
рачунарске опреме 

30200000-1-
рачунарска 
опрема и 

потрепштине 

Конкурентск
и захтјев 
Поступак 
поништен 

    21.05.2020 
Одлука о 
поништењ

у 
поступка 

 Одјељење за 
општу управу 
и друштвне 
дјелатности 
5113-издаци 
за набавку 
опреме 

Предмет бр. 
01-404-32/20 
Поступак 
поништен 
Одлуком 
бр.01-404-
32/20 од 

21.05.2020.го
д.јер је 
понуђена 
цијена 

понуде изнад 
процијењене 
вриједности 
набавке  
чл.69.став 

2.тачка е) ЗЈН 
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54. Извођење 
грађевинских 

радова на ископу 
темеља и изради 
темељних трака 

45233000-9-
грађевински 
радови, 

грађевински 
радови на темељу 
и грађевински 
радови  на 

површинском слоју 
аутопутева, 
путева 

Директни 
споразум 

570-8-3-53/20 
 

„ШУМИЛ“ Д.О.О 
Светосавска бб, 
Козарска Дубица 
ЈИБ:400729770003 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 15 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 15 дана 
од дана завршетка 

посла и испостављања 
рачуна 

  17.03.2020  
31.03.2020. 

 
 
 

7.020,00 
KM 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5111-издаци 
за изградњу 
објеката 

Предмет бр. 
01-404-33/20 

55. Израда темељних 
греда са АБ 
плочом 

45262210-6-радови 
на постављању 

темеља 
 

Директни 
споразум 

570-8-3-54/20 

„ШУМИЛ“ Д.О.О 
Светосавска бб, 
Козарска Дубица 
ЈИБ:400729770003 

Вриједност уговора 
7.013,79 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 15 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 15 дана 
од дана завршетка 

посла и испост рачуна 

  17.03.2020  
31.03.2020. 

 
 

7.013,79 
KM 

 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5111-издаци 
за изградњу 
објеката 

Предмет бр. 
01-404-34/20 

56. Набавка 
канцеларијских 

столица 
39130000-2-
канцеларијски 
намјештај 

Директни 
споразум 

570-8-1-72/20 

„JYSK“ д.о.о 
пословна јединица 

Приједор 
Ул.Бошка Бухе бб 
ЈИБ:4201488880004 

Вриједност уговора 
4.105,95 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке  до 
04.04.2020.године, 
начин плаћања 100% 
авансно одмах по 

потписивању уговора 

  18.05.2020  
4.105,95 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвне 
дјелатности 
5113-издаци 
за набавку 
опреме 

Предмет бр. 
01-404-35/20 
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57. Набавка 
заштитних маски 

33140000-3-
медицински 
потрошни 
материјал 

Директни 
споразум 

570-8-1-55/20 

„АРОКС 
ПРОИЗВОДЊА“ 
Д.О.О ЉУБУШКИ 

Ул.Томислава 
Ивчића бб 

ЈИБ:4272349500005 

Вриједност уговора 
5.826,60 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке  30 

дана од дана 
потписивањ ауговора, 
начин плаћања 100% 
авансно одмах по 

потписивању уговора 
 

  19.03.2020 29.03.2020. 
5.826,60 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4129-остали 
непоменути 
расходи 

Предмет бр. 
01-404-36/20 

58. Набавка 
дезинфекционих 

средстава 
24455000-8-

дезинфицијенси 

Изузеће од 
примјене ЗЈН 
члан 10 став 

1 тачка б) 
Објављено на 
Порталу дана 
13.04.2020.го

д. 

„R&S“ д.о.о 
Вогошћа 

Ул.Игманска бб 
ЈИБ:4200056290005 

Вриједност уговора 
5.552,82 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке хитно 
у што краћем року, 
начин плаћања 100% 
аванс по потписивању 

уговора 
 
 
 

  24.03.2020 26.03.2020 
5.552,82 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4129-остали 
непоменути 
расходи 

Предмет бр. 
01-404-37/20 

59. Набавка заштитне 
опреме за лице 

18143000-3-
заштитна опрема 

Изузеће од 
примјене ЗЈН 
члан 10 став 

1.тачка б) 
Објављено на 
Порталу дана 
13.04.2020.го

д 

„САНА ЛИНЕА“ 
Д.О.О 

КОСТАЈНИЦА 
Ул.Устаничка бр.6 
Јиб:4400772510007 

Вриједност уговора 
3.276,00 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке одмах 
потписивању уговора, 
начин плаћања 100% 
авансно одмах по 

потписивању уговора 
 
 
 
 

   24.03.2020 27.03.2020 
3.276,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4129-остали 
непоменути 
расходи 

Предмет бр. 
01-404-38/20 
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60. Набавка и 
испорука личне 
заштитне опреме 
18100000-0-Радна 
одјећа, посебна 
радна опрема и 

прибор 

Изузеће од 
примјене ЗЈН 
члан 10 став 
1. тачка б) 

Објављено на 
Порталу ЈН 
24.04.2020. 

„ЕКО 
ПИРАМИДА 

ИНЖЕЊЕРИНГ“ 
Д.О.О 

Ул.Булевар Српске 
војске 17 

78 000 Бања Лука 
ЈИБ:4403919160006 

Вриједност уговора 
4.375,80 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке-што 
краћи рок 24сата 

  26.03.2020 28.03.2020 
4.375,80 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4129-остали 
непоменути 
расходи 

Предмет бр. 
01-404-39/20 

61. Набавка и 
испорука хране за 
лица смјештена у 
карантин због 
корона вируса 

55524000-9Услуге 
достављања 
припремљене 

хране (catering) у 
школе 

Изузеће од 
примјене ЗЈН 
члан 10 став 

1 тачка б) 
Извјештај на 
Порталу ЗЈН 
27.05.2020. 

„МАК“ Д.О.О 
Ул.Ђакона Авакума  

бб 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА 

ЈИБ:4400740400005 

Вриједност уговора 
4.814,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 
сваки дан почев од 
дана потписивања 
уговора два оброка 
дневно, до дана 

27.04.2020, начин 
плаћања 15 дана по 
извршењу услуге и 

испостављању рачуна 

  30.03.2020 27.04.2020 
4.814,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4129-остали 
непоменути 
расходи 

Предмет бр, 
01-404-40/20 

62. Текуће одрж и 
функционисање 
водопривр објекта 
у 2020-години-
црпне станице 

„Уна“ у општини 
Козарска Дубица 
50511000-0-услуге 
поправака и 

одржавања пумпи 

Изузеће од 
примјене ЗЈН 
члан 10 став 
1. Тачка д) 
Извјештај 
објављен 
дана 

13.04.2020.го
д. 

„ВОДОВОД“ А.Д 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА 

Ул.Краља Петра I 
Ослободиоца 

ЈИБ:4400739060004 

Вриједност уговора 
46.518,98 КМ са ПДВ-

ом (60% плаћа 
Општина, 40% Воде 
РС), рок изврш услуге 
према динам сваке од 
активости наведеној у 
предмету угов до 

31.12.2020.год, начин 
плаћања квартално 

  06.04.2020 06.04.2020. 
11.486,02 

06.07.2020. 
11.572,96 

09.10.2020 
12.093,33 

16.12.2020. 
13.374,92 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4129-црпна 
станица-
расходи 

електричне 
енергије и 
одржавање) 

 

Предмет бр. 
01-404-41/20 
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63. Извођење радова 
на наставку 

изградње улице 
18.септембар у 

општини Козарска 
Дубица 

45233120-6-
грађевински 

радови на путу 

Преговарачки 
поступак без 

објаве 
обавјештења 
о набавци 

570-4-3-57/20 

„ПРИЈЕДОРПУТЕ
ВИ“ А.Д. 

ПРИЈЕДОР, Ул. 
27. јуна бр. 17, 

ЈИБ:4400679810009 

Вриједност уговора 
20.807,85 КМ са ПДВ-
ом, рок изв. радова 20 
кал.дана, начин 
плаћања, из средстава 
обезб. на основу 
чл.1.тачке 34.Одлуке 
Владе РС о измјенама 
одлуке о одређивању 
приоритет.пројеката из 
прогр. јавних 
инвест.РС за финанс. из 
буџета у 2018.год са 
расподјелом средстава, 
бр.04/1-012-2-1517/18 
од 
07.06.2018.(„Сл.гласни
ку РС“ бр.57/18) дана 
25.06.2018.год, и то на 
тај начин да Наручилац 
радова одмах и то 
најкасније у року од 5 
дана надлежном 
Министарству фин. 
достави привремене и 
окончане ситуације од 
стране Извођача 
радова. 
 
 

  16.04.2020 29.05.2020. 
 

20.807,85 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

Средства за 
реализацију 
набавке 
обезбијеђена 
су на основу 
донаторских 
средстава од 
стране Владе 
РС, на основу 
Одлуке 
бр.04/1-012-
2-1517/18, 
објављене у 
„Службеном 
гласнику 
Републике 
Српске“ бр. 
57/18   дана 
25.06.2018.го
дине. 

 

Предмет бр. 
01-404-42/20 
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64. Услуге осигурања 
имовине и лица 

66510000-8-Услуге 
осигурања 

Директни 
споразум 

570-8-2-56/19 

„ТРИГЛАВ 
ОСИГУРАЊЕ“ 

А.Д 
Првог крајишког 

корпуса 29 
ЈИБ:4400883340003 

 
 

Укупна годишња 
премија према Триглав 
осигурању износи 

3.869,33 КМ 

  20.04.2020 У току  
1.193,76 

Одјељење за 
ошту управу 
и друштвне 
дјелатности 

4127-расходи 
за услуге 
осигурања 

 
 

Предмет бр. 
01-404-43/19 

65. Услуге обављања 
комуналних 
дјелатности на 

подручју општине 
Козарска Дубица у 
току 2020.године 

65000000-3-
Комуналне услуге 

90611000-3-Услуге 
чишћења улица 

Преговарачки 
поступак без 

објаве 
обавјештења 
570-4-2-61/20 

КП 
„КОМУНАЛАЦ“ 
а.д. Мирослава 

Антића бб, Козарска 
Дубица, ЈИБ 

4400741630004 

Вриједност уговора 
224.263,49 КМ са ПДВ-

ом, рок извршења 
услуге - одржавања 
градске чистоће на 
подручју Козарске 
Дубице у току 
2020.године, 

- одржавања и 
уређивања паркова и 

других јавних 
површина у току 
2020.године а све 
према Програму 

заједничке комуналне 
потрошње за 2020. 

