
 ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ  ЈУЛ  2018. 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/ 
оквирног 
споразума 

Датум потпуне 
рализације 
уговра/оквирно
г спорзаума и 
укупна 
утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Рекламирање на 
наступима Културно 
умјетничког друштва 
„Петар I Карађорђевић 
Мркоњић“ из  
Мркоњић Града 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
2-90-5-57/18 од 
10.07.2018.год. 

Kултурно 
умјетничко 
друштво „Петар I 
Карађорђевић 
Мркоњић“ 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401859500004 

Вриједност: 
2.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 

- рок плаћања:  30 дана након 
закључивања Уговора; 

 0,00 11.06.2018. 
године 

23.07.2018.год. 

2.000,00 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

2. Набавка средстава за 
личну хигијену 
 
18100000-0 Радна 
одјећа, специјална радна 
опрема и прибо 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
130,00 КМ без ПДВ-а 
 
  - рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 25.06.2018. 
године 

31.07.2018.год. 

130,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

3. Истицање рекламног 
банера са логом 
предузећа у дворани у 
Мркоњић Граду на 
период од годину дана  
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 

Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
2-94-5-60/18 од 
16.07.2018.год. 

ЈУ Културно 
спортски центар 
„Петар Кочић“ 
Мркоњић Град    
ЈИБ 
4403407420006 

Вриједност: 
5.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:   период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 

- рок плаћања:  по закључењу 
уговора, на жиро рачун 
Добављача; 
 

 0,00 05.07.2018. 
године 

31.07.2018.год. 

5.000,00 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

 



4. Продужење важења  
банкарске гаранције за 
потребе анекс 
предуговора о праву на 
подстицај за МХЕ 
„Бочац“ 
 
ЈРЈН 66517200-9 Услуге 
осигурања гаранције 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 

Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
2-102-5-65/18 
од24.07.2018. 
год. 

„НЛБ Развојна 
банка“ а.д.  
Бања Лука                                           
ЈИБ 
4400949970003 

Вриједност: 
1.550,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   30.06.2019. 
године; 
 
- рок плаћања:  квартално; 
 

 0,00 
 

06.07.2018. 
године 

31.12.2018.год. 

1.550,00 КМ  
без ПДВ-а 
 
 

 

5. Штампани материјали  

 

22800000-8  Папирнати 
или картонски регистри, 
књиговодствене књиге, 
увези, обрасци и други 
штампани канцеларијски 
материјал 

Конкурентски 
поступак 

D&S „DESIGN” 
Челинац                     
ЈИБ 
4503502150002 

Вриједност: 
4.370,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 09.07.2018. 
године 

17.09.2018.год. 

4.370,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

6. Израда урбанистичко 
техничких услова за 
добијање лoкацијских 
услова за 35kV 
постројење 
 
79131000-1 Услуге 
документације 
 

Конкурентски 
поступак 

„Урбис Центар“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4403168840006 

Вриједност: 
19.700,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења: 10 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 

 0,00 09.07.2018. 
године 

23.08.2018.год. 

19.700,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

7. Израда пројекта 
реконструкције пута од 
раскрснице до ХЕ са 
заштитом свих усјека  
 
71320000-7 Услуге 
техничког пројектовања  

Конкурентски 
поступак 

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

Вриједност: 
19.900,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења: 80 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 

 0,00 09.07.2018. 
године 

17.09.2018.год. 

19.900,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



8. Испитивање ватродојаве 
 
35111500-0 Систем за 
спречавање пожара 

Директни 
споразум 

„IM FIRE 
SECURITY“ д.о.о.            
Бања Лука                                            
ЈИБ 403421250008 

Вриједност: 
2.100,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења: у вријеме 
ремонта (септембар-октобар 
2018); 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 

 0,00 09.07.2018. 
године 

30.09.2018.год. 

2.100,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

9. Израда урбанистичко – 
техничких услова и 
стручног мишљења за 
главни пројекат напајања 
резервоара на коти 327 
м.н.м. 
 
71320000-7 Услуге 
техничког пројектирања 

Директни 
споразум 

„Урбис центар“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4403168840006 

Вриједност: 
5.700,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења: 20 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 

 0,00 09.07.2018. 
године 

12.09.2018.год. 

5.700,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

10. Набавка резервних 
сензора 
 
35125100-7 Сензори 

Директни 
споразум 

„ТИПТЕХ“ д.о.о. 
Сарајево 
ЈИБ420214422000
1 

Вриједност: 
1.894,48 КМ без ПДВ-а 
 

  - рок испоруке: 5 седмица од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 09.07.2018. 
године 

30.09.2018.год. 

1.894,48 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

11. Замјена нотбук-а 
аналогним са 
карактеристикама које 
захтјева Еplan V 2.7. за 
потребе машинске и 
електро службе 

31700000-3 Електронске, 
електромеханичке и 
електротехничке 
потрепштине 

Директни 
споразум 

„Cosim Systems“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400973330007 

Вриједност: 
4.346,00 КМ без ПДВ-а 
 

  - рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 09.07.2018. 
године 

25.07.2018.год. 

4.346,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



12. Истицање рекламног 
банера са логом 
предузећа на кампу 
„Доктор Боривој Ценић“ 
Кошаркашког клуба 
Ушће  
 

79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
2-106-5-68/18 
од 26.07.2018. 
год. 

