
        ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  OKTOBAR  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. Радови на санацији 
објекта гаража 
 
ЦПВ код: 45200000-9 
Радови на објектима 
или дијеловима 
објеката високоградње 
и ниско градње 

Конкурентски 
захтјев 

„Unitrade Company” 
д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4403167790005 

Вриједност: 
44.157,94 КМ  
 

- рок извршења: 30  дана од 
увођења у посао; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 

 44.157,94 КМ  
 

04.10.2022. 
године 

  

2. Годишњи преглед 
лифта за употребну 
дозволу 
 
ЦПВ код: 50750000-7 
Услуге одржавања 
лифта 

Директни 
споразум 

ЈНУ „Институт за 
заштиту и 
екологију РС“ 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401020860005 

Вриједност: 
600,00 КМ  
 

- рок извршења: 31.12.2022 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршења услуге  и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 05.10.2022. 
године 

27.12.2022.  
године 
600,00 КМ  
 

 

3. Санација макадамског 
пожарног пута 
 
ЦПВ код: 45233142-6  
Радови на поправку 
путева 

Конкурентски 
захтјев 

„Мркоњић путеви“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град 
 ЈИБ 
4401192640007 

Вриједност: 
17.000,00 КМ  
 

- рок извршења: 20  дана од 
увођења у посао; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 06.10.2022. 
године 

21.10.2022. 
године 
17.000,00 КМ  
 

 

4. Провођење аудита 
система управљања 
квалитетом и заштитом 
животне средине 
према стандардима 
ИСО 9001 и ИСО 14001 

Директни 
споразум 

Quality Austria, 
Training, 
Certification and 
Evaluation GmbH 
Wien, Austria 
ЈИБ FN 234367h 

Вриједност: 
5.799,81 КМ  
 

- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања; 
 - рок плаћања:  60 дана након 

 1.600,86 KM 06.10.2022. 
године 

31.12.2022.  
године 
4.198.95 KM 

 



за 2022. годину 
 

ЦПВ код: 72330000-2 
Услуге 
стандардизације и 
класификације 
садржаја или података 

reg in Vienna, извршења услуге  и исправно 
испостављене фактуре; 

5. Израда стручног 
мишљења и 
урбанистичко-техничких 
услова за санацију 
обале и заштиту објекта 
на локацији „Шервалова 
кућа“ 
 

ЦПВ код: 71250000-5 
Архитектонске, 
техничке и геодетске 
услуге 

Директни 
споразум 

„УРБИС ЦЕНТАР“ 
д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4403168840006 

Вриједност: 
2.500,00 КМ  
 

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

 0,00 06.10.2022. 
године 

22.11.2022. 
године 

2.500,00 КМ  
 

 

6. Редовно сервисирање 
и ванредне поправке 
возила  
Лот-1 Аутобус, HIGER 
KLQ6125Q, рег.број:  
Т37-Е-900 и  
Лот-2 Аутобус, HIGER 
минибус, рег.број:  
К27-М-464) 
 
ЦПВ код:50112000-3 
Услуге поправке и 
одржавања возила 

Отворени 
поступка 
 
Оквирни 
споразум 
 
Обавјештење 
о додјели, бр. 
215-1-2-116-
5-115/22 од 
28.10.2022. 
године 
 

О 
 

Вриједност: 
14.000,00 КМ  
 

9.000,00 КМ Лот-1 
5.000,00 КМ Лот-2 
 

- рок извршења:  период од 
годину дана, рачунајући од дана  
обостраног потписивања 
оквирног споразума, односно до 
искориштења максималне 
финасијске вриједности 
оквирног споразума; 
 
 - рок плаћања:  60 дана од дана 
испостављања рачуна за 
уредно извршену комплетну 
услугу; 
 
 

  
 
 
 
 
6.061,00 KM 

Лот-1 
 
 
675,00 KM 

Лот-2 
 

10.10.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 
 
 
 
2.939,00  KM 

Лот-1 
 
 
4.325,00 KM 

Лот-2 

 



7. Годишње одржавање 
за лиценце ЕПЛАН-а 
 
ЦПВ код:72267100-0 
Одржавање софтвера 
за информациону 
технологију 

Конкурентски 
захтјев 

„ЕAST CODE“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4401018290005 

Вриједност: 
6.400,00 КМ  

 

- рок извршења: 01.10.2022. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 11.10.2022. 
године 

27.10.2022.  
године 

6.400,00 КМ  

 

 

8. Ауто  гуме 
 

ЦПВ код: 34350000-5   
Гуме за тешка и лака 
возила  
 

Конкурентски 
захтјев 

„Диск ауто“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401154040004 

Вриједност: 
29.563,00  КМ  

 

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

 0,00 12.10.2022. 
године 

14.11.2022. 
године 

29.563,00  КМ  

 

 

