
      ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ФЕБРУАР  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. Резервни сензори 
 
ЦПВ код:30237475-9 – 
Електрични сензори 
            
 
 
 
 
 

Конкурентски 
захтјев 
 

„Монти“ д.о.о. 
Зворник  
ЈИБ 
4400236820001 

Вриједност: 
3.995,00 КМ    
 
- рок извршења: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  02.02.2022. 
године 

  

2. Прање возила 
 
ЦПВ код:50112300-6 – 
Прање аутомобила и 
сличне услуге 
 

Директни 
споразум 
 

„Буки-ас“ д.о.о. 
Подбрдо 
ЈИБ 
4404571780001 

Вриједност: 805,10 КМ 
 
- рок извршења: сукцесивно, у 
периоду од 5 мјесеци од 
достављања налога за набавку 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  03.02.2022. 
године 

  

3. Пружање услуга 
пореског консалтинга у 
вези са припремом 
Документације о 
трансферним цијенама 
у складу са прописима 
Републике Српске 
 
ЦПВ код:79221000-9 – 
Услуге пореског 
савјетовања 

Директни 
споразум 
 

„DELOITTE“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4201010830010 

Вриједност: 4.000,00 КМ 
 
- рок извршења: 15 радних дана 
од пријема повратних 
информација на Нацрт 
документације 
- рок плаћања: 10 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  04.02.2022. 
године 

  



4. Провјера обрачуна 
одложених пореза у 
SAP ERP систему за 
2021. годину  
 
ЦПВ код:79221000-9 – 
Услуге пореског 
савјетовања 
 

Директни 
споразум 
 

„DELOITTE“ 
д.о.о.Бања Лука 
ЈИБ 
4201010830010 

Вриједност: 4.900,00 КМ 
 
- рок извршења: 25.02.2022. 
године 
- рок плаћања: 10 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  04.02.2022. 
године 

  

5. Резни алат 
 
ЦПВ код:42671000-0 – 
Држачи за алате 

Директни 
споразум 
 

„Тauz“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400822630009 

Вриједност: 4.497,37 КМ 
 
- рок извршења: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  08.02.2022. 
године 

  

6. Штампани материјал 
ЛОТ 1-календари  
 
ЦПВ код:22000000-0 – 
Штампани материјал и 
сродни производи 

Директни 
споразум 
 

„Pressing“ Зоран 
Вученовић СП 
Мркоњић Град  
 
ЈИБ 
4508484930005 

Вриједност: 1.650,00 КМ 
 
- рок извршења: 7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  08.02.2022. 
године 

  

7. Ауто гуме и ауто 
дијелови Лот-1 
Аутогуме  
 
ЦПВ код:34300000-0 
Дијелови и прибор за 
возила и њихове 
моторе 
 
 
 

Директни 
споразум 
 

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

Вриједност: 1.840,20 КМ 
 
- рок извршења: одмах по 
потписивању уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  10.02.2022. 
године 

  



8. Испитивање заштитне 
опреме за 
манипулације у ВН 
постројењима  
 
ЦПВ код:71632200-9 
Услуге испитивања без 
разарања 
 

Директни 
споразум 
 

ЈНУ „Инситут за 
заштиту и 
екологију 
Републике Српске 
Бања Лука  
 
ЈИБ 
4401020860005 

Вриједност: 360,00 КМ 
 
- рок извршења: период од 
годину дана; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  15.02.2022. 
године 

  

9. Пројекат санације 
објекта гаража 
 
ЦПВ код:71242000-6 
Израда пројекта и 
нацрта, процјена 
трошкова 
 
 
 
 
 
 

Директни 
споразум 
 

„ВАРС“ доо 
Лакташи  
 
ЈИБ 
4401774420001 

Вриједност: 1.900,00 КМ 
 
- рок извршења:  
прва фаза: 15 дана од дана 
увођења у посао за приједлог 
рјешења санације, друга фаза-
30 дана од дана усвајања 
предложеног техничког рјешења 
потписаног од стране уговорног 
органа  
- рок плаћања: 60 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  15.02.2022. 
године 

  

10. Штампани материјал  
ЛОТ 2-Повеље и 
захвалнице 
 
ЦПВ код:22000000-0 – 
Штампани материјал и 
сродни производи 

Директни 
споразум 
 

Занатска радња 
„Design“ СП 
Пејаковић Душко 
Челинац  
 
ЈИБ 
4503502150002 

Вриједност: 172,00 КМ 
 
- рок извршења: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  15.02.2022. 
године 

  

11. Набавка минибуса 
(16+1) 
 
ЦПВ код: 34120000-4 
Моторна возила за 
превоз 10 или више 
особа 
 

Отворени 
поступак 
 
Бр. 
обавјештења о 
набавци: 215-
1-1-164-5-36/22 
од 10.03.2022. 
год. 

