
      ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  МАРТ  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. Лот-1 Објављивање 
огласних материјала на 
годишњем нивоу у 
дневном листу  
регистрованом на 
подручју Републике 
Српске 
 
ЦПВ код:7934000-9 
Услуге оглашавања и 
маркетинга 

Конкурентски 
захтјев 
 
Оквирни 
споразум 
 

„Глас Српске“ а.д. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401702350009 

Вриједност: 8.000,00 КМ 
 
- рок извршења:  период од 
годину дана; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 7.475,00 КМ 01.03.2022. 
године 

30.06.2022. 
године 
525,00 КМ 

 

2. Лот-2 Објављивање 
огласних материјала на 
годишњем нивоу у 
другом дневном листу 
регистрованом на 
подручју Републике 
Српске 
 
ЦПВ код:7934000-9 
Услуге оглашавања и 
маркетинга 

Конкурентски 
захтјев 
 
Оквирни 
споразум 

Н.И.Г.Д. „Дневне 
независне новине“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400848860002 

Вриједност: 8.000,00 КМ 
 
- рок извршења:  период од 
годину дана; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 7.275,00 КМ 03.03.2022. 
године 

30.06.2022. 
године 
725,00 КМ 

 

3. Редовно сервисирање 
и ванредне поправке 
возила предузећа 
 Лот-1(Kомби (Minibus) 
Renault Master (16+1), 
рег. број: Ј17-Т-740) 
Лот-2(Dacia Duster, рег. 
број: Ј16-К-170) 

Отворени 
поступак 
 
Оквирни 
споразум 

„ГУМА М“ д.о.о. 
Мостар 
ЈИБ 
4227111640008 

Вриједност: 10.000,00 КМ  
 
 
 
 

7.000,00 КМ  (Лот-1)   
 
3.000,00 КМ  (Лот-2)   
 

  
 
 
 
4.508,52 КМ  
(Лот-1) 
 
3.000,00 КМ  
(Лот-2)  

08.03.2022. 
године 

30.06.2022. 
године 
 
 
2.491,48 КМ 
 

 



50112000-3 Услуге 
поправака и 
одржавања возила 
 

- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 60 дана од дана 
испостављања рачуна за 
уредно извршену комплетну 
услугу, у којем је описана 
извршена услуга, са наведеним 
списком уграђених резервних 
дијелова;  
 

4. Попуна ормарића прве 
помоћи 
 
ЦПВ код: 33140000-3 
Медицински потрошни 
материјал 

Директни 
споразум 
 

ZU „Expera 
farmacy“ Бијељина 
ПЈ Мркоњић Град 
4403090120001 

Вриједност: 86,57 КМ 
 

- рок испоруке:  31.03.2022. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 14.03.2022. 
године 

23.03.2022. 
године 

86,57 КМ 

 

5. Опрема и резервни 
дијелови за систем 
видео надзора 
 
ЦПВ код: 32323500-8 
Опрема за видео 
надзор 

Директни 
споразум 
 

„Eastcode“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401018290005 

Вриједност: 2.380,00 КМ 
 

- рок испоруке:  15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 14.03.2022. 
године 

31.03.2022. 
године 

2.380,00 КМ 
 

 

6. Одржавање и подршка 
софтверу за 
евиденцију утрошка 
хране у ресторану 
друштвене исхране за 
2022. Г одину 
 
ЦПВ код: 72210000-0  
Услуге програмирања 
софтверских пакет 
производа 

Директни 
споразум 
 

„Eastcode“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401018290005 

Вриједност: 1.200,00 КМ 
 
- рок  извршења:  период од 
годину дана; 
- рок плаћања: мјесечно, у року 
од 60 дана  након извршења 
услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 1.000,00 КМ 
 

14.03.2022. 
године 

30.06.2022.  
године 
200,00 КМ 

 



7. Лот-1 Обрада података 
геодетских мјерења  у 
2020. години  за службу 
техничког осматрања 
бране,   
Лот-2 Обрада података 
физикалних мјерења  у 
2020.  години  за 
службу техничког 
осматрања бране 
 
ЦПВ код: 71355000-1 
Геодетске услуге 

Конкурентски 
захтјев 
 

Група понуђача: 
1.Институт за 
грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о. Бања 
Лука  
(вођа групе) 
 
2. „Архитектонско 
грађевинско-
геодетски 
факултет“ Бања 
Лука (члан групе) 
 
ЈИБ 
4400918310005 

Вриједност:  
12.000,00 КМ (Лот-1) 
14.000,00 КМ (Лот-2) 
 
- рок  извршења: 90 дана од 
обостраног потписивања 
уговора за Лот-1 и Лот-2; 
- рок плаћања:  60 дана  након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре за Лот-1 
и Лот-2; 

 0,00 
 

15.03.2022. 
године 

28.06.2022. 
године 

12.000,00 КМ 
(Лот-1) 
14.000,00 КМ 
(Лот-2) 
 

 

8. Продужење закупа за 
web домен 
 
ЦПВ код: 72410000-7 
Провајдерске услуге 

Директни 
споразум 
 

„БЛИЦНЕТ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ440099905000
2 

Вриједност: 259,00 КМ  
 
- рок извршења: период од 
годину дана; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 18.03.2022. 
године 

31.03.2022. 
године 

259,00 КМ  
 

 

9. Набавка потрошног 
материјала, тонера и 
кетриџа 
 
ЦПВ код: 30125110-5 
Тонер за ласерске 
штампаче/факсимил 
уређаје 

Конкурентски 
захтјев 
 
Оквирни 
споразум 
 

„БИРО КИП“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4402286590000 

Вриједност: 15.000,00 КМ 
 
- рок испоруке:  12 мјесеци од 
дана закључивања или до 
реализације вриједности 
оквирног споразума; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 10.045,00 КМ 
 

21.03.2022. 
године 

30.06.2022. 
године 
4.955,00 КМ 

 

10. Пројекат уређења 
корита и обала ријеке 
Врбас са припадајућим 
водним земљиштем у 
нивоу локалитета са 
формираним 
депонијама 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

Центар за 
пројектовање и 
консалтинг „ЦПК“ 
д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4404199850006 

Вриједност: 4.230,00 КМ 
 
- рок извршења: 3 мјесеца; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 4.230,00 КМ 24.03.2022. 
године 

  



ЦПВ код:71242000-6 
Израда пројекта и 
нацрта, процјена 
трошкова 

11. Хидраулична преса  
95-630 mm2 

 

ЦПВ код:42636100-0  
Хидраулучене пресе 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

„ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. 
Бања Лука 
 ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 9.990,00 КМ 
 
- рок испоруке:  60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

24.03.2022. 
године 

16.05.2022. 
године 

9.990,00 КМ 
 

 

12. Еталонирање момент 
кључева 
 
ЦПВ код:50800000-3 
Разне услуге 
поправака и 
одржавања 

Директни 
споразум 
 

„ОРАО“ 
а.д.Бијељина 
ЈИБ 
4400345950004 

Вриједност:  425,00 КМ  
 
- рок извршења: 08.04.2022. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

25.03.2022. 
године 

26.05.2022. 
године 
425,00 КМ  
 

 

13. Ручни алат 
 
ЦПВ код:44512000-2 
Разни ручни алат 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

„INTER - COM“ 
д.о.о. Зеница 
ЈИБ 
4218087760006 

Вриједност: 3.325,00 КМ 
 
- рок испоруке:  60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

28.03.2022. 
године 

28.06.2022. 
године 
3.325,00 КМ 
 

 

 

 


