
        ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  МАЈ  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 пројекта 
санација обале и 
заштите објекта на 
локацији „Шервалова 
кућа“ 
 
ЦПВ код: 71248000-8 
Надзор пројекта и 
документација 

Директни 
споразум 
 

„БЦЕ“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4403841460008 

Вриједност: 800,00 КМ 
 
- рок извршења: 13.05.2022. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 800,00 КМ 
 

03.05.2022. 
године 

  

2. Електромотор за капију 
на улазу у електрану 
 
ЦПВ код: 31110000-0 
Електрични мотори 
 
 

Директни 
споразум 
 

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

Вриједност: 682,90 КМ 
 
- рок испоруке: 13.07.2022. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 04.05.2022. 
године 

24.05.2022. 
године 
682,90 КМ 

 

3. Обука радника  из 
противпожарне заштите 
и заштите на раду 
 
ЦПВ код: 80521000-2 
Услуге повезане с 
програмом обуке 

Директни 
споразум 
 

„IM FIRE 
SECURITY“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4403421250008 

Вриједност: 3.900,00 КМ 
 
- рок извршења: 10  дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 04.05.2022. 
године 

22.06.2022. 
године 
3.900,00 КМ 
 

 

4. Паркирање возила 
 
ЦПВ код: 98351100-9 
Услуге паркингом 

Директни 
споразум 
 

Општина  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401198330000 

Вриједност: 3.300,00 КМ 
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 

 1.100,00 КМ 12.05.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 
2.200,00 КМ 

 



- рок плаћања:  мјесечно, у року 
од 60 дана након извршених 
услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

5. Уље, емулзије, масти, 
спреј и средства за 
одмашћивање 
 
ЦПВ код: 24951400-9  
Хемијски модификоване 
масти и уља 
 

Конкурентски 
захтјев 

„Веми“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4404049350000 

Вриједност: 9.231,04 КМ 
 
- рок испоруке: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 19.05.2022. 
године 

30.06.2022.  
године 
9.231,04 КМ 

 

6. Систематски љекарски 
преглед радника 
Радна мјеста на којима 
се носи и држи оружје 
(чувари) – Лот 2 
 

ЦПВ код: 85121000-3 - 
Услуге љекарских 
ординација 

АНЕКС II  
ДИО Б 

ЈЗУ „Завод за 
медицину рада и 
спорта РС“  
Бања Лука 
ЈИБ 
4402560240002 

Вриједност: 1.890,00 КМ  
 
- рок извршења: 5  дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 20.05.2022. 
године 

31.07.2022. 
године 

1.890,00 КМ 

 

7. Израда стручног 
мишљења и 
урбанистичко техничких 
услова за изградњу 
соларне електране са 
прикључним 
далеководом на 
локалитету „Ада поље“ 
са становишта 
испуњености услова из 
Просторног плана 
општине Мркоњић Град 
2016-2036 
 
ЦПВ код: 71335000-5 
Техничке студије 
 

Директни 
споразум 
 

Институт за 
грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400918310005 

Вриједност: 5.800,00 КМ 
 
- рок извршења: 35  дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

23.05.2022. 
године 

28.12.2022. 
године 

5.800,00 КМ 
 

 



8. Аутолимарске услуге 
 
ЦПВ код: 50112111-4 
Аутолимарске услуге 

Директни 
споразум 

„Аутолимарска 
радња Зељковић“ 
с.п. Мркоњић Град 
ЈИБ  
4503193180007 

Вриједност: 5.949,99 КМ 
 
- рок извршења: 30 дана од 
пријема налога за набавку; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 24.05.2022. 
године 

31.05.2022. 
године 
5.949,99 КМ 
 

 

9. Систематски љекарски 
преглед радника  
 Радна мјеста са 
повећаним ризиком –  
Лот 1 
 
ЦПВ код: 85121000-3 - 
Услуге љекарских 
ординација 
 

АНЕКС II  
ДИО Б 

ЗУ 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧ
КИ ЦЕНТАР  
„DEAMEDICA“  
Бања Лука 
ЈИБ 
4403244290002 

Вриједност: 5.670,40 КМ 
 
- рок извршења: 60 дана од 
обостараног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

24.05.2022. 
године 

31.07.2022. 
године 

5.670,40 КМ 
 

 

10. Годишња техничка 
подршка и 
сервисирање у пост-
гарантном периоду за 
систем управљања 
 

ЦПВ код: 71314200-4 
Услуге у области 
управљања енергијом 

Отворени 
поступак 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели: 
215-1-2-47-5-
65/22 од 
01.06.2022. 
год. 

Група понуђача:  
 
„АСЕА“ д.о.о.  
Источно Сарајево 
(вођа групе) 
ЈИБ 
4403912070001  
 
„Енергоинвест 
Кибернетика“ 
д.о.о. Београд 
(члан групе) 
ЈИБ 0685822  

Вриједност: 
98.000,00 КМ  
    

- рок извршења:   период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
  - рок плаћања:  периодично-
свака 4 (четири) мјесеца, у 
складу са обимом извршених 
услуга, у износу који одговара 
обиму извршених услуга,  у року 
од 30 дана по  исправно 
испостављеној фактури за 
извршене услуге; 

 62.720,00 КМ  
 

26.05.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 
35.280,00 КМ 

 

11. Анализа турбинских 
уља 
 
ЦПВ код: 50530000-9  
Услуге поправака и 
одржавања машина 

Конкурентски 
захтјев 

„Рафинерија уља 
Модрича“ а.д. 
Модрича 
ЈИБ 
4400194130000 

Вриједност: 
14.996,25 КМ  
 

- рок извршења:   у вријеме 
ремонта за 2022. годину – у року 
од 60 (шездесет) дана од дана 
преузимања узорака уља; 

 0,00 
 

30.05.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 

14.996,25 КМ  
 

 



 - рок плаћања:  60 дана након 
извршених испитивања, предаје 
извјештаја и исправно 
испостављене фактуре; 
 

12. Сервисирање уређаја у 
РДИ 
 
ЦПВ код: 50882000-1 
Услуге поправка и 
одржавања опреме за 
ресторане 

Директни 
споразум 

„Фригопроцес“  
Козомара Обренко 
СП Бања Лука 
ЈИБ 
4509355580002 

Вриједност: 
5.990,00 КМ  
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од  обостраног 
потписивања уговора; 
 - рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 4.341,00 КМ  
 

31.05.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 
1.649,00 КМ 

 

 

 


