
 

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ  ДЕЦЕМБАР  2017. 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, 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 

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

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Едукација запослених за 
полагање испита за 
управљање пловним 
објектима и теоретска и 
практична обука за 
употребу, транспорт и 
одржавање  
 
80500000-9 Услуге обуке 
 

Директни 
споразум 

„MOTOSHOP“ с.п. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4507629550005 
 

Вриједност: 
5.775,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења: 20 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 21.11.2017. 
године 

28.12.2017.год. 

5.775,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

2. Зимске ауто гуме  
 

34351100-3 Гуме за 
аутомобиле 
 

Конкурентски 
поступак 

„Аутоцентар 
Меркур“ д.о.о.  
Бања Лука  
ЈИБ 
4400855480002 

Вриједност: 
11.160,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:15 дана од 
обостраног потписивања уговра; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 08.12.2017. 
године 

31.12.2017.год. 

11.160,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

3. Потрошни материјал за 
возни парк 
 
34300000-0 Дијелови и 
прибор за возила и 
њихове моторе 

Директни 
споразум 

„Аутоцентар 
Меркур“ д.о.о.  
Бања Лука  
ЈИБ 
4400855480002 

Вриједност: 
1.406,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:7 дана од 
обостраног потписивања уговра; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 08.12.2017. 
године 

31.01.2018.год. 

1.406,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



4. Продужење лиценце за 
антивирусни софтвер 
 
48761000-0 Антивирусни 
програмски пакет 

Директни 
споразум 

„DIGIT“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400970230001 
 

Вриједност: 
2.094,02 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре ; 

 0,00 08.12.2017. 
године 

28.12.2017.год. 

2.094,02 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

5. Рекламирање на Радио 
Телевизији Републике 
Српске 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак 
 

Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора  
215-4-2-7-5-
6/18 од 
18.01.2018. 
године 

ЈП „Радио 
Телевизија 
Републике Српске“ 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400970660006 

Вриједност: 
1.810,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: до 30.01.2018. 
године; 
 
- рок плаћања:  након 
закључивања Уговора; 
 

 0,00 18.12.2017. 
године 

28.02.2018.год. 

1.810,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

6. Рекламирање на 
Алтернативној 
телевизији 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак 
 

Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора  
215-4-2-6-5-
5/18 од 
18.01.2018. 
године 

„Алтернативна 
телевизија“ д.о.о. 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400946870008 

 

Вриједност: 
950,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: до 30.01.2018. 
године; 
 
- рок плаћања:  након 
закључивања Уговора; 

 0,00 18.12.2017 
године 

31.01.2018.год. 

950,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

7. Замјена радијатора и 
припадајуће опреме 
гријања у гаражи и у 
Управној згради 
50720000-8 Услуге 
поправка и одржавања 
централног гријања 
 

Директни 
споразум 

„Интерметал“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400870790000 

Вриједност: 
1.710,10 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  15 дана након 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања:  30 дана по 
испостављању фактуре за 
одговарајућу објаву; 

 0,00 22.12.2017. 
године 

31.12.2017.год. 

1.710,10 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



8. Пројектантске, 
истраживачке, 
консултантске и 
активности службе 
стручног надзора током 
изградње МХЕ „Бочац 2“ 
- додатни радови  
 
71520000-9 Услуге 
грађевинског надзора 
 

Преговарачки 
поступак 

 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора  
215-4-2-8-5-
7/1 од 
18.01.2018. 
године 
 

Институт за 
водопривреду 
„Јарослав Черни“ 
Београд  
ПИБ 101968542 

Вриједност: 
407.400,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   
од 01.01.- 01.10.2018. године; 
 
- рок плаћања: 15 дана по 
исправно испостављеним 
привременим ситуацијама и 
коначној ситуацији; 
 

 0,00 19.12.2017. 
године 

27.02.2019.год. 

407.400,00 
КМ без ПДВ-а 
 

 

9. Објављивање огласних 
материјала на годишњем 
нивоу за 2017. годину 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак 

 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора  
215-4-2-5-5-
4/18 од 
18.01.2018. 
године 
 

„Глас Српске“ а.д. 
Бања Лука 

ЈИБ 
4401702350009 

Вриједност: 
7.760,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  на период од 
годину дана од дана 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања:  30 дана по 
испостављању фактуре за 
одговарајућу објаву; 

 0,00 
 

25.12.2017 
године 

31.12.2017.год. 
2.100,00 КМ 
без ПДВ-а 
31.12.2018.год. 
5.660,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

10. Адвокатске услуге 
 
79100000-5 Правне 
услуге 
7911000-8 Услуге 
правног савјетовања и 
заступања 

Поступак 
набавке на 
коју се 
примјењује 
посебан 
режим 
сходно 
члану 8. 
Закона о 
јавним 
набавкама, 
Анекс II дио 
Б  
 
 
 
 

Адвокат Горан 
Марић 
ЈИБ 
4502328910004 

Вриједност: 
95.040,00 КМ  без ПДВ-а  
(за период од три године) 
 
 - рок извршења: период од                    
3 (три) године; 
 
- рок плаћања: сукцесивно у 
року од 15 дана од 
испостављања фактуре; 

 20.338,26   КМ  
без ПДВ-а  
 

25.12.2017. 
године 

31.12.2017.год.
8.225,00 КМ  
без ПДВ-а  
 
31.12.2018.год. 
35.810,00 КМ 
 
30.03.2019.год. 
7.940,00 КМ 
 
31.12.2019.год. 
15.901,74 КМ 
 
31.08.2020.год. 
6.825,00 КМ 

 



11. Канцеларијски материјал  

 

22800000-8 Папирнати 
или картонски регистри, 
књиговодствене књиге, 
увези, обрасци и други 
штампани канцеларијски 
материјал 
 

Конкурентски 
поступак 

„Stylos“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4400857930005 

Вриједност: 
7.770,18 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: на период од 
годину дана до закључења 
новог уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 266,73 КМ без 
ПДВ-а 
 

28.12.2017. 
године 

27.09.2018.год. 
7.503,45 

 

 


