
      ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ДЕЦЕМБАР  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. Роба за прославу 
јубилеја                   

Директни 
споразум 

Фото студио „Арт“ 
Чегар Славиша 
с.п. Мркоњић Град 
ЈИБ 
4503142430009 

Вриједност: 
550,00 КМ    
 
- рок испоруке: 31.12.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 02.12.2021. 
године 

23.12.2021. 
године 
550,00 КМ    
 

 

2. Роба за прославу 
јубилеја                   

Директни 
споразум 

„Cooper Šped“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4401706850006 

Вриједност: 
560,20 КМ    
 
- рок испоруке: 02.12.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 02.12.2021. 
године 

15.12.2021. 
године 
560,20 КМ    
 

 

3. Лична заштитна одјећа 
 
18110000-3 Радна 
одјећа 
 

Конкурентски 
захтјев 

„АНГ“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4402392190002 

Вриједност: 
34.735,70 КМ    
 
- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 

 0,00 07.12.2021. 
године 

31.12.2021. 
године 

34.735,70 КМ    
 

 



4. Промоција предузећа 
на манифестацији „67. 
Избор десет најбољих 
спортиста Републике 
Српске“ у организацији 
„Гласа  Српске“ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 

Директни 
споразум 

„Глас Српске“ а.д. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401702350009 
 

Вриједност: 
1.000,00 КМ   
 
- рок извршења: 14.12.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

07.12.2021. 
године 

28.12.2021. 
године 

1.000,00 КМ   
 

 

5. Набавка 
идентификационих 
картица 
 
 30237300-2 Материјал 
за рачунаре 

Директни 
споразум 

„ŠPICA SYSTEMS“ 
д.о.о.  Сарајево 
ЈИБ 
4200801830009 

Вриједност: 
460,00 КМ    
 
- рок испоруке: 22.12.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 07.12.2021. 
године 

31.12.2021. 
године 

460,00 КМ    
 

 

6. Спровођење мјерења 
(четири серије мјерења 
у току године) и изради 
и испостављању 
годишњег извјештаја о 
континуираном 
испитивању квалитета 
воде акумулационог 
језера „Бочац“, 
акумулационог језера             
ХЕ „Бочац 2“, Црне 
ријеке и Угра на нивоу 
године 
90733100-5 Услуге 
праћења или надзора 
над загађењем 
површинских вода 
 

Конкурентски 
захтјев 

„Институт за воде“ 
д.о.о. Бијељина 
ЈИБ 
4400388840008 

Вриједност: 
17.400,00 КМ   
 
- рок извршења: годину дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 8.700,00 КМ 08.12.2021. 
године 

30.09.2022. 
године 
8.700,00 КМ 

 



7. Резервни дијелови и 
ситна опрема за дрон 
 
30237300-2 Материјал 
за рачунаре 

Директни 
споразум 

„Sync“ д.о.о. 
Мостар 
ЈИБ 
4227871010004 
 

Вриједност: 
999,02 КМ    
 
- рок испоруке: 08.01.2022. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 09.12.2021. 
године 

31.01.2022. 
године 

999,02 КМ    
 

 

8. Штампани материјал 
 
22000000-0 Штампани 
материјал и сродни 
производи 

Директни 
споразум 

Занатска радња 
„Design“ СП 
Пејаковић Душко 
ЈИБ 
4503502150002 

Вриједност: 
2.932,50 КМ    
 
- рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 11.12.2021. 
године 

31.12.2021. 
године 

2.932,50 КМ    
 

 

9. Набавка сатова за 
пензионере 
 
18522000-4 Ручни 
сатови 

Директни 
споразум 

„Бисер“ с.п. 
Анастасија 
Микача, 
 Бања Лука 
ЈИБ 
4502285760003 

Вриједност: 
1.491,80 КМ    
 
- рок испоруке: 5 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 13.12.2021. 
године 

23.12.2021. 
године 

1.491,80 КМ    
 

 

10. Набавка алата и 
опреме за ИТ службу 
 
30237200-1 Прибор за 
рачунаре 

Директни 
споразум 

„Партнер“ д.о.о. 
Бијељина 
ЈИБ 
4400323470009 
 

Вриједност: 
807,79 КМ     
 
- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 13.12.2021. 
године 

31.03.2022. 
године 

807,79 КМ     
 

 



11. Роба за прославу 
јубилеја                   

Директни 
споразум 

„PG STUDIO“ с.п.   
Предраг Грабеж 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4511240570008 