годину, рок плаћања 45 
дана од испостављања 

рачуна 
 

 

  30.04.2020 13.522,16-
јануар 

13.522,16-
фебруар 

13.522,16-март 
26.891,35-
април 

22.616,80-мај 
23.890,93-јуни 
29.015,53-јули 

22.954,93-
август 

14.516,16-
септембар 
13.522,16-
октобар 

19.467,05-
новембар 
10.737,56-
децембар 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4128-расходи 
за одржавање 

чистоће 
4128-расходи 
за одржавање 

зелених 
површина 

Предмет бр. 
01-404-44/20 
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66. Набавка пелета за 
потребе гријања 

лица која се налазе 
у карантину због 
корона вируса 
09111400-4-
Горива на бази 

дрва 

Изузеће од 
примјене ЗЈН 
чл.10 став 1 

.тачка б) 
Извјештај на 
Порталу ЈН 

28.04.2020.го
д. 
 

„АГРОФЛОРА“ 
Д.О.О 

Ул.Преображењска 
бб, 79240 Козарска 

Дубица 
ЈИБ:400740580003 

Вриједност уговора 
4.791,15 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке одмах 

2,1тдо 
27.04.2020.године, 

начин плаћања 15 дана 
по испоруци робе и 
испостављању рачуна 

 
 
 
 
 

  30.03.2020 27.04.2020 
4.791,15 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвне 
дјелатности 
4129-остали 
непоменути 
расходи 

Предмет бр. 
01-404-45/20 

67. „Услуге израде 
пројекта 

секундарне 
дистрибутивне 
водоводне мреже 
за насеља Ушивац 

и Читлук“. 
71322200-3-Услуге 
пројектовања 
цјевовода 

Директни 
споразум 

570-8-2-63/20 

„КУНИЋ 
ГРАДЊА“ Д.О.О 
Ул.Занатска бб, 

Приједор 
ЈИБ:40291482000 

Вриједност уговора 
6.669,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 30 
радних дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања  30% 
аванс одмах по 

потписивању уговора а 
преостали износ у року 
од 10 дана од дана 
извршења услуге и 

достављања пројектне 
документације 

 
 
 
 

  15.05.2020  
16.06.2020. 

 
 
 
 

6.669,00  

Одјељење за 
просторно 
уређење 

4127-
трошкови 
пројектне 

документациј
е 

Предмет бр. 
01-404-46/20 
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68. Извођење радова 
на санцији 
бетонског 
пропуста 

45262311-4-груби 
бетонски радови 

Директни 
споразум 

570-8-3-62/20 
 

„НИГРА“ Д.О.О 
Кнежица бб 

ЈИБ:400726750001 

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

радова 10 дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 5 дана 
по окончању радова и 
испостављању рачуна 

 

  28.04.2020  
11.05.2020. 

 
 

7.020,00 
KM 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5112-
реконструкци

ја и 
модернизациј

а улица 

Предмет бр. 
01-404-47/20 

69. Извођење радова 
на реконструкцији 
потпорног зида 

45262620-3-
потпорни зидови 

Директни 
споразум 

570-8-3-64/20 
 

„НИГРА“ Д.О.О 
Кнежица бб 

ЈИБ:400726750001 

Вриједност уговора 
7.001,28 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 

радова 10 дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 5 дана 
по окончању радова и 

испост.рачуна 
 

  29.04.2020 11.05.2020. 
 

7.001,28 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5112-
реконструкци

ја и 
модернизациј

а улица 

Предмет бр. 
01-404-48/20 

70. Услуге припреме 
и доставе хране за 
лица смјештена у 
карантин због 
корона вируса 

55524000-9-Услуге 
достављања 
припремљене 
хране у школе 

Изузеће од 
примјене ЗЈН 
члан 10 став 

1 тачка б) 
Извјештај на 
Порталу ЗЈН 
27.05.2020. 

„МАК“ Д.О.О 
Ул.Ђакона Авакума  

бб 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА 

ЈИБ:4400740400005 

Вриједност уговора 
2.014,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 
сваки дан почев од 

дана потп. уговора два 
оброка дневно, до дана 
распуштања карантина, 
начин плаћања 15 дана 
по извршењу услуге и 

испост.рачуна 
 
 

  28.04.2020 28.04.2020 
2.014,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвне 
дјелатности 
4129-остали 
непоменути 
расходи 

Предмет бр. 
01-404-49/20 
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71. Услуге хитног 
сервиса и 

калибрације 
хематолошког 

бројача 
50410000-2 Услуге 

поправака и 
одржавањ 
апарата за 
мјерење, 

испитивање и 
контролу 

Директни 
споразум 

570-8-2-58/20 

„СПЕКТРОЛАБ“ 
Д.О.О 

Пиланска бр.3 
БАЊА ЛУКА 

ЈИБ:400873110000 

Вриједност уговора  
5.850,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 10 
радних дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 100% 

аванс одмах по 
потписивању уговора 

 

  29.04.2020 30.04.2020 
5.850,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4129-остали 
непоменути 
расходи 

Предмет бр. 
01-404-50/20 

72. Услуге израде 
основе за израду 
идејног пројекта 

71320000-7-Услуге 
техничког 

пројектовања 

Директни 
споразум 

570-8-2-59/20 
 

„JM DESIGN“ d.o.o 
ГРАДИШКА  

Ул.Д-Лукића бр.3 
ЈИБ:4401098380000 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 3 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 5 дана 
од дана извршења 

услуге 

  29.04.2020 04.05.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
просторно 
уређење 

4127-
трошкови 
пројектне 

документациј
е 

Предмет бр. 
01-404-51/20 

73. Услуге вршења 
дезинфекције 

стамбених зграда 
и јавних установа 

због корона 
вируса 

90921000-9-Услуге 
дезинфекције и 
уништавања 
штеточина 

Директни 
споразум 

570-8-2-60/20 

Ветеринарска 
станица 

„ЈЕЖЕВИЦА“ 
Д.О.О  

Козарска Дубица 
ЈИБ:4403506160008 

Вриједност уговора 
3.500,01 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 7 
дана по потписивању 
уговора, начин плаћања 

30 дана од дана 
извршења услуге 

  08.05.2020 18.05.2020. 
3.500,01 
КМ 

Одјељење за 
привреду и 
пољопривред

у 
4129-остали 
непоменути 
расходи 

Предмет бр 
01-404-52/20 
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74. Извођење радова 
на изради 

обалоутврде од 
каменог 

материјала 
45243000-2-радови 
на заштити обале 

Директни 
споразум 

570-8-3-68/20 

„НИСКОГРАДЊА 
МАРЈАНОВИЋ“ 

Д.О.О 
Ул.Занатска бб 
ПРИЈЕДОР 

ЈИБ:4402256500006 

Вриједност уговора 
6.911,19 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 10 

дана од дана увођења у 
посао, начин плаћања 
15 дана по завршетку 

радова  и 
испостављању фактуре 

 
 

  08.05.2020 19.05.2020. 
 
 

6.911,19 
KM 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката  

водопривреде 

Предмет бр. 
01-404-53/20 

75. Услуге крчења 
шибља 

77340000-5-Услуге 
обрезивања 

дрвећа, шишања 
живице 

Директни 
споразум 

570-8-2-69/20 

„НИСКОГРАДЊА 
МАРЈАНОВИЋ“ 

Д.О.О 
Ул.Занатска бб 
ПРИЈЕДОР 

ЈИБ:4402256500006 

Вриједност уговора 
6.884,50 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 

услуге 5 дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 15 дана 
по извршењу услуге  и 
испостављању фактуре 

 

  08.05.2020 19.05.2020. 
 
 
 

6.844,50 
KM 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката  

водопривреде 

Предмет бр. 
01-404-54/20 

76. Извођење 
грађевинских 

радова на санацији 
моста 

45221119-9-
грађевински 
радови обнове 

моста 

Директни 
споразум 

570-8-3-70/20 
 

„НИСКОГРАДЊА 
МАРЈАНОВИЋ“ 

Д.О.О 
Ул.Занатска бб 
ПРИЈЕДОР 

ЈИБ:4402256500006 

Вриједност уговора 
6.926,40 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 10 

дана од дана увођења у 
посао, начин плаћања 
15 дана по завршетку 

радова  и 
испостављању фактуре 

 
 

 

  08.05.2020 19.05.2020. 
 
 

6.926,40 
KM 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката  

водопривреде 

Предмет бр. 
01-404-55/20 
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77. Услуге 
продубљивања 
корита ријеке 
45246000-3-

Радови регулације 
ријеке и радови за 
заштиту од 
поплава 

Директни 
споразум 

570-8-2-71/20 

„НИСКОГРАДЊА 
МАРЈАНОВИЋ“ 

Д.О.О 
Ул.Занатска бб 
ПРИЈЕДОР 

ЈИБ:4402256500006 

Вриједност уговора 
6.961,50 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 

услуге 5 дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 15 дана 
по извршењу услуге  и 
испостављању фактуре 

  08.05.2020  
19.05.2020. 

