
        ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ДЕЦЕМБАР  2022. 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. Ревизија главног 
пројекта за 35 kV 
постројење 
 
ЦПВ код-71334000-8 
Услуге у области 
машинства и 
електротехнике 
           
 

Директни 
споразум 
 

„Истраживачко 
развојни центар 
електроенергетике
- ИРЦЕ“ а.д. 
Источно Сарајево  
ЈИБ 
4400543080007 

Вриједност: 
5.995,00 КМ    
 
- рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 05.12.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 
5.995,00 КМ    
 

 

2. Сервисирање (редовно 
и ванредно) пет кафе 
апарата на локацијама 
Бочац и Мркоњић Град 
 
ЦПВ код – 50800000-3  
Разне услуге поправка 
и одржавање 
 

Директни 
споразум 
 

„БЕЛ ПРИНТ“ д.о.о 
Челинац 
ЈИБ 
4401848640009 

Вриједност: 2.564,10 КМ 
 
- рок извршења: година дана од 
обостраног потписивања 
уговора 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 2.564,10 КМ 
 

07.12.2022. 
године 

  

3. Резервни дијелови 
периферија и ситна 
пратећа опрема за 
рачунарску и осталу 
информатичку опрему 
 
ЦПВ код-30236000-2 – 
Разна рачунарска 
опрема 
 
 

Директни 
споразум 
 

„Eastcode“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401018290005 

Вриједност: 3.297.56 КМ 
 
- рок испоруке: 20 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 05.12.2022. 
године 

29.12.2022.  
године 

3.297.56 КМ 
 

 



4. Потрошни материјал за 
санацију уклопнице 
 
ЦПВ код-31524100-6  
Прибор за плафонске 
свјетиљке 

Директни 
споразум 
 

„ДОС  Електро“ 
д.o.o.  Бања Лука 
 
ЈИБ 
4400840610007 

Вриједност: 5.510,36 КМ 
 
- рок испоруке: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 5.510,36 КМ 
 

01.12.2022. 
године 

  

5. Набавка алата и 
инвентара за 
информатичку службу 
 
ЦПВ код-30237200-1 – 
Прибор за рачунаре 

Директни 
споразум 
 

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

Вриједност: 1.190,09 КМ 
 
- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 1.190,09 КМ 
 

07.12.2022. 
године 

  

6. Набавка сатова за 
пензионере 
 
ЦПВ код-18522000-4 –
Ручни сатови 
 
 
 
 
 

Директни 
споразум 
 

„Бисер“  
Анастасија Микача 
с.п. Бања Лука 
 
ЈИБ 
4403486890004 

Вриједност: 1.550,80 КМ 
 
- рок испоруке: 2 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 11.12.2022. 
године 

23.12.2022. 
године  

1.550,80 КМ 
 

 

7. Услуге цинчања 
 
ЦПВ код-44113810-6 – 
Површинска обрада 

Директни 
споразум 
 

„Миг електро“ 
д.о.о. Мркоњић 
Град 
 
ЈИБ 
4401859250008 

Вриједност: 4.100,00 КМ 
 
-  рок извршења : три дана од 
обостраног потписивања 
уговора;   
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

 0,00 13.12.2022. 
године 

29.12.2022. 
године  

4.100,00 КМ 
 

 



8. Набавка рачунарске 
опреме 
 
ЦПВ код-30200000-1 – 
Рачунарска опрема и 
потрепштине 

Конкурентски 
захтјев 
 

Бр. 
обавјештења 
о додјели, бр. 
215-7-1-146-
5-130/22 од 
19.12.2022. 
године 

„Eastcode“ д.o.o.. 
Бања Лука 
 
ЈИБ 
4401018290005 

Вриједност: 48.244,40 КМ 
 
- рок испоруке:  20 дана од 
обостраног потписивања 
уговора;   
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 14.12.2022. 
године 

23.12.2022. 
године 

48.244,40 КМ 
 

 

9. Монтирање и крпљење 
гума 
 
ЦПВ код-50116500-6 – 
Услуге поправака гума, 
укључујући монтажу и 
центрирање 

Директни 
споразум 
 

ЗР„Томо“ с.п.  
Мркоњић Град 
 
ЈИБ 
4503137510002 

Вриједност: 3.386,00 КМ 
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 3.386,00 КМ 15.12.2022. 
године 

  

10. Објављивање 
различитих 
информација и других 
садржаја из предузећа 
путем великог вањског 
мултимедијалног 
дисплеја  
 
ЦПВ код-793400009-9  
Услуге оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр. 
обавјештење 
о додјели, бр. 
215-4-2-5-5-
5/23 од 
12.01.2023. 
године 