„МАРКЕТАУТО“ 
д.о.о. Лакташи 
ЈИБ 
4402973750009 

Вриједност: 79.990,00 КМ    
 
- рок извршења: 210 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  15.02.2022. 
године 

  



12. Набавка двије 
гријалице (конвектора) 
и вц шкољке 
 
ЦПВ код: 
44621100-0 Радијатори 
44411700-1 Заходске 
даске, поклопци, 
шкољке и водокотлићи 
 

Директни 
споразум 
 

ТР „Омега“  СП  
Драженка 
Милановић,  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4508034140004 

Вриједност: 412,15 КМ 
 
- рок испоруке: 17.02.2022. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  15.02.2022. 
године 

  

13. Редовно сервисирање 
и ванредне поправке 
возила предузећа 
(Citroen Y Jumper FG, 
рег. број: M43-A-315) 
 
ЦПВ код: 50112000-3 
Услуге поправака и 
одржавања возила 
        

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења 
Оквирни 
споразум 
 
Бр. 
обавјештења о 
набавци: 215-
4-2-41-5-
35/22од 
10.03.2022. 
год. 

„Ц-АУТО“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4402721600004 

Вриједност: 2.000,00 КМ    
 
- рок извршења: сукцесивно, на 
период од годину дана; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  16.02.2022. 
године 

  

14. Специјалистички 
преглед примарне 
испитне   јединице  
 
ЦПВ код: 98396000-5  
Услуге подешавања 
инструмената 
 

Директни 
споразум 
 

„Diveco energo“ 
д.о.о. Сарајево  
ЈИБ 
4200063820001 

Вриједност: 5.950,00 КМ 
 
- рок извршења: 60 дана од 
пријема налога за набавку и 
преузимања уређаја 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  16.02.2022. 
године 

  

15. Ауто гуме и ауто 
дијелови 
 Лот-2 Аутодијелови  
 
ЦПВ код: 34300000-0 
Дијелови и прибор за 
возила и њихове 
моторе 

Директни 
споразум 
 

„Аутокомерц ВС“ 
д.о.о. Бања Лука  
ЈИБ 
4400952840005 

Вриједност: 145,16 КМ 
 
- рок испоруке: 15 дана од 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  16.02.2022. 
године 

  



16. Одржавање и подршка 
софтверу за обрачун 
плата 
 
ЦПВ код: 72268000-1 
Услуге добављања 
програмске подршке 

Директни 
споразум 
 

„КИ Системи“ 
д.о.о. Приједор 
ЈИБ 
4400680320001 

Вриједност: 720,00 КМ 
 
- рок извршења: период од 
годину дана 
- рок плаћања: мјесечно, 60 
дана након извршене услуге и 
исправно испостављене 
фактуре; 

  17.02.2022. 
године 

  

17. Процјена инвестиционе 
некретнине у складу са 
МРС 40 за 2021. годину  
 
ЦПВ код: 79221000-9  
Услуге пореског 
савјетовања 

Директни 
споразум 
 

„КПМГ“ д.о.о. 
Београд  
ПИБ 100058593 

Вриједност: 5.000,00 КМ 
 
- рок извршења: 26.02.2022. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  23.02.2022. 
године 

  

18. Тест умањења 
вриједности имовине 
за 2021. годину, у 
складу са МРС 36 
 
ЦПВ код: 79221000-9  
Услуге пореског 
савјетовања 

Директни 
споразум 
 

„КПМГ“ д.о.о. 
Београд  
 
ПИБ 100058593 

Вриједност: 5.000,00 КМ 
 
- рок извршења: 26.02.2022. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  23.02.2022. 
године 

  

19. Годишња техничка 
подршка програмског 
пакета за надзор и 
управљање 
постројењима  
МХЕ „Бочац 2“  
 
ЦПВ код: 72212150-5  
Услуге израде 
софтвера за надзор у 
индустрији 
 

Конкурентски 
захтјев 
 

Конзорцијум:  
„Елнос БЛ“ д.о.о. 
Бања Лука  
(вођа 
конзорцијума) и  
 
„ИМП- 
АУТОМАТИКА“ 
д.о.о. Београд 
(члан 
конзорцијума)  
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 29.9500,00 КМ 
 
- рок извршења:  период од 
годину дана; 
- рок плаћања: полугодишње,     
60 дана након извршене услуге 
и исправно испостављене 
фактуре; 

  24.02.2022. 
године 

  

 



 