Вриједност: 
2.033,00 КМ    
 
- рок испоруке: 2 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 13.12.2021. 
године 

23.12.2021. 
године 

2.033,00 КМ    
 

 

12. Новогодишњи 
рекламни материјал 
 
22462000-6 Рекламни 
материјал 
 

Конкурентски 
захтјев 

„Центар за 
професионалну 
рехабилитацију и 
запошљавање 
инвалида“ а.д. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4403395230001 

Вриједност: 
11.999,59 КМ   
 
- рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 
 

14.12.2021. 
године 

29.12.2021. 
године 

11.999,59 КМ   
 

 

13. Геодетско осматрање 
бране ХЕ „Бочац“ и 
МХЕ „Бочац 2“ у 2021. 
години 
 
71355000-1 Геодетске 
услуге 
 

Конкурентски 
захтјев 

Група понуђча: 
 
1.Институт за 
грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о. Бања 
Лука (вођа групе) 
ЈИБ 
4400918310005   
 
2. „Архитектонско 
грађевинско-
геодетски 
факултет“ Бања 
Лука  
(члан групе) 
ЈИБ 
4401017720022 

Вриједност: 
12.000,00 КМ   
 
- рок извршења: годину дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 12.000,00 КМ   
 

14.12.2021. 
године 

  



14. Идејни пројекат за 
изградњу трафо поља 
110 kV 
 
71320000-7 Услуге 
техничког пројектовања 

Конкурентски 
захтјев 

Група понуђача:  
 
Институт за 
грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о.  
Бања Лука  
(вођа групе) 
ЈИБ 
4400918310005  
  
„IEE CONSULT s.e“ 
д.о.о. Нови Сад 
(члан групе) 
МБ 20965592 

Вриједност: 
22.000,00 КМ   
 
- рок извршења: 30 радних дана 
од увођења у посао; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 22.000,00 КМ   
 

14.12.2021. 
године 

  

15. Средства за 
дезинфекцију 
 
24455000-8 
Дезинфицијенс 

Директни 
споразум 

ЗУ „Expera 
Pharamcy“ 
Бијељина, ПЈ 
Апотека број 34 
ЈИБ 
4403090120001 

Вриједност: 
1.139,66 КМ   
 
- рок испоруке: 2 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 14.12.2021. 
године 

30.12.2021. 
године 

1.139,66 КМ   
 

 

16. Лична заштитна обућа 
 
18830000-6 Заштитна 
обућа 
 

Конкурентски 
захтјев 

„Бонел“ а.д. 
 Бања Лука 
ЈИБ 
4400863400000 

Вриједност: 
39.631,76 КМ   
 
- рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 14.12.2021. 
године 

31.12.2021. 
године 

39.631,76 КМ   
 

 



17. Сервисирање 
моторних чамаца 
50241100-7 Услуге 
поправака пловила 

Директни 
споразум 

„Moto Shop7“ СП 
Бања Лука 
ЈИБ 
4402922760000 

Вриједност: 
350,00 КМ   
 
- рок извршења: 15.12.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 15.12.2021. 
године 

24.12.2021. 
године 

350,00 КМ   
 

 

18. Средњенапонски 
осигурачи        
 
ЦПВ код-31211300-1-
Осигурачи 
            

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
2.790,00 КМ    
 
- рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 27.12.2021. 
године 

31.12.2021. 
године 

2.790,00 КМ    
 

 

19. Рекламирање на 
културним и спортским 
манифестацијама и на 
радију 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Отворени 
поступак 
 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели: 
215-1-2-150-
5-12/22 од 
23.01.2022. 
год. 

„ГРАФО БАЛКАН“ 
СП Душко Скакић, 
Бања Лука  
ЈИБ 
4506870150003 

Вриједност: 40.000,00 КМ 
 
ЛОТ 1-37.000,00 КМ 
ЛОТ 2-3.000,00 КМ 
 
- рок испоруке за ЛОТ 1 : период 
од годину дана од обостраног 
потписивања уговора, уз 
обавезу да Понуђач треба да у 
року од 15 дана од дана 
потписивања уговора има 
припремљену спортску опрему 
са истакнутом рекламом 
предузећа, као и рекламне 
банере 
- рок испоруке за ЛОТ 2 : период 
од годину дана од обостраног 
потписивања уговора 
- рок плаћања за ЛОТ 1:  до               
20 дана након закључења 

 0,00 27.12.2021. 
године 

31.12.2021. 
године 

40.000,00 КМ 

 



уговора  и исправно 
испостављене фактуре. 
-рок плаћања за ЛОТ 2:  
мјесечно, у року од  60 дана 
након извршене услуге  и 
исправно испостављене 
фактуре. 
 

