
     ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  МАЈ  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. Емитовање празничних 
честитки за васкршње 
празнике 2021. године 
у телевизијском 
програму 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга      
   

Директни 
споразум 

ЈП РАДИО 
ТЕЛЕВИЗИЈА 
РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ  
Бања Лука 
 
ЈИБ 
4400970660006 

Вриједност: 
250,00 КМ  
 
- рок извршења: 02.05.2021. 
година; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављнене фактуре; 

  02.05.2021. 
године    

  

2. Суви дистрибутивни 
трансформатор 
 
31170000-8 
Трансформатори 

Отворени 
поступак 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели  
215-1-1-118-
5-55/21 од 
07.06.2021. 
године 

„Nexen“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4403804000005 

Вриједност: 
49.000,00 КМ  

 

- рок испоруке: 120 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

  17.05.2021. 
године 

  

3. Сервисирање (редовно 
и ванредно) пет кафе 
апарата на локацијама 
Бочац и Мркоњић Град 
 
50800000-3 Разне 
услуге поправака и 
одржавања 

Директни 
споразум 

СП „ISICOM“  
Бања Лука 
ЈИБ 
4507022510004 

Вриједност: 
2.500,00 КМ  
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  25.05.2021. 
године 

  



4. Уље, емулзије, масти, 
спреј и средства за 
одмашћивање 
 
24951400-9  Хемијски 
модификоване масти и 
уља 
 
 

Конкурентски 
захтјев 

„Примапром“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400938000002 

Вриједност: 
3.650,10 КМ  
 

- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  26.05.2021. 
године 

  

5. Опрема за изградњу и 
уградњу самоносивих 
клизних капија на  
МХЕ „Бочац 2“ 
 
34928220-6 Дијелови за 
ограде 
 

Директни 
споразум 

„FERRO-PACK“ 
д.о.о. Витез 
ЈИБ 
4236329850003 

Вриједност: 
2.086,62 КМ  
 

- рок испоруке: до 
07.06.2021.године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  26.05.2021. 
године 

  

6. Преглед лопатица 
радног кола 
 
50530000-9 Услуге 
поправка и одржавања 
машина 

Конкурентски 
захтјев 

Група понуђача: 
  
„Санација и 
испитивање 
метала“ д.о.о. 
Београд 
 (вођа групе) 
ЈИБ 21350311 
 
„Гангес“ д.о.о. 
Добој (члан групе) 
ЈИБ 
4400021110003 

Вриједност: 
9.400,00 КМ  
 
- рок извршења у вријеме 
ремонта (септембар - октобар 
2021. године); 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  27.05.2021. 
године 

  

7. Вијчана роба 
 
44530000-4 Вијци 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
829,90 КМ  
 
- рок испоруке: 31.05.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  31.05.2021. 
године  

  

 