9. Периодично 
испитивање апарата за 
почетно гашење 
пожара 
 
 
ЦПВ код: 50413200-5 
Услуге поправака и 
одржавања ватрогасне  
опреме 

Директни 
споразум 

„ЕКО - БЕЛ“ д.о.о. 
Трн 
ЈИБ 
4400855480002 

Вриједност: 
4.785,00 КМ  
 

- рок извршења:  30 дана од 
увођења у посао; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршења услуге  и исправно 
испостављене фактуре; 

 2.445,00 KM 12.10.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 
2.340,00 KM 

 

10. Уградња комарника 
 
ЦПВ код: 39525500-3 
Мреже против 
комараца 

Директни 
споразум 

„Јаги комерц“ с.п.  
Мркоњић Град 
ЈИБ  
4503148550006 

Вриједност: 
2.100,00 КМ 
 

- рок извршења:  20 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршења услуге  и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 14.10.2022. 
године 

16.12.2022. 
године 

2.100,00 КМ 
 

 



11. Даљински приступ за 
„SCADA“ систем  
МХЕ Бочац 2 
 
ЦПВ код: 722112514-5 
Услуге израде 
софтвера за даљински 
приступ 

Директни 
споразум 

“SKYTEC” д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4404024030006 
 

Вриједност: 
750,00 КМ  

 

- рок извршења:  29.10.2022. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршења услуге  и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 750,00 КМ  

 

14.10.2022. 
године 

  

12. Имплементација 
firewall и security 
система за рачунарску 
мрежу предузећа 
 
ЦПВ код:48730000-4 
Сигурносни програмски 
пакет 

Отворени 
поступка 
 
Oбавјештење 
о додјели, бр. 
215-1-2-121-
5-124/22 од 
13.12.2022. 
године 
 

„PROINTER ITSS" 
д.о.о.  
Бања Лука - члан 
Infinity International 
Group 
ЈИБ 
4403865130009 

Вриједност: 
69.900,00 КМ  
 

- рок извршења: 90 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 26.10.2022. 
године 

31.12.2022.  
године 

69.900,00 КМ  
 

 

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

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
1.981,45 КМ  
 

- рок испоруке: 30 дана од 
достављања налога за набавку; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 21.10.2022. 
године 

30.11.2022.  
године 

1.981,45 КМ  
 

 

14. Осигурање возила 
 
ЦПВ код: 66514110-0  
Услуге осигурања 
моторних возила 

Конкурентски 
захтјев 

„GRAWE 
осигурање“ а.д.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400887090001 

Вриједност: 
8.046,15 KM  
 

- рок извршења:   период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 - рок плаћања:   у вријеме 
истека претходне регистрације 
зa назначено возило; 
 
 

 7.731.45 KM 24.10.2022. 
године 
 

31.12.2022.  
године 
314,70 KM 

 



15. Електрични апарати за 
домаћинство 
 
ЦПВ код: 39711000-9 
Електрични апарати за 
домаћинство који се 
употребљавају за 
храну 

Директни 
споразум 

„МГ МИНД“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401192990008 

Вриједност: 
1.981,45 КМ  
 
- рок испоруке: 17.11.2022. 
године; 
- рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 19.10.2022. 
године 

22.11.2022.  
године 

1.981,45 КМ  
 

 

16. Редовно сервисирање 
и ванредне поправке 
возила предузећа 
(Трактор ZETOR 
PROXIMA рег. број  
T67-K-025) 
 
ЦПВ код:50112000-3 
Услуге поправке и 
одржавања возила 
 

Директни 
споразум 

„AGROCOOP“ 
д.о.о.  
Александровац 
ЈИБ 
4401167610004 

Вриједност: 
823,77 КМ   
 

- рок извршења:   период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 - рок плаћања:   у вријеме 
истека претходне регистрације 
зa назначено возило; 

 0,00 19.10.2022. 
године 

31.12.2022.  
године 

823,77 КМ   
 

 

17. Санација објекта за 
хидролошклу станицу 
 
ЦПВ код: 45000000-7 
Грађевински радови 

Директни 
споразум 

„Миг електро“ 
д.о.о. Радничка 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401859250008 

Вриједност: 
1.470,00 КМ   
 

- рок извршења:   20 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:   60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 25.10.2022. 
године 

31.12.2022.  
године 

1.470,00 КМ   
 

 

18. Израда геодетске 
подлоге за прикључак 
далековода соларне 
електране 
 
ЦПВ код: 71250000-5 
Архитектонске, техниче 
и геодетске услуге 
 

Директни 
споразум 

Геодетска радња 
„Геометар“  
с.п. Гојко Грабеж  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4506871390008 

Вриједност: 
5.900,00 КМ   
 

- рок извршења:   30  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:   60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 21.10.2022. 
године 

14.11.2022. 
године 

5.900,00 КМ   
 

 

 