 
 

6.961,50 
KM 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката  

водопривреде 

Предмет бр. 
01-404-56/20 

78. Набавка и 
монтажа опреме за 

фонтану у 
општини Козарска 

Дубица 
44160000-9-

цјевовод, системи 
цијеви, 

структурне цијеви 
и сродни артикли 

Директни 
споразум 

570-8-1-67/20 

„GRIZELJ 
GROUP“ D.O.O 
УлНиколе Шопа 

бр.44 
Сарајево 

ЈИБ:4202002860003 

Вриједност уговора 
3.861,00 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке  и 
монтаже 15 дана од 
дана потписивања 

уговора, начин плаћања 
50% одмах након 

потписивања уговора а 
50% након  испоруке и 

монтаже робе и 
испостављања рачуна 

  20.05.2020 02.06.2020. 
 

3.861,00 
КМ 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5112-
реконструкци

ја и 
инвестицион
о одржавање 
објеката и 
простора 

Предмет бр. 
01-404-57/20 

79. Провођење 
систематске 
прољетне 

дератизације на 
подручју општине 
Козарска Дубица 

90923000-3-Услуге 
дератизације 

Директни 
споразум 

570-8-2-66/20 

„ЕКО БЕЛ“ Д.О.О 
ТРН-ЛАКТАШИ 
Ул.Цара Душана 

бр.84 
ЈИБ:400855480002 

Вриједност уговора 
6.972,498 КМ са ПДВ-
ом, рок изврш 15 дана 
од дана потп. Уг., 

начин плаћања 30 дана 
по завршетку посла и 
испост извјештаја и 

рачуна 
 
 
 

  22.05.2020 24.06.2020. 
 

6.972,50 
 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4122-услуге 
дератизације, 
дезинфекције 

и 
дезинсекције 

Предмет бр. 
01-404-58/20 
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80. Услуге израде 
идејног пројекта 
реконструкције и 
нужне доградње 

постојећих 
објеката дома 
здравља и 

геријатријске 
установе 

7122000-6-Услуге 
пројектовања у 
архитектури 

Директни 
споразум 

570-8-2-73/20 
 

„JM DESIGN“ 
D.O.O GRADIŠKA 
Ул.Д.Лукића бр.3 
ЈИБ:4401098380000 

Вриједност уговора 
6.903,00 КМ са ПДв-
ом, рок извршења 10 
радних дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања одмах 
по завршетку посла и 
испостављању рачуна 

  25.05.2020 02.06.2020. 
 
 

6.903,00 

Одјељење за 
просторно 
уређење 

4127-
трошкови 
пројектне 

документациј
е 

Предмет бр. 
01-404-59/20 

81. Набавка 
рефлектора и 

осталог 
потрошног 
материјала 

31518100-1-
Рефлектори 

Директни 
споразум 

570-8-1-65/20 

СТУР 
Електросервис 

„Ђукановић“ с.п 
Александар 
Ђукановић 

Ул.Доситејева бр.16 
ЈИБ:4502025690001 

Вриједност уговора 
6.957,46 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 3 дана 

по потписивању 
уговора, начин плаћања 
одмах по испоруци 
орбе и испостављању 

рачуна 
 
 

  22.05.2020 
 

26.05.2020. 
 
 

6.957,46 
KM 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање и 
санација 

јавне расвјете 
 
 

Предмет бр. 
01-404-60/20 

82. Набавка поклона 
за ученике 

30213100-6-
Преносиви 
рачунари 

Директни 
споразум 

570-8-1-76/20 

„ПРИМАПРОМ“ 
Д.О.О 

Ул.Видовданска бб 
БАЊА ЛУКА 

ЈИБ:4400938000002 

Вриједност уговора 
6.844,50 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 10 
дана по потписивању 
уговора, начин плаћања 

7 дана по испоруци 
робе и испостављању 

рачуна 

  04.06.2020 08.06.2020. 
6.884,50 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвне 
дјелатности 
5113-издаци 
за набавку 
опреме 

Предмет бр. 
01-404-61/20 
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83. Набавка таблет 
уређаја 

30213200-7-
таблет рачунари 

Директни 
споразум 

570-8-1-74/20 

„INFOCOM 
RAČUNARI“ 
D.O.O БАЊА 

ЛУКА 
Ул.Краља Алфонса 

XIII, број 26 
ЈИБ:403506320005 

Вриједност уговора 
4.818,00 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке одмах 

по потписивању 
уговора, начин плаћања 

7 дана по испоруци 
робе и испостављању 

рачуна 

  29.05.2020 23.06.2020 
4.818,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4161-
једнократне 
помоћи за 
школовање 

 

Предмет бр. 
01-404-64/20 

84. Набавка 
трпезаријског 

стола са 
столицама 

39143200-8-
намјештај за 
трпезарије 

Директни 
споразум 

570-8-1-75/20 

Предузетничка 
радња „Алексић“ 

с.п Божана 
Алексић Приједор 
Ул.Горња Ламовита 

бб 
ЈИБ:4507866760006 

Вриједност уговора 
5.644,08 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке  10 
дана по потписивању 
уговора, начин плаћања 

7 дана по испоруци 
робе и испостављању 

рачуна 
 

  29.05.2020 04.06.2020. 
 

5.644,08 
KM 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвне 
дјелатности 

4125-расходи 
за текуће 
одржавање 

(мјесне 
заједнице) 

 

Предмет бр. 
01-404-65/20 

85. Услуге вршења 
стручног надзора 

71247000-1-
Надзор 

грађевинских 
радова 

Директни 
споразум 

570-8-2-77/20 

„JM DESIGN“ 
D.O.O GRADIŠKA 
Ул.Д.Лукића бр.3 
ЈИБ:4401098380000 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења у 
складу са УГоворм 

бр.01-404-138/17, начин 
плаћања 100% авансно 
одмах по потписивању 

уговора 

  11.06.2020  
19.06.2020. 

 
7.020,00 
КМ 

Одјељење за 
просторно 
уређење 

4129-
технички 
прегледи, 
надзор 

објеката и 
ревизија 

 
 

Предмет бр. 
01-404-66/20 
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86. Услуге уклањања 
наноса земље у 
МЗ Међувође 

90721800-5-услуге 
заштите од 
природних 
непогода и 
опасности 

45112200-7-радови 
на уклањању 

земље 

Директни 
споразум 

570-8-2-79/20 

Јавни превозник 
„ГВОЗДЕН 

БЛАГОЈА“ С.П  
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 
Ул.Филипа 
Вишњића бб, 

ЈИБ:4502077220003 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 

услуге 5 дана од дана 
потписивања уговора, 
рок плаћања 5 дана по 
извршењу услуге и 

испостављања рачуна 
 

  12.06.2020 17.06.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

 

Предмет бр. 
01-404-67/20 

87. Услуге одржавања 
и поправки 

расвјетних тијела 
50232000-0-Услуге 
одржавања јавне 

расвјете и 
семафора 

Директни 
споразум 

570-8-2-78/20 

СТУР 
Електросервис 

„Ђукановић“ с.п 
Александар 
Ђукановић 

Ул.Доситејева бр.16 
ЈИБ:4502025690001 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 5 
дана по потписивању 
уговора, начин плаћања 

15 дана по извршењу 
услуге и испостављању 

рачуна 
 

  12.06.2020 15.06.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање и 
санација 

јавне расвјете 

Предмет бр. 
01-404-68/20 

88. Услуге уређења 
обале ријеке Уне у 
Козарској Дубици 
90721100-8-Услуге 

заштите 
крајолика 

Директни 
споразум 

570-8-2-83/20 

„МАЦКОП“ Д.О.О 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 

ул.Смиљанска бб, 
ЈИБ:4402930780001 

Вриједност уговора 
7.016,49 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 7 

дана од дана 
потписивања уговора, 
рок плаћања 15 дана по 
извршењу услуге и 

испостављања рачуна 
 
 

  17.06.2020 25.06.2020. 
 

7.016,49 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката  

водопривреде 

Предмет бр. 
01-404-69/20 
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89. Услуге уклањања 
и збрињавања 
грађевинског 

отпада 
90510000-5 услуге 
збрињавња и 
обраде отпада 

Директни 
споразум 

570-8-2-82/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 3 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања одмах 
по извршењу услуге и 
испостављању рачуна  

  18.06.2020 25.06.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4129-
трошкови 
уклањања 
објеката 

Предмет бр. 
01-404-70/20 

90. Извођење 
припремних 
радова на 
постављању 
подлоге за 
асфалтирање 
дионице пута 

45233142-6-радови 
на поправци цеста 

Директни 
споразум 

570-8-3-81/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 7 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања одмах 
по окончању радова и 

испостављању 
ситуације/рачуна  

  19.06.2020 26.06.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

 

Предмет бр. 
01-404-71/20 

91. Извођење радова 
на рушењу 
бесправно 
саграђеног 
помоћног 

дворишног објекта 
45110000-1-

Радови на рушењу 
објеката и радови 
разбијања те 
земљани радови 

Директни 
споразум 

      Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4129 
(трошкови за 
уклањање 
објеката) 

 

Предмет бр. 
01-404-72/20 
Ниједан 
позвани 

понуђач није 
доставио 
понуду, 

укупно 17. 
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92. Пружање 
банкарских услуга 

66110000-4-
банкарске услуге 

Директни 
споразум 

570-8-2-84/20 

„SBERBANK“ 
D.O.O 

Јеврејска 71 
БАЊА ЛУКА 

ЈИБ:4400930100008 

Вриједност уговора 
1.015,00 КМ, рок 

извршења услуге исти 
дан на основу уредно 
попуњеног налога, 

начин плаћања обрачун 
и наплата накнаде 

врши се  на мјесечном 
нивоу 

  11.06.2020 31.12.2020. 
1.015,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4127-расходи 
за услуге 

фин.посредов
ања 

 

Предмет бр. 
01-404-73/20 

93. Набавка и уградња 
система 

вентилације у 
браварску 
учионицу 

42520000-7-
уређаји за 
вентилацију 

45331210-1-радови 
инсталирања 
вентилације 

Директни 
споразум 

570-8-1-86/20 

„ШУВАК 
МЕТАЛ“ Д.О.О 
Иве Андрића бб 
Козарска Дубица 
ЈИБ:4403991430000 

Вриједност уговора 
4.972,50 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке са 
уградњом 7 дана од 
дана потписивања 

уговора, начин плаћања  
15 дана по испоруци и 

уградњи робе 
 
 
 

  02.07.2020 20.07.2020. 
 

