
     ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  АПРИЛ  2021. ГОДИНЕ  

Ред.
бр. 

Ознака и опис по ЈРЈН Врста поступка 
и број 
обавјештења о 
додјели 
уговора са 
Портала јавних 
набавки 

Подаци о добављачу/ 
добављачима у 
оквирном споразуму 
(Назив, ИД број, 
мјесто) 

Основни елементи уговора/оквирног 
споразума (вриједност у КМ без  
ПДВ-а, период трајања/рок 
извршења, рок плаћања, гарантни 
период 

Опис 
измјене 
основних 
елеменат
а уговра и 
датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 
уговора након 
учињене 
измјене/остатак 
вриједности 
оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 
уговра/ 
оквирног 
споразума у 
КМ без  
ПДВ-а 

Датум потпуне 
рализације 
уговра/оквирно
г спорзаума и 
укупна 
утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Хируршке маске 
 
18143000-3 Заштитна 
опрема 

Директни 
споразум 

„МГ ХЕМ“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4404647270008 

Вриједност: 
1.510,00 КМ   
 
 

- рок испоруке: 2 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 01.04.2021. 
године 

 21.04.2021. 
године 
1.510,00 КМ   
 

 

2. Ревизија акта о 
процјени ризика за 
свако радно мјесто 
 
90711100-5 Процјена 
ризика или опасности, 
осим за 
грађевинарство 
 
 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
5.950,00 КМ  
 
- рок извршења:  фазно, у 
складу са динамиком утврђеном 
од стране Уговорног органа у 
року до 31.10.2021. године; 
 - рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 
 

05.04.2021. 
године 

30.09.2021. 
године 

5.950,00 КМ  
 

 

3. Систематски љекарски 
преглед радника   
Лот-1 Радна мјеста без 
повећаног ризика и са 
повећаним ризиком  
 
 
85121000-3 - Услуге 
љекарских ординација 

Анекс II дио Б ЗУ 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКИ 
ЦЕНТАР  
„DEAMEDICA“  
Бања Лука 
ЈИБ 
4403244290002 

Вриједност: 
14.868,00 КМ  
 
- рок извршења:  60 дана од 
обостараног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

05.04.2021. 
године 

31.12.2021. 
године 

14.868,00 КМ  
 

 



4. Испитивање услова 
радне средине за 
љетни и зимски период 
 
90731400-4 Праћење 
или мјерење 
онечишћења ваздуха 
 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
5.500,00 КМ  
 
- рок извршења:  до 15.07.2021. 
године; 
 - рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 08.04.2021. 
године 

30.09.2021. 
године 

5.500,00 КМ  
 

 

5. Резервно бројило 
генератора 
 
38560000-8  
Производна бројила 

Конкурентски 
захтјев 

„METERING 
SOLUTIONS“ 
д.о.о. Бања Лука 

ЈИБ 
4402599880009 

Вриједност: 
14.850,00 КМ  
 
 

- рок испоруке: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 15.04.2021. 
године 

18.06.2021. 
године 
14.850,00 КМ  
 

 

6. Преглед и одржавање 
далeковода 35 kV 
 
50532400-7 Услуге 
поправака и 
одржавања опреме за 
дистрибуцију 
електричне струје 

Конкурентски 
захтјев 
 
Оквирни 
споразум 

Конзорцијум: 
 
 „Миг Електро“  
д.о.о.  
Мркоњић Град,  
ЈИБ 
4401859250008 
 
„Елнос БЛ“  д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 
20.000,00 КМ  
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања оквирног 
споразума; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
исправно испостављене 
фактуре; 
 

 20.000,00 КМ  
 

26.04.2021. 
године 

  

7. Паркирање возила 
 
98351100-9 Услуге 
паркингом 

Директни 
споразум 

Општина  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401198330000 

Вриједност: 
3.300,00 КМ   
 
- рок извршења:   период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 - рок плаћања:  мјесечно, у року 
од 60 дана након исправно 
испостављене фактуре; 

 1.100,00 КМ 26.04.2021. 
године 

31.12.2021. 
године  
2.200,00 КМ 

 



8. Набавка бојлера 
 
44621210-4  Бојлери за 
воду 

Конкурентски 
захтјев 

„ПРОЦЕСНА 
ОПРЕМА И 
ИНЖЕЊЕРИНГ“  
д.о.о.  
Tрн-Лакташи 
ЈИБ 
4402376070005 

Вриједност: 
2.052,00 КМ 
 

- рок испоруке: 5 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 27.04.2021. 
године 

30.04.2021. 
године 

2.052,00 КМ 
 

 

9. Четкице за синхроне 
генераторе 
 
14814000-0 - Вјештачки 
графит  
 

Конкурентски 
захтјев 

„Елнос БЛ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 
7.896,00 КМ 
 

- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

27.04.2021. 
године 

 16.06.2021. 
године 
7.896,00 КМ 
 

 

10. Потрошни материјал за 
санацију биодиска 
 
4214100-9 Обични 
уређаји, зупчаници и 
погонски елементи 

Директни 
споразум 

„Селена“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400920050002 
 

Вриједност: 
399,83 КМ 
 

- рок испоруке: 30.04.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 30.04.2021. 
године 

30.04.2021. 
године  
399,83 КМ 
 

 

 