Кошаркашки клуб 
Ушће                            
ЈИБ 
4403728220009 

Вриједност: 
3.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 

 - рок извршења: за вријеме 
одржавања манифестације; 
 

- рок плаћања:  по закључењу 
уговора, на жиро рачун 
Добављача; 
 

 0,00 11.07.2018. 
године 

11.07.2018. 
године 
 

3.000,00 КМ  
без ПДВ-а 

 

13 Рекламирање на  
OK Festu 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
2-107-5-69/18 
од 26.07.2018. 
год. 

Феријални савез 
Републике Српске 
ЈИБ 
4403212680003 

Вриједност: 
6.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 

 - рок извршења: за вријеме 
одржавања манифестације; 
 

- рок плаћања:  по закључењу 
уговора, на жиро рачун 
Добављача;  
 

 0,00 11.07.2018. 
године 

11.07.2018. 
године 
 

6.000,00 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

14 Рекламирање предузећа 
и објављивање 
различитих 
мултимедијалних 
садржаја на вањском 
ЛЕД дисплеју 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
2-93-5-59/18 од 
16.07.2018. 
год. 

ЗТР „MEDIA 
PORTAL“                          
Ненад Драженко 
СП                  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4509314800006 

Вриједност: 
6.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора ; 
 

- рок плаћања:   мјесечно у року 
од 30 дана након исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

11.07.2018. 
године 

31.12.2018.год. 

3.000,00 КМ  
без ПДВ-а 
 
31.03.2019.год. 

1.500,00 КМ  
без ПДВ-а 
 
31.09.2019.год. 

1.500,00 КМ  
без ПДВ-а 

 

15. Извођење радова на 
уређењу платоа од 
машинске зграде до 
кућне турбине 
 
45000000-7 Грађевински 
радови 

Отворени 
поступак 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
3-56-5-66/18 од 
24.07.2018. 
год. 

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

Вриједност: 
219.912,63 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извођења:  до 15.08.2018. 
године; 
 

- рок плаћања: 30 дана по 
исправно испостављеним 
привременим ситуацијама; 

 0,00 12.07.2018. 
године 

30.09.2018.год. 

219.912,63 
КМ без ПДВ-а 
 

 



16. Преглед лопатица 
радног кола за потребе 
машинске службе  
 
50530000-9  Услуге 
поправака и одржавања 
машина  

Конкурентски 
поступак 

Конзорцијум:  
„Гангес“ д.о.о. 
Добој (вођа групе) 
ЈИБ 
4400021110003 
„АТБ ФОД“ д.о.о. 
Бор (члан) 
ЈИБ 20409606 
„Санација и 
испитвање 
метала“ д.о.о. 
Београд (члан) 
ЈИБ 21350311 

Вриједност: 
9.400,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  у вријеме 
ремонта (септембар – октобар 
2018. године); 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
извршених испитивања, предаје 
извјештаја и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 16.07.2018. 
године 

08.11.2018.год. 

9.400,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

17 Услуге сервисирања 
(довођење у исправно 
стање),  годишњи сервис 
и редовно одржавање 
chillera/топлотне пумпе у 
ХЕ „Бочац“ 
 

50000000-5 Услуге 
поправака и одржавања 

Конкурентски 
поступак 

„СЛОБОДА“ с.п. 
Ненад Бојанић 
ЈИБ 
4506707830005 

Вриједност: 
24.930,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:   периоду од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 

 24.930,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

16.07.2018. 
године 

  

18. Сервис активне мрежне 
опреме-рутера у 
Управној згради 
 
72222300-0 Услуге 
информационе 
технологије 

Директни 
споразум 

„Lanaco“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400853190007 

Вриједност: 
890,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења: 17.07.2018. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 

 0,00 17.07.2018. 
године 

17.07.2018.год. 

890,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

19. Програмибилни 
контролeр Omron 
CPM1A-40CDR-D-V1 
 
32573000-0  
Kомуникацијски 
управљачки систем   

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
5.800,00 КМ без ПДВ-а 
 

  - рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 23.07.2018. 
године 

12.11.2018.год. 

5.800,00 КМ 
без ПДВ-а 

 



20. Десктоп рачунар са 
попратном опремом за 
службу оскултација  
 
30200000-1 Компјутерска 
опрема и потрепштине 

Директни 
споразум 

„COSIM SYSTEMS“ 
д.о.о. 
 Бања Лука  
ЈИБ 
4400973330007 

Вриједност: 
1.499,00 КМ без ПДВ-а 
 
  - рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 23.07.2018. 
године 

14.08.2018.год. 

1.499,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

21. Испитивање стабилног 
система заштите 
генератора од пожара 
 
35111500-0 Систем за 
спречавање пожара 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
3.500,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  у вријеме 
ремонта (септембар-октобар 
2018); 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 

 0,00 27.07.2018. 
године 

08.11.2018.год. 

3.500,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

22. Путнички аутомобил  
 
34100000-8  Mоторна 
возила 

Конкурентски 
поступак 

„Аутосервис НВ“ 
д.о.о. Бања Лука  
ЈИБ 
4403698210003 

Вриједност: 
33.300,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок испоруке:  60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 30.07.2018. 
године 

11.10.2018.год. 

33.300,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

 


