
0ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ  СЕПТЕМБАР 2016. 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, 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/окви
рног 
споразума 

Датум потпуне 
рализације 
уговра/оквирн
ог спорзаума и 
укупна 
утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Набавка енергената: 
ацетилена и кисеоника 
 
42996600-0 Опрема за 
снабдијевање 
кисеоником 
24321115-9 Ацетилен 
 

Директни 
споразум 

СТР "Гас Промет" 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4505188250008 

Вриједност: 
237,64КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 03.09.2016. 
године 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

  03.09.2016. 
године 

  

2. Прилагођавање и 
сервисна подршка 
програму за обрачун 
плата за 2016. годину 
 
72212700-6 Подршка за 
услуге развоја програма 

Директни 
споразум 

„KI SISTEMI” д.о.о. 
Приједор 
ЈИБ 
4400680310001 

Вриједност: 
960,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 09.09.2016. 
године 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

  09.09.2016. 
године 

  

3. Набавка брисача за под и 
санитарних колица за 
погонску службу 
 

Директни 
споразум 

"Еуросан" д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4401635810008 

Вриједност: 
991,80 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 13.09.2016. 
године 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

  13.09.2016. 
године 

  



4. Угоститељске услуге у 
2016. години 
 
ЈРЈН: 55300000-3 Услуге 
ресторана и услуге 
послуживања храном 

Поступак 
набавке на 
коју се 
примјењује 
посебан 
режим 
сходно 
члану 8. 
Закона о 
јавним 
набавкама 
(„Службени 
гласник 
БиХ“ 
бр.39/14) 
Неприоритетне 
услуге 

„ROYAL  PRIMA“ 
д.о.о. Мркоњић 
Град 
ЈИБ 
4401202460002 
(Лот-1) 
 
 
 
 
 
„Хотел Кањон“ 
Кнежево 
ЈИБ 
4508348160000 
(Лот-3) 
 
 
 
 
 
Угоститељска 
радња „Марчета“ 
сп Мркоњић Град 
ЈИБ 
4508221920005 
(Лот-5) 
 

Вриједност: 
5.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период до 
30.06.2017. године; 
 
-рок плаћања: 15 дана по 
исправно испостављеним и 
овјереним фактурама; 
 
 
Вриједност: 
7.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период до 
30.06.2017. године; 
 
-рок плаћања: 15 дана по 
исправно испостављеним и 
овјереним фактурама; 
 
Вриједност: 
5.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период до 
30.06.2017. године; 
 
-рок плаћања: 15 дана по 
исправно испостављеним и 
овјереним фактурама; 

  12.09.2016. 
године 

  

5. Коментар Закона о 
јавним набавкама Бих и 
Коментар Закона о раду 
 
22112000-8 Приручници 
 

Директни 
споразум 

„КЛУБ 
УМЈЕТНИЧКИХ 
ДУША“  
Мркоњић Град 
JИБ 
4401767990005 

Вриједност: 
600,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 16.09.2016. 
године 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

  16.09.2016. 
године 

  



6. Анализа уља (22 узорка) 
 
71731000-1 Услуге 
индустријске контроле 
квалитета 

Конкурентск
и поступак 

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

Вриједност: 
12.650,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 60 дана од 
доставе узорака; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених испитивања, 
достављања елабората и 
исправно испостављнене 
фактуре;  
 

  19.09.2016. 
године 

  

7. Анализа података 
система за вибрације 
 
71621000-7 Услуге 
техничке анализе или 
савјетовања 

Конкурентск
и поступак 

„RoTech“ д.о.о. 
Београд 
ЈИБ 17410326 

Вриједност: 
11.980,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: у вријеме 
ремонта (септембар – окктобар 
2016.године); 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршења услуга и исправно 
испостављнене фактуре;  
 

  19.09.2016. 
године 

  

8. Преглед лопатица радног 
кола турбине 1 и турбине 
2 
 
45315200-0 Радови на 
турбинама 

Конкурентск
и поступак 

„Центар за 
контролу и 
испитивање” д.о.о. 
Београд 
ЈИБ 1726292014 

Вриједност: 
9.400,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: у вријеме 
ремонта (септембар – окктобар 
2016.године); 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених испитивања, предаје 
извјештаја и исправно 
испостављнене фактуре;  
 
 
 
 
 

  19.09.2016. 
године 

  



9. Баждарење вентила  
сигурности 
 
71632100-8 Услуге 
испитивања вентила 
 

Конкурентск
и поступак 

„Termovent-S“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4402778110003 

Вриједност: 
9.400,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: у вријеме 
ремонта (септембар – окктобар 
2016.године); 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