4.972,50 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5112-
реконструкци

ја и 
инвестицион
о одржавање 
објеката и 
простора 

Предмет бр. 
01-404-74/20 

94. Додатне испоруке 
материјала за 

одржавање путева 
и улица на 

подручју општине 
Козарска Дубица у 
току 2020.године 

14212120-7-
шљунак 

Преговарачки 
поступак без 

објаве 
обавјештења 
чл.22 став 

1.тачка б ЗЈН 

„ШУМИЛ“ Д.О.О 
Светосавска бб, 
Козарска Дубица 
ЈИБ:400729770003 

Вриједност уговора 
10.530,00 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 7 дана 
од дана потписивања 

уговора, начин плаћања 
у року од 30 дана од 
дана испостављања 

рачуна  

  14.07.2020 31.08.2020. 
10.530,00 

КМ 

Одјељење а 
стамбено-
комуналне 
послове 
  4125-

одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-75/20 
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95. Набавка и уградња 
лед панела и 

пратеће опреме 
31524210-0-зидне 

свјетиљке 

Директни 
споразум 

570-8-1-85/20 

СТУР 
Електросервис 

„Ђукановић“ с.п 
Александар 
Ђукановић 

Ул.Доситејева бр.16 
ЈИБ:4502025690001 

Вриједност уговора 
6.993,19 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке са 
уградњом 3 дана по 
потписивању уговора, 
начин плаћања одмах 
по испоруци и уградњи 
робе и испостављању 

рачуна 
 

  08.07.2020 10.07.2020. 
6.993,19 

Одјељење за 
тсамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање и 
санација 

јавне расвјете 
 
 

Предмет бр. 
01-404-76/20 

96. Набавка и уградња 
ПВЦ и АЛУ 
столарије на 

сеоском дому у 
Влашковцима 
44220000-8-
грађевинска 
столарија 

Директни 
споразум 

570-8-1-87/20 

ОЗР Столарија 
„Бабић“ с.п Бабић 
Марјан и Бабић 

Горан 
Индустријска зона 
„Липова греда“ бб 
Козарска Дубица 
ЈИБ:4506901210000 

Вриједност уговора 
4.699,00 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке са 
уградњом 30 дана о 
дана потписивања 

уговора, начин плаћања 
60% авансно одмах по 
поптисивању уговора а 
40% одмах по уградњи 
робе и испост. Рачуна 

  16.07.2020 10.08.2020. 
 

4.699,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5111-издаци 
за изградњу 
објеката 

Предмет бр. 
01-404-77/20 

97. Провођење 
систематске 
дезинсекције 
(уништавање 
комараца) 

90922000-6-Услуге 
сузбијања 
штеточина 

Директни 
споразум 

570-8-2-89/20 

„ЕКО БЕЛ“ Д.О.О 
Цара Душана бр.84 
ТРН-Лакташи 
400855480002 

Вриједност уговора 
6.830,109 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 
услуге 7 дана од 

издавања налога од 
стране Наручиоца, рок 
плаћања 30 дана од 
дана извршења и 

испостављања рачуна 
 

  17.07.2020 Није 
реализован, 
није било 
комараца 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4122-услуге 
дератизације, 
дезинфекције 

и 
дезинсекције 

Предмет бр. 
01-404-78/20 
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98. Набавка и уградња 
дренажног камена 

и осталог 
дренажног 
материјала 

44163112-8-
дренажни систем 
45111240-2-радови 

на дренажи 
терена 

Директни 
споразум 

570-8-1-90/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
7.011,57 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке са 
уградњом 3 дана од 
дана потписивања 

уговора, начин плаћања 
одмах по испоруци и 

уградњи робе и 
испостављању 

ситуације/рачуна  
 

  20.07.2020 30.07.2020. 
 

7.011,57 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5112-
реконструкци

ја и 
инвестицион
о одржавање 
објеката и 
простора 

Предмет бр. 
01-404-79/20 

99. Уређење вањског 
платоа код 

ловачке куће у 
Стригови 

45400000-1-
завршни 

грађевинси радови 

Директни 
споразум 

570-8-3-92/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
7.014,15 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 

радова 5 дана од дана 
потписивања уг., начин 

плаћања одмах 
окончању радова и 

испост 
ситуације/рачуна  

 

  22.07.2020 30.07.2020. 
 

7.014,15 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5112 
(реконструкц

ија и 
инвестицион
о одржавање 
објеката и 
простора). 

Предмет бр. 
01-404-80/20 

 

100 Набавка и 
испорука цријепа 

44112500-3-
материјали за 
покривање 
кровова 

Директни 
споразум 

570-8-1-95/20 

„ШУМИЛ“ Д.О.О 
Светосавска бб, 
Козарска Дубица 
ЈИБ:400729770003    

Вриједност уговора 
6.879,60  КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 3 дана 
од дана потписивања 

уговора, начин плаћања 
одмах по испоруци 
робе и испостављању 

рачуна 

   14.08.2020. 
 

6.879,60 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5112-рек. и 
инв.одр.обј и 
простора 

Предмет бр. 
01-404-81/20 
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101 Извођење радова 
на санацији крова 
45260000-7-радови 
на крову и посебни 
занатски радови 

Директни 
споразум 

570-8-3-96/20 

„ШУМИЛ“ Д.О.О 
Светосавска бб, 
Козарска Дубица 
ЈИБ:400729770003    

Вриједност уговора 
4.820,40  КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 

радова 7 дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања одмах 
по извођењу радова и 

испостављању 
ситуације/рачуна 

  31.07.2020 14.08.2020. 
 

4.820,40 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5112-рек. и 
инв.одр.обј и 
простора 

Предмет бр. 
01-404-82/20 

102 Услуге 
ангажовања 

булдожера и друге 
опреме 

43211000-5-
Булдожери 

Директни 
споразум 

570-8-2-93/20 

„РИС“ Д.О.О 
Јошик бб 

Козарска Дубица 
ЈИБ:4401956450003 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-о,, 
рок извршења 24сата 
по потписивању 

уговора, начин плаћања 
одмах по извршењу 

посла и испостављању 
рачуна 

  05.08.2020 07.08.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-83/20 

103 Услуге уклањања 
поломљених грана 

и стабала и 
чупање пањева 

77340000-5-услуге 
обрезивања дрвећа 
и шишања живице 

Директни 
Споразум 

570-8-2-94/20 

„РИС“ Д.О.О 
Јошик бб 

Козарска Дубица 
ЈИБ:4401956450003 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-о,, 
рок извршења 24сата 
по потписивању 

уговора, начин плаћања 
одмах по извршењу 

посла и испостављању 
рачуна 

  06.08.2020 07.08.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

 

Предмет бр. 
01-404-84/20 
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ије уговора 

Организацио
на јединица 

која је 
покренула 
набавку и 
број конта 

Напомена 

104 Извођење радова 
на санацији 
канцеларије 
Туристичке 
организације 

општине Козарска 
Дубица 

45454100-5- 
Радови на обнови 

Директни 
Споразум 
570-8-3-
101/20 

„ШУМИЛ“ Д.О.О 
Светосавска бб, 
Козарска Дубица 
ЈИБ:400729770003    

Вриједност уговора 
6.959,79 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 

радова 7 дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања одмах 
по извођењу радова и 

испостављању 
ситуације/рачуна 

  24.08.2020 Реализација 
у току 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5112-рек. и 
инв.одр.обј и 
простора 

Предмет бр. 
01-404-85/20 

105 Набавка рачунара 
30213000 
Персонални 
рачунари 

Директни 
споразум 
570-8-1-
100/20 

„ДРАГИЧЕВИЋ“ 
Д.О.О. БАЊА 
ЛУКА, Ул. 
Младена 

Стојановића бр. 
26ц, ЈИБ 

4401138860000 

Вриједност уговора 
4.843,80 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке у 
року од два дана по 
потписивању уговора, 
начин плаћања у року 
од 7 дана од дана 
ипсоруке робе и 
испост.рачуна 

  20.08.2020 21.08.2020 
4.843,80 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
5113-Издаци 
за набавку 
опреме 

Предмет бр. 
01-404-86/20 

106 Набавка и 
испорука 

енергената за 
загријавање 

просторија (дрво) 
03418100-4-тврдо 

(бјелогорично) 
дрво 

Директни 
споразум 
570-8-1-
106/20 

ЈП Шумарства 
„ШУМЕ 

РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ“ А.Д 
СОКОЛАЦ Ш.Г 
ПРИЈЕДОР, 

Светосавска бб, 
ЈИБ:4400632340004 

Вриједност уговора 
5.360,12 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке робе 

10 дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 15 дана 
од дана испоруке робе 
и испостављања рачуна 

  25.08.2020 14.09.2020 
5.360,12 
КМ 

Територијалн
а ватрогасна 
јединица 

4122-расходи 
по основу 
утрошка 

енергије,ком. 
и 

комуник.услу
га 
 
 

Предмет бр. 
01-404-87/20 
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која је 
покренула 
набавку и 
број конта 

Напомена 

107 Израда ревизије 
Регулационог 

плана „Кривдића 
брдо“ 

71240000-2-
архитектонске 
услуге, техничке 
услуге и услуге 
планирања 

Конкурентск
и захтјев 

„ИНДУСТРОПРО
ЈЕКТ“ А.Д 
Ул.Вожда 

Карађорђа бр.14 
ПРИЈЕДОР 

ЈИБ:4400687240009 

Вриједност уговора 
11.645,01 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења  
- преднацрт Плана  у 
року од 60 (шездесет) 
дана по потпис уговора 
- Нацрт Плана у року 
од 30 (тридесет) дана 
од дана достављ 
примједби на 
Преднацрт Плана  
-приједлог Плана за 
Скупштину општине у 
року од 15 (петнаест) 
дана од дана 
одржавања стручне 
расправе 
- елаборат Плана у року 
од 15 (петнаест) дана 
од усвајања приједлога 
Плана од стране 
Скупштине општине. 
 