„МЕДИА ПОРТАЛ“ 
Драженко Ненад 
с.п. Мркоњић Град 
ЈИБ 
4509314800006 

Вриједност: 3.600,00 КМ 
 
-  рок извршења : период од 
годину дана уз обавезу да 
објављивање различитих 
информација и других садржаја 
из предузећа треба да почне на 
заданом мјесту у року од пет 
дана од потписивања уговора ; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 3.600,00 КМ 
 

16.12.2022. 
године 

  

11. Остале услуге за хитне 
интервенције „Бочац 2“ 
 
ЦПВ код-98390000-3 
Остале услуге 

Директни 
споразум 
 

„Екос - систем“ с.п. 
Мркоњић Град 
 
ЈИБ 
4510731690009 

Вриједност: 5.000,00 КМ 
 
- рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора ; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 22.12.2022. 
године 

28.12.2022. 
године 

5.000,00 КМ 
 

 



12. Сервисирање 
средстава за рад - 
Чамца 
 
ЦПВ код-50245100-7  
Услуге поправака 
пловила 

Директни 
споразум 
 

„MOTO SHOP 7 “ 
д.о.о. Бања Лука 
 
ЈИБ 
4402922760000 

Вриједност: 1.000,00 КМ 
 
- рок испоруке: до 15 дана;   
- рок плаћања: 60 дана од 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 1.000,00 КМ 
 

22.12.2022. 
године 

  

13. Набавка система за 
попис основних 
средстава 
 
ЦПВ код-30000000-9  
Канцеларијске и 
рачунарске машине, 
опрема и потрепштине 
осим намјештаја и 
пакета програмске 
подршке 

Директни 
споразум 
 

„Špica Systems“ 
д.о.о. Сарајево 
ЈИБ 
4200801830009 

Вриједност: 3.976,60 КМ 
 
- рок испоруке: 20 дана од 
обостраног потписивања 
уговора ; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 3.976,60 КМ 
 

22.12.2022. 
године 

  

14. Интервентна санација 
водовода и 
канализације у 
Управној згради 
 
ЦПВ код-45332200-5 
Радови инсталирања 
водоводних цијеви 
 

Директни 
споразум 
 

Инсталације 
„Самарџија“ 
Мркоњић Град 
 
ЈИБ 
4512440870002 

Вриједност: 1.996,00 КМ 
 
- рок извршења: 15 дана од 
увођења у посао ; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 1.996,00 КМ 
 

27.12.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 

 

15. Разврставање опреме 
под притиском  
 
ЦПВ код-71731000-1 
Услуге индустријске 
контроле квалитета 

Директни 
споразум 
 

„TANK INSPECT“ 
д.o.o. Бања Лука 
 
ЈИБ 
4402367830005 

Вриједност: 3.200,00 КМ 
 
- рок извршења: 7 дана од 
увођења у посао ; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
 

 0,00 28.12.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 

3.200,00 КМ 
 

 



16. Систематски љекарски 
преглед за жене 
 
ЦПВ код-85121200-5 
Услуге љекара 
специјалиста 

Директни 
споразум 
 

Дом здравља „Др 
Јован Рашковић“ 
Мркоњић Град 
 
ЈИБ 
4401192050005 

Вриједност: 5.263,77 КМ 
 
- рок извршења: 7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора ; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 22.12.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 

5.263,77 КМ 
 

 

17. Набавка путничког 
возила 
 
ЦПВ код-34111200-0 
Лимузине 

Отворени 
поступак 
 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели, бр. 
215-1-1-163-
5-6/23 oд 
12.01.2023. 
године 

 „АУТО ПЛУС“ 
д.о.о. Бања Лука 
 
ЈИБ 
4401706420001 

Вриједност: 74.521,37 КМ 
 
- рок испоруке: 180 дана од 
обостраног потписивања 
уговора ; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 74.521,37 КМ 26.12.2022. 
године 

  

18. Санација пропуста на 
десној обали 
 
ЦПВ код-45231300-8 
Грађевински радови на 
цјевоводу за воду и 
канализацију  

Директни 
споразум 
 

„Ник Траде“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
 
ЈИБ 
4401190860000 

Вриједност: 990,00 КМ 
 
- рок извршења: 4 дана ; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 27.12.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 

990,00 КМ 
 

 

19. Потрошни материјал и 
средства машине за 
прање подова 
 
ЦПВ код-39831000-6 
препарати за прање 

Директни 
споразум 
 

 „Хидропнеуматик“ 
д.о.о. Бања Лука 
 
ЈИБ 440863230007 

Вриједност: 996,50 КМ 
 
- рок испоруке: 30 дана; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 996,50 КМ 
 

27.12.2022. 
године 

  

 