  19.09.2016. 
године 

  

10. Набавка службеног 
возила 
34100000-8 Моторна 
возила 
 
 
 
 
 

Отворени 
поступак 
 
215-1-1-73-
5-44/16 од 
06.10.2016. 
године 

„АСВ Комерц“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4403822240005 

Вриједност: 
79.000,00КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 5 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

  19.09.2016. 
године 

  

11. Набавка ручног алата за 
попуну алатнице   
ЛОТ-1 Рефлектори и 
бургије, 
ЛОТ-2  Клијешта разна и 
ЛОТ-3 Кључеви окасти 
 
44512000-2 Разни ручни 
алат 

Директни 
споразум 

„AX SOLING“ д.о.о. 
Груде 
ЈИБ 
4272010590005 
(Лот-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вриједност: 
2.118,85 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
 
 
 
 
 

  19.09.2016. 
године 

  



„ELNOS BL“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400811430008 
(Лот-2) 
 
 
 
 
 
 
 
„RAPID-INPORT“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400951280006 
(Лот-3) 
 

Вриједност: 
4.001,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
Вриједност: 
1.450,50 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 120 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

12. ЛОТ-1 Набавка групе 
разног потрошног 
материјала за потребе 
машинске службе,  
ЛОТ-2 Набавка арматуре 
за хидрауличке и 
пнеуматске инсталације и 
ЛОТ-3 Набавка опреме за 
противпожарну заштиту 
 
 
44512000-2 Разни ручни 
алат 
 
44163230-1 Цијевне 
спојнице 

Директни 
споразум 

„TAUZ“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400822630009 
(Лот-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вриједност: 
1.190,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
 
 
 

  19.09.2016. 
године 

  



35111400-9 
Протупожарна опрема 
 

„TRI BEST“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400802520002 
(Лот-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
„RAPID-INPORT“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400951280006 
(Лот-3) 

Вриједност: 
220,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
Вриједност: 
1.900,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 120 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

13. Лот-1 Преглед и 
одржавање лифта у ХЕ 
“Бочац” и 
 Лот-2 Преглед лифта и 
издавање употребне 
дозволе у ХЕ “Бочац” 
 
 
50000000-5 Услуге 
поправака и одржавања 

Директни 
споразум 

„TRI BEST“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400802520002 
(Лот-1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Вриједност: 
2.665,00  KM без ПДВ-а 
 
- рок извршења:период од 
годину дана од потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
 
 
 

  19.09.2016. 
године 

  



„Институт за 
заштиту и 
екологију РС“  
Бања Лука 
ЈИБ 
4401020860005 
(Лот-2) 
 
 
 

Вриједност: 
600,00  KM без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 160 дана од 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

14. Сервисирање 
хидрауличких дизалица и 
уређаја 
 
50000000-5 Услуге 
поправака и одржавања 

Директни 
споразум 

„TRI BEST“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400802520002 
 

Вриједност: 
860,00 KM без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 30 дана од 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  19.09.2016. 
године 

  

15. Рекламирање на ШИК 
радију 

Директни 
споразум 

„ШИК“ радио  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401206450001 

Вриједност: 
6.000,00 KM без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  19.09.2016. 
године 

  

16. Софтверска надоградња 
система за праћење 
вибрација 
 
72212780-0 Услуге 
развоја програмске 
подршке за управљање 
системом, спремањем и 
садржајем 
 

Директни 
споразум 

„VRMS“ д.о.о.  
Београд 
ПИБ 100790911 

Вриједност: 
5.900,00 KM без ПДВ-а 
 
- рок извршења: до 31.12.2016. 
године; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  19.09.2016. 
године 

  



17. Тример са наставцима 
 
16160000-4 Разна 
вртларска опрема 
 

Директни 
споразум 

„АГРО МГ“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401195580005 

Вриједност: 
2.352,15 KM без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: у року од   15 
дана након испоруке робе и 
исправно испостављене 
фактуре;  

  19.09.2016. 
године 

  

18. Електрични алат за 
попуну алатнице 
43830000-0 Електрични 
алати 

Директни 
споразум 

„RAPID-INPORT“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400951280006 

Вриједност: 
2.100,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 120 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: у року од   15 
дана након испоруке робе и 
исправно испостављене 
фактуре; 

  19.09.2016. 
године 

  

19. Испитивање посуда под 
притиском 
 

Директни 
споразум 

„TERMOVENT-S“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4402778110003 

Вриједност: 
5.510,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 120 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: у року од   15 
дана након испоруке робе и 
исправно испостављене 
фактуре; 

  19.09.2016. 
године 

  

 