 
 
 
 
 
 
 

  29.09.2020 Реализација 
у току 

Одјељење за 
просторно 
уређење 

5117-израда 
просторно 
планске 

документациј
е 

Предмет бр. 
01-404-88/20 
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108 Услуге превоза 
муља 

90513700-3-услуге 
превоза муља 

Директни 
споразум 
570-8-2-
102/20 

 

Aутопревозник 
„Мандић“ с.п 

Миленко Мандић, 
Челебинци бб, 

Козарска Дубица, 
ЈИБ:502088000005 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 

услуге 3 дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 5 дана 
од дан извршења и 

испостављања рачуна 

  25.08.2020 09.09.2020. 
2.340,00 

 
01.10.2020. 

2.340,00 
 

06.10.2020. 
2.340,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката 

водопривреде 
 
 

Предмет бр. 
01-404-89/20 

109 Услуге превоза 
огревног дрвета 

60100000-9-услуге 
друмског превоза 

Директни 
споразум 
570-8-2-
104/20 

„ЕУРО ХОЛЦ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 

ДУБИЦА, 
Светосавска бр.19, 
ЈИБ:440430164003 

Вриједност уговора 
3.436,17 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 10 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 10 дана 
по извршењу услуге и 
испостављању рачуна  

  25.08.2020 05.10.2020 
 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4122 
(расходи по 
основу 
утрошка 
енергије)- 
ТВЈ-4122-
расходи по 
основу 
утрошка 
енергије, 
ком.и 

комуник.усл 
 
 
 
 

Предмет бр. 
01-404-90/20 
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110 Услуге сјече и 
извлачења дрвне 

масе 
7720000-2-

шумарске услуге 

Директни 
споразум 
570-8-2-
105/20 

„ЕУРО ХОЛЦ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 

ДУБИЦА, 
Светосавска бр.19, 
ЈИБ:440430164003 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 5 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 10 дана 
по извршењу услуге и 
испостављању рачуна  

  25.08.2020 01.09.2020 
7.020,00 
КМ 

 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвне 
дјелатности 

4122 
(расходи по 
основу 
утрошка 
енергије) 

Предмет бр. 
01-404-91/20 

111 Кошење-уређење 
путних појасева на 
подручју општине 
Козарска Дубица 

77300000-3 
Холтикултурне 

услуге 

Конкуренстк
и захтјев 
570-7-2-
103/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вр уговора 36.036,00 
КМ са ПДВ, рок изврш 
до 31.12.2020.год а по 
сваком налогу 5 дана, 
нач плаћ 30 дана по 

извр и исп.ситуације/р  

  15.09.2020 23.10.2020. 
19.819,80 

 
17.11.2020. 
12.366,90 

 
03.12.2020. 

3.904,99 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

 

Предмет бр. 
01-404-93/20 

112 Услуге рушења 
преградног зида 

4411231-4 
Преградни зидови 

Директни 
споразум 
570-8-2-
107/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
6.961,15 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 2 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања одмах 
по извршењу услуге и 
испостављању рачуна 

 
  

  01.09.2020 04.09.2020. 
 

6.961,15 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4129-
трошкови 
уклањања 
објеката 

Предмет бр. 
01-404-94/20 
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113 Услуге демонтаже 
дотрајалих и 
оштећених  

дијелова сеоског 
дома 

90511100-3 
Услуге уклањања 

крутог 
комуналног 
отпада 

Директни 
споразум 
570-8-2-
108/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
7.008,30 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 2 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања одмах 
по извршењу услуге и 
испостављању рачуна 

 
 

  02.09.2020 09.09.2020. 
 

7.008,30 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4129-
трошкови 
уклањања 
објеката 

Предмет бр. 
01-404-95/20 

114 Услуге превоза 
отпада 

90512000-9 
Услуге превоза 

отпада 

Директни 
споразум 
570-8-2-
109/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 4 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања одмах 
по извршењу услуге и 
испостављању рачуна  

  03.09.2020 09.09.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4129-
трошкови 
уклањања 
објеката 

Предмет бр. 
01-404-96/20 

115 Услуге 
уништавања 

корова 
77312100-1 
Услуге 

уништавања 
корова 

Директни 
споразум 
570-8-2-
111/20 

„МР 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Јошик 

бб, 
ЈИБ:4401955990004 

Вриједност уговора 
7.020,70  КМ  са ПДВ-
ом, рок извршења 4 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 15 дана 
од дана извршења 

услуге и испостављања 
рачуна 

 
 
 

  11.09.2020 18.09.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката 

водопривреде 
 

Предмет бр. 
01-404-97/20 
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116 Услуге у подручју 
заштите животне 

средине 
90700000-4 

Услуге у области 
заштите 

животне средине 

Директни 
споразум 
570-8-2-
112/20 

„МР 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Јошик 

бб, 
ЈИБ:4401955990004 

Вриједност уговора 
7.020,70  КМ  са ПДВ-
ом, рок извршења 7 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 15 дана 
од дана извршења 

услуге и испостављања 
рачуна 

  11.09.2020 18.09.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката 

водопривреде 
 

Предмет бр. 
01-404-98/20 

117 Услуге чишћења и 
санације тла 
90522300-5 
Чишћење и 
санација тла 

Директни 
споразум 
570-8-2-
113/20 

„МР 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Јошик 

бб, 
ЈИБ:4401955990004 

Вриједност уговора 
7.020,70  КМ  са ПДВ-
ом, рок извршења 24 

сата од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 15 дана 
од дана извршења 

услуге и испостављања 
рачуна 

  11.09.2020 15.09.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката 

водопривреде 
 

Предмет бр. 
01-404-99/20 

118 Услуге уклањања 
муља 

90513600-2 
Услуге уклањања 

муља 

Директни 
споразум 
570-8-2-
114/20 

„МР 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Јошик 

бб, 
ЈИБ:4401955990004 

Вриједност уговора 
7.020,70  КМ  са ПДВ-
ом, рок извршења 2 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 15 дана 
од дана извршења 

услуге и испостављања 
рачуна 

 
 

 

  11.09.2020 15.09.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката 

водопривреде 
 

Предмет бр. 
01-404-100/20 
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119 Извођење 
грађевинских 

радова одржавања 
објеката за 
заштиту од 
поплава 

45246410-0 
Радови 

одржавања 
објеката за 
заштиту од 
поплава 

Директни 
споразум 
570-8-3-
115/20 

„МР 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Јошик 

бб, 
ЈИБ:4401955990004 

Вриједност уговора 
7.020,70  КМ  са ПДВ-
ом, рок извођења 2 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 15 дана 
по окончању радова и 
испостављања рачуна 

 

  11.09.2020 18.09.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката 

водопривреде 
 

Предмет бр. 
01-404-101/20 

120 Извођење 
грађевинских 
радова на 
каналима за 
одводњавање 
45247112-8-
грађевински 
радови на 
каналима за 
одводњавање 

Директни 
споразум 
570-8-3-
116/20 

„МР 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Јошик 

бб, 
ЈИБ:4401955990004 

Вриједност уговора 
7.020,70  КМ  са ПДВ-
ом, рок извођења 2 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 15 дана 
по окончању радова и 
испостављања рачуна 

 

  11.09.2020 15.09.2020. 
 

7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката 

водопривреде 
 

Предмет бр. 
01-404-102/20 

121 Ивођење 
молерско-

фарбарских радова 
у просторијама 
мјесних уреда 
45442100-8-

бојадерски радови 
 

Директни 
споразум 
570-8-3-
117/20 

СЗР 
„КЛИЧКОВИЋ“ 
С.П ГОРАН 

КЛИЧКОВИЋ 
Међувође бб 

Козарска Дубица 
ЈИБ:4511330720009 

Вриједност уговора 
5.962,00 КМ без ПДВ-а, 
рок извођења радова 10 
дана од дана увођења у 
посао, начин плаћања 
15 дана по завршетку 
радова и испост.рачуна 
 

  11.09.2020 18.09.2020. 
 

5.962,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5112 (рек. и 
инв.о 

одрж.обј и 
простора). 

Предмет бр. 
01-404-103/20 
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набавку и 
број конта 

Напомена 

122 Услуге уклањања 
непожељне 
вегетације 
77211300-5 
Услуге крчења 

Конкурентск
и захтјев 
570-7-2-
110/20 

„МР 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Јошик 

бб, 
ЈИБ:4401955990004 

Вр уговора 41.999,72  
КМ  са ПДВ-ом, рок 
извођења 5 дана по 
појед налогу све до 
31.12.2020.године, 

начин плаћања 15 дана 
по извршењу посла и 
испостављања рачуна 

  30.09.2020 07.10.2020. 
41.999,72 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-104/20 

123 Извођење 
грађевинских 
радова на 

канализационој 
мрежи 

45232410-9 
Радови на 

канализационој 
мрежи 

Директни 
споразум 
570-8-3-
120/20 

„НИГРА“ Д.О.О 
Кнежица 

бб,Козарска Дубица 
ЈИБ:400726750001 

Вр уговора 6.961,50 
КМ са ПДВ-ом, рок 

извођења радова 4 дана 
од дана увођења у 

посао, начин плаћања 5 
дана по окончању 

радова и испост рачуна 

  14.09.2020 28.09.2020. 
 

