
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ ДЕЦЕМБАР 
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Назив набавке и 
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Врста 
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трајања/рок извршења, рок плаћања, 
гарантни период 

Опис 
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х 
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та 
уговра и 
датум 
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Остатак 
вриједности 
уговора након 
учињене 
измјене/остат
ак 
вриједности 
оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 
уговра/окви
рног 
споразума 

Датум 
потпуне 
рализације 
уговра/окви
рног 
спорзаума и 
укупна 
утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Угоститељске услуге за дан 
предузећа 
 
79954000-6 Услуге 
организирања прослава 
 
 
 

Директни 
споразум 

„Зоки“  
БањаЛука 
ЈИБ 
4502345250000 
(Лот-1) 
 
 
 
 
 
„Излетник“  
МркоњићГрад 
ЈИБ 
4501337940007 
 (Лот-2) 
 
 
 
 
 
„,Месница 
код  Малића“  
МркоњићГрад 
ЈИБ 
4506855940006 
(Лот-3) 

Вриједност: 
1.295,85КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
-рок извршења: 30 дана од дана 
потписивања уговора; 
 
Вриједност: 
2.425,00 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
-рок извршења: 30 дана од дана 
потписивања уговора; 
 
Вриједност: 
896,90 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
-рок извршења: 30 дана од дана 
потписивања уговора; 
 

  04.12.2015. 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.12.2015. 
год. 
 
2.425,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
 
 
 
 
21.12.2015. 
год. 
 
896,90 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



2. Потрошни материјал за 
возни парк 
 
31211300-1 Осигурачи 
31531000-7 Сијалице 
 

Директни 
споразум 

Autocentar-
Merkur“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400841420007 
 
 

Вриједност: 
3.448,80 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
-рок извршења: 30 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
 

  07.12.2015. 
године 

31.12.2015. 
год. 
 
3.448,80 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

3. Уграђивање антистатичког 
пода у просторији за 
смјештај SCADA  опреме и 
бушење армирано бетонске 
плоче изнад релејне 
просторије специјалним 
бушећим прибором 
 
45421120-1 Уградња 
прагова 

Директни 
споразум 

„Lefconulting“ 
д.о.о. Сарајево 
ЈИБ 
4200713610001 

Вриједност: 
3.448,80 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон извршења услуге и 
исправно испостављене фактуре; 
 
-рок извршења: 15 дана од увођења у 
посао; 

  07.12.2015. 
године 

  

4. Сатови за пензионере 
 
18500000-4  Накит,сатови и 
сродни производи 
 

Директни 
споразум 

„Eurosplet 
Šop“д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400813050008 

Вриједност: 
5.950,00 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
-рок извршења: 30 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 

  07.12.2015. 
године 

31.12.2015. 
год. 
 
5.950,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

5. Конвертор протокола за 
потребе даљинског 
очитавања мјерења 
произведене енергије 
 
32422000-7 Мрежне 
компоненте 

Директни 
споразум 

„Rapid Inport“ 
д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400951280006 

Вриједност: 
3.730,00 КМ КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
-рок извршења: 30 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
 

  07.12.2015. 
године 

31.12.2015. 
год. 
 
3.730,00  КМ 
без ПДВ-а 
 

 



6. Реконструкција постојећег 
складишног простора за 
кабасту и другу робу - 
додатни радови 
 
45454000-4 Радови на 
реконструкцији 

Преговарачки 
поступак (без 
објаве 
обавјештења) 
 
215-4-3-1-5-1/16 
од 04.01.2016. 
године 

„МГ МИНД“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401192990008 

Вриједност: 
25.129,47 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
30 данапо исправно испостављеним 
ситуацијaма; 
 
-рок извршења: 90 радних дана од 
увођења у посао; 

  03.12.2015. 
године 

  

7. Моторно возило – комби  
(мини бус) 
 
34100000-8 Моторна возила 
 

Отворени 
поступак 
 
215-1-1-87-5-
2/16 од 
04.01.2015. 
године 

„Verano  Motors“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400831540004 

Вриједност: 
82.954,00 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
-рок извршења: 240 дана од обостраног 
потписивања уговора; 

  15.12.2015. 
године 

  

8. Зимске ауто гуме 
 
34351100-3 Гуме за 
аутомобиле 

Конкурентски 
поступака 

„Аутоцентар 
Меркур“д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400841420007 

Вриједност: 
14.160,00 КМ без ПДВ-а 
 

-рок плаћања: 
15 дананакон испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
-рок извршења: 15 дана од обостраног 
потписивања уговора; 

  14.12.2015. 
године 

31.12.2015. 
год. 
 
14.160,00КМ 
без ПДВ-а 
 

 

9. Радне ципеле 
 
18800000-7 Обућа 

Конкурентски 
поступака 

Бонел“ а.д. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400863400000 

Вриједност: 
30.870,00 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
-рок извршења: 30 дана од обостраног 
потписивања уговора; 

  14.12.2015. 
године 

31.12.2015. 
год. 
 
30.870,00КМ 
без ПДВ-а 
 

 

10. Алат за машинску службу 
 
44510000-8Алат 

Конкурентски 
поступака 

„Cotis“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400882960008 

Вриједност: 
8.687,00 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
-рок извршења: 15 дана од обостраног 
потписивања уговора; 

  14.12.2015. 
године 

  



11. Спровођење јесењег 
порибљавања 
акумулационог језера и 
компензационог базена ХЕ 
„Бочац“ за 2015 годину 

Конкурентски 
поступака 
 
 

„РИБА 
НЕРЕТВА“ д.д. 
Коњиц 
ЈИБ 
4227257420000 

Вриједност: 
7.700,00 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон извршених услуга и 
исправно испостављнене фактуре; 
 
-рок извршења: 30 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 

  14.12.2015. 
године 

31.12.2015 
.год. 
 
7.700,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

12. Набавка уља за потребе 
машинске службе 
 
09211300-4 
Турбинска уља за 
подмазивање 

Преговарачки 
поступак (без 
објаве 
обавјештења) 
 
215-4-1-2-5-3/16 
од 04.01.2016. 
године 

„Ineo“ д.о.о. 
Чапљина 
ЈИБ 
4227350120008 

Вриједност: 
5.844,80 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
-рок извршења: 30 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 

  17.12.2015. 
године 

31.12.2015. 
год. 
 
5.844,80 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

13. Потрошни материјал за 
припрему уградње ДЦС-а 
 
31000000-6 Електричне 
машине, апарати, опрема и 
потрошни материјал; 
расвјета 

Директни 
споразум 

„Еlnos“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 
5.308,40 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
-рок извршења: 30 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 

  21.12.2015. 
године 

  

14. Преглед средстава рада и 
опреме 
 
71631100-1 
Услуге прегледа машина 

Директни 
споразум 

ЈНУ„Институт за 
заштиту и 
екологију РС “ 
Бања Лука 
 
ЈИБ 
4401020860005 

Вриједност: 
1.890,00 КМ без ПДВ-а 
 
-рок плаћања: 
15 дананакон извршења услуге и 
исправно испостављнене фактуре; 
 
-рок извршења: 30 дана од увођења у 
посао; 

  21.12.2015. 
године 

  

 