20. Путничко возило 
 
34111200-0 Лимузине 
 

Отворени 
поступак 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели: 
215-1-1-146-
5-8/22 од 
19.01.2022. 
год. 

„Ауто Комерц В.С.“ 
д.о.о. Бања Лука  
ЈИБ 
4400952840005 

Вриједност: 
54.000,00 КМ    
 
- рок испоруке:  до 10 дана од 
обостраног потписивања 
уговора ; 
- рок плаћања:  до   60 дана 
након испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре ; 

 0,00 21.12.2021. 
године 

27.12.2021. 
године 

54.000,00 КМ    
 

 

21. Емитовање празничних 
честитки на телевизији 
за празнике 2021-2022 
године  
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Директни 
споразум 

ЈП „Радио 
телевизија 
Републике 
Српске“,  
ЈИБ 
4400970660006 
 

Вриједност: 
 
- рок извршења: 27.01.2022. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

17.12.2021. 
године 

31.01.2022. 
године 

1.350,00 КМ   
 

 

22. Заштитна опрема за 
ученике на пракси 
 
 18140000-2 Одјевна 
радна опрема 

Директни 
споразум 

„АНГ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4402392190002 

Вриједност: 
910,00 КМ    
 
- рок испоруке: 31.12.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 28.12.2021. 
године 

31.12.2021. 
године 

910,00 КМ    
 

 



23. Баждарење бројила 
 
50411300-2 Поправка и 
одржавање 
електричних бројила 

Конкурентски 
захтјев 

„Микроелектроника“ 
а.д. Бања Лука 
ЈИБ 
4400991150008 

Вриједност: 
1.097,60 КМ   
 
- рок извршења: 30 дана од 
вођења у посао; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 27.12.2021. 
године 

31.12.2021. 
године 

1.097,60 КМ   
 

 

24. Електромотор за врата 
на објекту гаража  
 
42674000-1 Дијелови и 
прибор за алатне 
машине за обраду 
метала 

Директни 
споразум 

„Јаги Комерц“ 
СП Мирослав 
Јагузовић 
Мркоњић Град  
ЈИБ 503148550006 
 

Вриједност: 
550,00 КМ    
 
- рок испоруке: 28.01.2022. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

29.12.2021. 
године 

28.02.2022. 
године 

550,00 КМ    
 

 

25. Робе за прославу 
јубилеја 
 
22000000-0 Штампани 
материјал и сродни 
производи 

Директни 
споразум 

„Pressing“ 
Зоран Вученовић 
СП 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4508484930005 

Вриједност: 
2.870,09 КМ    
 
- рок испоруке: 2 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: до 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

28.12.2021. 
године 

28.02.2022. 
године 
2.870,09 КМ    
 

 

26. Главни пројекат за  
35 kV постројење  
 
71320000-7 Услуге 
техничког пројектовања 

Отворени 
поступак 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели:  
215-1-2-134-
5-4/22 од 
17.01.2022. 
год. 

Група понуђача: 
Институт за 
грађевинарство 
„ИГ“ Бања Лука 
ЈИБ 
4400918310005 
„IEE CONSULT 
S.E.“ д.о.о. Нови 
Сад 
ИД 20965592 

Вриједност: 
58.200,00 КМ    
 
- рок извршења: 2 мјесеца од 
oбостраног потписивања 
уговора ; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 27.12.2021. 
године 

27.05.2022. 
године 

58.200,00 КМ    
 

 



27. Израда пројекта 
уређења водотока 
Црне Ријеке 
 
71242000-6 Израда 
пројекта и нацрта, 
процјена трошкова 

Директни 
споразум 

„Routing“ д.о.о . 
Бања Лука 
ЈИБ 
4402891600009 

Вриједност: 
5.980,00 КМ    
 
- рок извршења: 20 дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

28.12.2021. 
године 

30.09.2022. 
године 

5.980,00 КМ    
 

 

28. Угоститељске услуге 
поводом прославе 
јубилеја 
 
ЦПВ код: 55300000-3 
Услуге ресторана и 
услуге послуживања 
храном 
55400000-4 Услуге 
послуживања пића 

Анекс II дио Б „Мавас“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4403689060007 

Вриједност: 
14.960,00 КМ 
 
- рок извршења: 10 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 16.12.2021. 
године 

29.12.2021. 
године 

14.960,00 КМ 
 

 

 

 