6.961,50 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката 

водопривреде 

Предмет бр. 
01-404-105/20 

124 Извођење 
грађевинских 

радова 
мостоградње 
45221100-3 
Радов 

мостоградње 

Директни 
споразум 
570-8-3-
121/20 

„НИГРА“ Д.О.О 
Кнежица 

бб,Koзарска Дубица 
ЈИБ:400726750001 

Вр. уговора 6.996,60 
КМ са ПДВ-ом, рок 
изв. радова 4 дана од 
дана ув. у посао, начин 
плаћ 15 дана по оконч 
радова и испост.рачуна 

  14.09.2020 28.09.2020. 
 

6.996,60 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

 

Предмет бр. 
01-404-106/20 
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Опис 
измјене 
основних 
елеменат
а уговора 
и датум 
измјене 

Остатак 
вриједн. 
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учињене 
измјене 

Датум 
закључењ
а уговора 

Датум 
потпуне 
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Организацио
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која је 
покренула 
набавку и 
број конта 

Напомена 

125 Извођење 
припремних 

радова на путу за 
гробље у 

насељеном мјесту 
Верија 

4511240-9 
Радови ископа 

Директни 
споразум 
570-8-3-
118/20 

 

„МАЦКОП“ Д.О.О 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 

ул.Смиљанска бб, 
ЈИБ:4402930780001 

Вр уговора 5.850,00 
КМ са ПДВ-ом, рок изв 

2 дана од дана ув у 
посао, рок пл. 15 дана 

по извр услуге и 
испост. рачуна 

  14.09.2020 18.09.2020. 
 

5.850,00 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-107/20 

126 Набавка 
материјала за 

градњу 
44111000-1-
материјал за 
градњу 

44111200-3-
цемент 

Директни 
споразум 
570-8-1-
122/20 

„1.МАЈ“ Д.О.О 
Краља Петра I 
Ослободиоца бб 

ЈИБ:4400737950002 

Вриједност уговора 
5.981,00 КМ са ПДВ-
ом.Рок испоруке 7 дана 
од дана потписивања 

уговора 
Начин плаћања 15 дана 
по испоруци робе и 
испостављању рачуна 

 

  16.09.2020 16.09.2020. 
 

5.980,73 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5111-издаци 
за изградњу 
објеката 

Предмет бр. 
01-404-108/20 

127 Набавка и 
испорука 

профилисаног 
лима и 

репроматеријала 
44172000-6 
Лимови 

(грађевинарство) 

Директни 
споразум 
570-8-1-
119/20 

Лимарија 
„Мирнић“ с.п 

Миливој Мирнић, 
Козарска Дубица 
Ул.18.Септембра 

29 
ЈИБ:4510878010003 

Вриједност уговора 
2.336,30 КМ без ПДВ-
а.Испоручилац није у 
систему ПДВ-а.Рок 
испоруке 3 дана од 
дана потписивања 

уговора 
Начин плаћања 15 дана 
по испоруци робе и 
испостављању рачуна 

 

  15.09.2020 18.09.2020. 
 

2.336,30 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5111-издаци 
за изградњу 
објеката 

Предмет бр. 
01-404-109/20 
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која је 
покренула 
набавку и 
број конта 

Напомена 

128 Услуге сакупљања 
смећа 

90511300-5 
Услуге сакупљања 

смећа 

Директни 
споразум 
570-8-2-
123/20 

Јавни превозник 
„ГВОЗДЕН 

БЛАГОЈА“ С.П  
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 
Ул.Филипа 
Вишњића бб, 

ЈИБ:4502077220003 

Вриједност уговора 
6.961,50  КМ  са ПДВ-
ом, рок извршења 4 

дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 5 дана 
од дана извршења 

услуге и испостављања 
рачуна 

  23.09.2020 28.09.2020. 
 

6.961,50 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-110/20 

129 Услуге чишћења 
површинских вода 

90733400-8 
Услуге чишћења 
површинских вода 

Директни 
споразум 
570-8-2-
124/20 

Јавни превозник 
„ГВОЗДЕН 

БЛАГОЈА“ С.П  
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 
Ул.Филипа 
Вишњића бб, 

ЈИБ:4502077220003 

Вр уговора 6.966,60  
КМ  са ПДВ-ом, рок 
извр. 4 дана од дана 
потп. уг, начин 

плаћања 5 дана од дана 
извр. услуге и 
испост.рачуна 

  23.09.2020 28.09.2020. 
 

6.966,60 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-111/20 

130 Услуге прве 
надзорне провјере 

система 
управљања 
квалитетом 

општинске управе 
72250000-2-

Системске услуге 
и услуге подршке 

 

Директни 
споразум 
570-8-2-
140/20 

„Tuv Rheinland 
InterCert“ d.o.o 
Kosovska br.10 
11000 Beograd   

Вриједност уговора 
600,00 ЕУР, 

одн.1.173,498 КМ, рок 
важења уговора 

1.година, рок плаћања 
30 дана од дана 
извршења услуга 

  01.10.2020 27.10.2020 
1.173,498 

КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвне 
дјелатности 
4127( остале 
стручне 
услуге) 

 

Предмет бр. 
01-404-112/20 
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број конта 

Напомена 

131 Извођење 
грађевинских 
радова на 

споредном путу 
45233123-7-
грађевински 
радови на 

споредном путу 

Директни 
споразум 
570-8-3-
125/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
7.008,30 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 

радова 4 дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања одмах 
по окончању радова и 
испостављању рачуна  

  29.09.2020 07.10.2020. 
7.008,30 

 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-113/20 

132 Извођење радова 
насипавања 
каменом 

4525215-0-радови 
насипавања 
каменом 

Директни 
споразум 
570-8-3-
126/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
6.926,40 КМ са ПДВ-
ом, рок извођ радова 3 
дана од дана потпис 

уговора, начин плаћања 
одмах по оконч радова 

и испост рачуна  

  30.09.2020 07.10.2020. 
6.926,40 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-114/20 

133 Извођење грађев 
радова на дијелу 

објекта 
високоградње 

45200000-9-радови 
на објектима или 

дијеловима 
објеката 

високоградње и 
нискоградње 

Директни 
споразум 
570-8-3-
127/20 

„НИГРА“ Д.О.О 
Кнежица 

бб,Козарска Дубица 
ЈИБ:400726750001 

Вр уговора 6.907,68
КМ са ПДВ-ом, рок 

извођења радова 5 дана 
од дана увођења у 

посао, начин плаћања 5 
дана по окончању 

радова и испост рачуна 

  29.09.2020 07.10.2020. 
6.907,68 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-115/20 
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134 Набавка 
материјала за 
изградњу 

водоводне мреже 
Поглеђево 

44165100-5-Гипке 
цијеви 

Директни 
споразум 

5708-1-138/20 
 

 СТР 
ПРОДАВНИЦА 
„ПРИМА“ С.П 
КОЗАРСКА 

ДУБИЦА, Краља 
Петра I 

Ослободиоца бб, 
ЈИБ:502083540001 

Вр уговора 3.189,10 
КМ са ПДВ-ом, рок 
испоруке робе 7 дана 
од дана потписивања 

уговора, начин плаћања 
5 дана по испоруци 
робе и испост рачуна 

  12.10.2020 26.10.2020. 
3.189,10 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката 

водопривреде 
 

Предмет бр. 
01-404-116/20 

135 Извођење 
грађевинских 

радова на уређењу 
друштвеног дома 

у Агинцима 
45212170-8-
грађевински 

радови на згради 
намијењеној 
забави 

Директни 
споразум 
570-8-3-
128/20 

 

„НИГРА“ Д.О.О 
Кнежица 

бб,Козарска Дубица 
ЈИБ:400726750001 

Вр уговора 6.992,50 
КМ са ПДВ-ом, рок 

извођења радова 4 дана 
од дана увођења у 

посао, начин плаћања 5 
дана по окончању 

радова и испост рачуна 

  01.10.2020 07.10.2020. 
6.992,51 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 
5112 -

реконструкци
ја и 

инвестицион
о одржавање 
објеката и 
простора 

 

Предмет бр. 
01-404-117/20 

136 Услуге најма 
возила за превоз 

робе 
60180000-3-услуге 
најма возила за 
превоз робе 

Директни 
Споразум 
570-8-2-
129/20 

 

„МР 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Јошик 

бб, 
ЈИБ:4401955990004 

Вриједност уговора 
7.002,45КМ  са ПДВ-
ом, рок извршења 3 
дана по потписивању 
уговора, начин плаћања 

5 дана по извршењу 
посла и испостављања 

рачуна 
 

  02.10.2020 07.10.2020. 
7.002,45 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
објеката 

водопривреде 

Предмет бр. 
01-404-118/20 
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137 Набавка насипног 
материјала 

14212210-5-
мјешавина 

шљунка и пијеска 

Директни 
споразум 
570-8-1-
130/20 

„МР 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Јошик 

бб, 
ЈИБ:4401955990004 

Вриједност уговора 
6.949,80 КМ  са ПДВ-
ом, рок извршења 3 
дана по потписивању 
уговора, начин плаћања 

5 дана по извршењу 
посла и испостављања 

рачуна 

  05.10.2020 08.10.2020. 
6.949,80 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-119/20 

138 Набавка 
материјала за 

поправљање цеста 
44113700-2-
материјали за 

поправљање цеста 

Директни 
споразум 
570-8-1-
131/20 

„БАБИЋ 
ПРЕВОЗ“ Д.О.О 
Кнежица, Трг 

Козарских јунака 
бб, 

ЈИБ:4402966890008 

Вриједност уговора 
6.949,80 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке са 

уградњом и превозом  4 
дана од дана 

потписивања уговора, 
начин плаћања одмах 
по испоруци и уградњи 
робе и испостављању 

рачуна  

  06.10.2020 13.10.2020. 
6.949,80 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-120/20 

139 Набавка ријечног 
материјала-
облутака 

14212110-4-
Облуци 

Директни 
споразум 
570-8-1-
132/20 

Јавни превозник 
„ГВОЗДЕН 

БЛАГОЈА“ С.П  
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 
Ул.Филипа 
Вишњића бб, 

ЈИБ:4502077220003 

Вр уговора 6.926,40  
КМ  са ПДВ-ом, рок 

испоруке са превозом и 
уградњом. 3 дана од 
дана потп. уг, начин 
плаћања одмах по 
испоруци и уградњи 
робе и испост.рачуна 

 
 

  06.10.2020 12.10.2020. 
6.926,40 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-121/20 
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140 Извођење радова 
на изградњи 

базена за питку 
воду 

45232150-8-
Радови у вези са 
цјевоводима за 
дистрибуцију 
питке воде 

Директни 
споразум 
570-8-3-
135/20 

„ЂУРЂЕВИЋ“ 
Д.О.О 

Острошка бб 
Козарска Дубица 

ЈИБ: 
4402759750000 

Вриједност уговора  
6.023,74 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 

радова 10 дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 5 дана 
по окончању радова и 
испостављању рачуна 

 

  07.10.2020 04.11.2020. 
6.023,74 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5111-издаци 
за изградњу 
објеката 

Предмет бр. 
01-404-122/20 

141 Извођење радова 
на изради крила 
путног моста у 
Челебинцима 
45221111-3 
Грађевински 

радови на путном 
мосту 

Директни 
споразум 
570-8-3-
136/20 

„ЂУРЂЕВИЋ“ 
Д.О.О 

Острошка бб 
Козарска Дубица 

ЈИБ: 
4402759750000 

Вриједност уговора  
7.017,07 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 

радова 5 дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 5 дана 
по окончању радова и 
испостављању рачуна 

  07.10.2020 15.10.2020. 
7.017,07 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

 

Предмет бр. 
01-404-123/20 

142 Извођење радова 
на изради 

засипане потпорне 
конкструкције у 
Урмовцима 
45262310-7-
Армирано 

бетонски радови 

Директни 
споразум 
570-8-3-
137/20 

„ЂУРЂЕВИЋ“ 
Д.О.О 

Острошка бб 
Козарска Дубица 

ЈИБ: 4402759750000 

Вриједност уговора  
6.961,50  КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 

радова 5 дана од дана 
потписивања уговора, 
начин плаћања 5 дана 
по окончању радова и 
испостављању рачуна 

  08.10.2020 15.10.2020. 
6.961,50 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-124/20 
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143 Извођење радова 
на реконструкцији 

улице 
Ђурђевданска у 
насељу Петра 
Пеције у 

Козарској Дубици 
45233140-2-

цестовни радови 

Конкуренстк
и захтјев 
570-7-3-
133/20 

„ПРИЈЕДОРПУТЕ
ВИ“ А.Д 

Ул. 27. јуна бр. 17,  
ПРИЈЕДОР 

ЈИБ:4400679810009, 
 

Вр уговора 66.552,84,
рок за извођ.радова 20 
дана од дана увођења у 
посао, начин плаћања 
Плаћање изведених 

радова ће се извршити 
у складу са Уг. о 
суфинанс. пројекта 

инфрастр. на подручју 
општине Коз.Дуб. 
бр.01-40-52/20 и 

бр.26.04-07-126-25/20 
од 05.10.2020.године 

закљученог између Реп. 
Секрет. за расељена 
лица и миграције и 
Општине Коз Дубица 
(износ од 55.000,00 
КМ), и то у року не 
дужем од 30 дана од 
дана дозначених 

средстава а на основу 
доказа о завршетку 
радова и испост. 

овјереним оконч сит, а 
разлика средстава 
потребних за реализ 
овог уг платиће се са 

ставке 5112-реконстр. и 
модерн улица 

  19.11.2020 30.11.2020. 
 

66.552,84  

Реп.сек. за 
расељена 
лица и 

миграције на 
позицији 
487300-

трансфери 
јединицама 
локалне 

самоуправе и 
финансирање 
повратка у 
РС у износу 
од 55.000,00 

КМ. 
Одлука о 
одобрењу 
додатних 
средстава 
бр.01-404-
125/20 од 

06.11.2020.го
дине у износу 
од 11.552,84 
КМ са ПДВ-
ом, са ставке 
5112-рек. и 
модернизациј

а улица 

Предмет бр. 
01-404-125/20 
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144 Набавка и 
испорука 
додатних 
количина 

погонског горива 
у току 2020.године 
09130000-9-нафта 
и дестилати 

Конкурентск
и захтјев 
570-7-1-
134/20 

 

„ДОШЛИЋ“ 
Д.О.О 

 Ул. Ђакона 
Авакума бб,  

ЈИБ: 4400740660007 

Вриједност уговора 
14.790,00  КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке одмах 
од дана наруџбе, рок 
плаћања 60 дана од 
дана испостављања 

фактуре 

  02.11.2020 
 

31.12.2020. 
9.988,65 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 

4126-расходи 
по основу 
путовања и 
смјештаја 

 

Предмет бр. 
01-404-126/20 

145 Набавка 
бесконтактних 
топломјера 
38412000-6-
термометри 

Директрни 
споразум 
570-8-1-
139/20 

„ПАРТНЕР“ Д.О.О 
БИЈЕЉИНА 

Средњи Драгаљевац 
бр.37, 

ЈИБ:4400323470009 

Вриједност уговора 
1.662,50 КМ са ПДВ-

ом, рок испоруке 7 дана 
од дана потписивања, 
начин плаћања одмах 
по испоруци робе и 
испостављању рачуна 

 

  17.10.2020 27.10.2020. 
1.662,50 

Општинска 
изборна 
комисија 

4129-ОИК 

Предмет бр. 
01-404-127/20 

146 Извођење радова 
на уређењу 

околиша око дома 
у МЗ Бјелајци 

45233160-8-стазе 
и друге 

неасфалтиране 
површине 

Директни 
споразум 
570-8-3-
141/20  

„МАЦКОП“ Д.О.О 
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 

ул.Смиљанска бб, 
ЈИБ:4402930780001 

Вр уговора 6.967,35 
КМ са ПДВ-ом, рок изв 

5 дана од дана ув у 
посао, рок пл. 10 дана 
по окончању радова и 

испост. рачуна 

  16.10.2020 02.11.2020. 
6.967,35 

 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

 
 
 

Предмет бр. 
01-404-128/20 
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147 Набавка и 
испорука алкатен 

цијеви 
44165200-6 
Улазне цијеви 

Директни 
споразум 
570-8-1-
142/20 

„1.МАЈ“ Д.О.О 
Краља Петра I 
Ослободиоца бб 

ЈИБ:4400737950002 

Вр уговора 3.951,09
КМ са ПДВ-ом.Рок 
испоруке 3 дана од 
дана потп уговора 

Начин плаћ 10 дана по 
исп робе и исп рачуна 

  16.10.2020 21.10.2020 
3.951,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4125-мјесне 
заједнице-
расходи за 
текуће 

одржавање 

Предмет бр. 
01-404-129/20 

148 Набавка и 
испорука 

прикључних и 
других стезаљки и 
пратеће опреме 

31211340-3- 
Стезаљке 
осигурача 

Директни 
споразум 
570-8-1-
143/20 

 

СТР 
ПРОДАВНИЦА 

„ELMONT 
ELEKTRO SHOP“ 
С.П КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Ул. 
Војводе Петра 
Бојовића бб, 

ЈИБ:4508125610003 

Вриједност уговора 
6.996,80 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 3 дана 

од потписивања 
уговора рок плаћања 
одмах по испоруци и  
испостављању фактуре 

  20.10.2020 27.10.2020. 
6.996,80 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање и 
санација 

јавне расвјете 
 

Предмет бр. 
01-404-130/20 

149 Набавка и 
испорука 
стропних 

свјетиљки за 
унутрашњост 

спортског објекта 
31524120-2 
Стропне 
свјетиљке 

 
 
 

Директни 
споразум 
570-8-1-
144/20 

СТР 
„ЂУКАНОВИЋ“с.
п КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 

Ул.Доситејева бр.16 
ЈИБ:4502025690001 

Вриједност уговора 
6.990,03 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 3 дана  

по потписивању 
уговора, рок плаћања 
одмах по испоруци 
робе и испостављања 

фактуре 

  20.10.2020 21.10.2020. 
 

6.990,00 
КМ 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање и 
санација 

јавне расвјете 
 

Предмет бр. 
01-404-131/20 
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150 Услуге одржавања 
терена 

77314000-4-услуге 
одржавања 
терена 

Директни 
споразум 
570-8-2-
151/20 

Јавни превозник 
„ГВОЗДЕН 

БЛАГОЈА“ С.П  
КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 
Ул.Филипа 
Вишњића бб, 

ЈИБ:4502077220003 

Вр уговора 7.020,00  
КМ  са ПДВ-ом, рок 
извршења 3 дана од 
дана потп. уг, начин 
плаћања у року од 5 
дана по извршењу 

услуге и испост.рачуна 

  28.10.2020 02.11.2020. 
7.020,00 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

 

Предмет бр. 
01-404-132/20 

151 Услуге 
постављања 
заштитног 
уземљења на 

дистрибутивној 
мрежи 

713340000-8 
Услуге у области 
машинства и 
електротехнике 

Директни 
споразум 
570-8-2-
152/20 

Сервис електро-
услуге "ЕЛЕКТРО 

МОНТ" 
с.п Драгица Милић 

Милешевска  
Козарска Дубица 

ЈИБ: 4511250370007 

Вр уговора 5.500,00  
КМ  без ПДВ-а, рок 
извршења 3 дана од 
дана потп. уг, начин 
плаћања у року од 5 
дана по извршењу 

услуге и испост.рачуна 

  28.10.2020 03.11.2020. 
5.500,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање и 
санација 

јавне расвјете 

Предмет бр. 
01-404-133/20 

152 Услуге поправака 
и одржавања 

50711000-2-услуге 
поправака и 
одржавања 

ел.инсталација у 
зградама 

Директни 
споразум 
570-8-2-
153/20 

СТР 
„ЂУКАНОВИЋ“с.
п КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, 

Ул.Доситејева бр.16 
ЈИБ:4502025690001 

Вриједност уговора 
6.579,06 КМ са ПДВ-
ом, рок извршења 2 
дана  по потписивању 
уговора, рок плаћања 
одмах по извршењу 

посла и испост фактуре 

  04.11.2020 09.11.2020. 
6.579,06 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање и 
санација 

јавне расвјете 
 

Предмет бр. 
01-404-134/20 
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Остатак 
вриједн. 
Уговора 
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учињене 
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Датум 
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потпуне 
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Организацио
на јединица 

која је 
покренула 
набавку и 
број конта 

Напомена 

153 Извођење 
бетонских радова 
на изградњи 
сеоског дома 
45262300-4-

бетонски радови 

Директни 
споразум 
570-8-3-
154/20 

„ШУМИЛ“ Д.О.О 
Светосавска бб, 
Козарска Дубица 
ЈИБ:400729770003    

Вриједност уговора 
6.728,17 КМ са ПДВ-
ом, рок извођења 

радова 4 дана од дана 
потписивања уговора и 
увођења у посао, начин 
плаћања 15 дана по 
извођењу радова и 
испостављању 

ситуације/рачуна 

  12.11.2020 08.12.2020. 
6.728,17 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

5111-издаци 
за изградњу 
објеката 

Предмет бр. 
01-404-135/20 

154 Набавка и уградња 
електро 

материјала 
31730000-2-

електротехничка 
опрема 

 

Директни 
споразум 
570-8-1-
156/20 

 

Сервис електро-
услуге "ЕЛЕКТРО 

МОНТ" 
с.п Драгица Милић 

Милешевска  
Козарска Дубица 

ЈИБ: 4511250370007 

Вриједност уговора 
4.187,43  КМ  без ПДВ-

а, рок испоруке са 
уградњом 3 дана од 
дана потп. уг, начин 
плаћања у року одмах 
по испоруци робе и 

испост.рачуна 

  19.11.2020 20.11.2020. 
4.187,43 

Одјељење за 
стамбено 
комуналне 
послове 

4125-
одржавање и 
санацја јавне 
расвјете 

Предмет бр. 
01-404-136/20 

155 Услуге 
одводњавања 

90733500-9-услуге 
одводњавања у 

вези са 
онечишћењем 

површинских вода  

Директни 
споразум 
570-8-2-
158/20 

 

„МР 
СЛИЈЕПЧЕВИЋ“ 
Д.О.О КОЗАРСКА 
ДУБИЦА, Јошик 

бб, 
ЈИБ:4401955990004 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ  са ПДВ-
ом, рок извршења 24 
сата по потписивању 

уговора, начин плаћања 
7 дана по извршењу 
посла и испостављања 

рачуна 
 

  26.11.2020 01.12.2020. 
7.020,00 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

 
 

Предмет бр. 
01-404-138/20 
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вриједн. 
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реализац 
ије уговора 
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која је 
покренула 
набавку и 
број конта 

Напомена 

156 Набавка и 
испорука 

новогодишњих 
свјетиљки 

31522000-1-
свјетла за 
новогодишње 

дрвце 

Директни 
споразум 
570-8-1-
159/20 

„CENTRUM 
TRADE“ D.O.O 
БАЊА ЛУКА 

XVI KNOUB broj 
10 
ЈИБ: 

4401150640007 

Вриједност уговора 
6.210,90 КМ са ПДВ-
ом, рок испоруке 
најкасније до 
15.децембра 

2020.године, начин 
плаћања аванс одмах 
по потписивању 
уговора у износу 
1.000,00 КМ, а 

преоостали износ 
одмах по испоруци 
робе и испостављању 

рачуна 
 
 
 

  01.12.2020 15.12.2020. 
1.000,00 
Свјетиљке 
испоручене 
Уплата 

преосталог 
износа у 
току 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање и 
санација 

јавне расвјете 

Предмет бр. 
01-404-139/20 

157 Извођење 
грађевинских 

радова 
нискоградње у 

насељеном мјесту 
Кошућа 

45246400-7-
Радови на 
заштити од 
поплава 

 
 
 

Директни 
споразум 
570-8-3-
160/20 

„ЂУРЂЕВИЋ“ 
Д.О.О 

Острошка бб 
ЈИБ: 

4402759750000 

Вриједност уговора 
7.018,24 КМ  са ПДВ-
ом, рок извршења 5 
дана по потписивању 
уговора и увођења у 

посао, начин плаћања 5 
дана по извршењу 

посла и испостављања 
рачуна 

 

  04.12.2020 30.12.2020 Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4125-
одржавање 
путева, 
шумских 
путева и 
улица 

Предмет бр. 
01-404-141/20 
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. 

бро
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Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста 
поступка и 
бр. обавјеш 
тења о 
додјели 

уговора  са 
Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу 

Основни елементи 
уговора 

Опис 
измјене 
основних 
елеменат
а уговора 
и датум 
измјене 

Остатак 
вриједн. 
Уговора 
након 

учињене 
измјене 

Датум 
закључењ
а уговора 

Датум 
потпуне 
реализац 
ије уговора 

Организацио
на јединица 

која је 
покренула 
набавку и 
број конта 

Напомена 

158 Услуге поправке 
рачунара и остале 
периферне опреме 
50300000-8-услуге 

поправака, 
одржавања и 
сродне услуге за 
персоналне 
рачунаре 

Директни 
споразум 
570-8-2-
161/20 

Сервис електро-
услуге "ЕЛЕКТРО 

МОНТ" 
с.п Драгица Милић 

Милешевска  
Козарска Дубица 

ЈИБ: 4511250370007 

Вр уговора 7.020,00  
КМ  без ПДВ-а, рок 
извршења 3 дана од 
дана потп. уг, начин 
плаћања одмах по 
извршењу услуге и 
испост.рачуна 

  11.12.2020 16.12.2020. 
 

7.020,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4152-текући 
грантови-
потрошачка 
јединица-
начелник 
општине 

Предмет бр. 
01-404-142/20 

159 Услуге 
реконструкције 
испитивања 
електричних 
инсталација за 
комуникацијску 

опрему 
50334400-9- 
Услуге 

одржавања за 
комуникацијску 

опрему 

Директни 
споразум 
570-8-2-
162/20 

Сервис електро-
услуге "ЕЛЕКТРО 

МОНТ" 
с.п Драгица Милић 

Милешевска  
Козарска Дубица 

ЈИБ: 4511250370007 

Вр уговора 7.020,00  
КМ  без ПДВ-а, рок 
извршења 3 дана од 
дана потп. уг, начин 
плаћања одмах по 
извршењу услуге и 
испост.рачуна 

  11.12.2020 16.12.2020. 
 

7.020,00 
КМ 

Одјељење за 
општу управу 
и друштвене 
дјелатности 
4152-текући 
грантови-
потрошачка 
јединица-
начелник 
општине 

Предмет бр. 
01-404-143/20 

160 Пружање услуга 
уређења око 

друштвеног дома 
у Доњем Јеловцу 

45520000-8-
изнајмљивање 

опреме за земљане 
радове с опер. 

Директни 
споразум 
570-8-2-
164/20 

„ЂУРЂЕВИЋ“ 
Д.О.О 

Острошка бб 
ЈИБ: 

4402759750000 

Вриједност уговора 
7.020,00 КМ  са ПДВ-
ом, рок извршења 5 
дана по потписивању 
уговора, начин плаћања 

7 дана по извршењу 
посла и испостављања 

рачуна 

  16.12.2020 30.12.2020 
 

Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 

4129-
трошкови 
уклањања 
објеката 

Предмет бр. 
01-404-145/20 
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161 Санација 
канализације и 

израда сливника у 
улици Кнеза 
Милоша 

45232420-2 
грађевински 
радови на 
објектима 
канализације 

Директни 
споразум 
570-8-3-
165/20 

„НИГРА“ Д.О.О 
Кнежица 

бб,Козарска Дубица 
ЈИБ:400726750001 

Вр уговора 6.786,00 
КМ са ПДВ-ом, рок 

извођења радова 5 дана 
од дана увођења у 

посао, начин плаћања 7 
дана по окончању 

радова и испост рачуна 

  22.12.2020 28.12.2020 
6.786,00 
КМ 

Одјељење за 
стамебно 
комуналне 
послове 

5112-
реконструкци

ја и 
модернизациј

а улица 

Предмет бр. 
01-404-146/20 

162 Санација 
санитарних 

чворова  у згради 
МСШ „Никола 

Тесла“ у Козарској 
Дубици 

45330000-9-
водоинсталатерск
и и санитацијски 

радови 

Отворени 
поступак 

570-1-3-163-
3-23/20 

„НИГРА“ Д.О.О 
Кнежица 

бб,Козарска Дубица 
ЈИБ:400726750001 

Вриједност уговора 
132.490,78 КМ са ПДВ-

ом, рок извођења 
радова 40 радних дана 
од дана увођења у 

посао, начин плаћања у 
року од 30 дана на 
основу окончаних 
ситуација које 

испоставља Извођач 

  01.02.2021 У току Одјељење за 
стамбено-
комуналне 
послове 
Плаћање 
уговореног 
износа ће се 
вршити из 
донаторских 
средстава по 

основу 
Споразума о 
реализацији 
пројекта 

„Санација 
тоалета у 

Средњошкол
ском центру 

„Никола 
Тесла“ 

Предмет бр. 
01-404-150/20 
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Козарска 
Дубица 

закљученог 
између 

Министарств
а просвјете и 
културе и 
Општине 
Козарска 
Дубица 
бр.01-40-
67/20 од 

24.12.2020.го
дине и 

донаторских 
средстава 
дозначених 
од стране 

Предсједнице 
Републике 
Српске 

 


