
        ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ЈУЛ  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. Преглед и одржавање 
далековода 35 kV 
 
ЦПВ код: 50532400-7 
Услуге поправака и 
одржавања опреме за 
дистрибуцију 
електричне струје 

Конкурентски 
захтјев 
 
Оквирни 
споразум 

„Миг Електро“  
д.о.о.  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401859250008 

Вриједност: 
20.000,00 КМ 
 
- рок извршења:  период од 
годину дана; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 20.000,00 КМ 
 

01.07.2022. 
године 

  

2. Замјена дуплог пода  у 
релејној просторији и у 
простору 0,4 kV 
 
 
ЦПВ код: 45432121-8 - 
Подови за рачунарске 
просторије 

Конкурентски 
захтјев 

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

Вриједност: 
43.711,20 КМ 
 
- рок извршења: 30 дана од 
увођења у посао; 
 - рок плаћања:   60 дана након 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 
 

06.07.2022. 
године 

31.10.2022. 
године 
43.711,20 КМ 
 

 

3. Накнада приликом 
уплате добровољног 
пензијског доприноса 
мјесечно („улазна 
накнада“) 
 
ЦПВ код: 66510000-8 - 
Услуге осигурања  
 
 
 

Директни 
споразум 
 

Друштво за 
управљање 
„ЕДПФ“ а.д. Бања 
Лука 
ЈИБ 440418644003 

Вриједност: 
786,60 КМ 
 
- рок извршења:   период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора, односно 
12 мјесечних појединачних 
накнада приликом уплате 
добровољног пензијског 
доприноса за сваког члана; 
 
 

 463,98 КМ 08.07.2022. 
године 

30.09.2022. 
године 
129,96 КМ 
 
31.12.2022. 
године 
192,62 KM 
 

 



 - рок плаћања:   мјесечно, 
односно 12 мјесечних 
појединачних накнада приликом 
уплате добровољног пензијског 
доприноса за сваког члана и у 
року од 15 (петнаест) дана 
након исправно испостављене 
фактуре; 

4. Средства за 
антикорозивну заштиту 
 
ЦПВ код: 24963000-2 
Aнтикoрoзивнa 
срeдствa 

Директни 
споразум 
 

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

Вриједност: 
2.048,70 КМ 
 
- рок испоруке: 15 дана  од 
достављања налога за набавку; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 11.07.2022. 
године 

31.07.2022. 
године 
2.048,70 КМ 
 

 

5. Анализа стања 
лежајева на  МХ Е 
„Бочац 2“ и        
 МХЕ „Кућна турбина“ 
 
ЦПВ код: 71600000-4 
Услуге техничког 
испитивања, анализе и 
савјетовања 

Директни 
споразум 
 

Развојно услужни 
центар   
„Про Механика“ 
с.п.  
Источно Ново 
Сарајево 
ЈИБ 
4511626920003 

Вриједност: 
5.990,00 КМ 
 
- рок извршења: услуге ће се 
вршити у вријеме ремонтних 
радова (октобар – новембар 
2022. године); 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 
 

12.07.2022. 
године 

21.10.2022. 
године 

5.990,00 КМ 
 

 

6. Рекламирање 
предузећа на културним 
и спортским 
манифестацијама у 
склопу пројекта „Љето у 
Мркоњић Граду“ 
 
ЦПВ код: 79340000-9 
Услуге оглашавања и 
маркетинга 

 
 

Отворени 
поступак 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели:  
215-1-2-75-5-
86/22 од 
25.07.2022. 
год. 
 
 
 

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

Вриједност: 
7.000,00 КМ  
 
- рок извршења:  период 
 јул – септембар 2022. године, 
постављањем рекламног 
банера предузећа на мјестима 
гдје манифестације буду 
одржане; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
закључења уговора  и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 12.07.2022. 
године 

11.08.2022. 
године 

7.000,00 КМ  
 

 



7. Набавка услуге 
регистрација дрона 
 
ЦПВ код:72222300-0 
Остале ИТ услуге 

Директни 
споразум 
 

„Wiener 
осигурање“ а.д.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400590750002 
 

Вриједност: 
119,33 КМ 
 

- рок извршења:  20.07.2022. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 19.07.2022. 
године 

25.07.2022. 
године 
119,33 КМ 
 

 

8. Обука радника за 
пружање прве помоћи 
 
ЦПВ код: 80560000-7 
Услуге обуке у подручју 
здраствене заштите и 
прве помоћи 

Директни 
споразум 
 

„Општинска 
организација 
Црвеног крста“ 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4402107090008 

Вриједност: 
1.312,00 КМ 
 

- рок извршења:  период до 
30.07.2022. године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 19.07.2022. 
године 

31.08.2022. 
године 
1.312,00 КМ 
 

 

9. Набавка видео 
интерфона за Управну 
зграду у Мркоњић Граду 
 
ЦПВ код: 35123200-4 -  
Опрема за клизно 
радно вријеме 

 

Директни 
споразум 
 

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

Вриједност: 
1.515,00 КМ 
 

- рок испоруке: 25 дана  од 
достављања налога за набавку; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 21.07.2022. 
године 

31.07.2022. 
године 
1.515,00 КМ 
 

 

10. Лот-1 Обрада података 
геодетских мјерења  у 
2021. години  за службу 
техничког осматрања 
бране,   

Лот-2 Обрада података 
физикалних мјерења  у 
2021.  Години  за 
службу техничког 
осматрања бране 
 
 
 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

Група понуђача:   
 
Институт за 
грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о.  
Бања Лука  
(вођа групе) 
ЈИБ 
4400918310005 
 
 
 

Вриједност: 
11.988,00 КМ за Лот-1 
14.000,00 КМ за Лот-2 
 

- рок извршења:  90 дана од 
обостаног потписивања уговора 
за Лот-1 и Лот-2; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре за Лот-1 
и Лот-2; 

 11.988,00 КМ за 
Лот-1 
14.000,00 КМ за 
Лот-2 
 

21.07.2022. 
године 

  



ЦПВ код:71355000-1 
Геодетске услуге 
 

Архитектонско 
грађевинско-
геодетски 
факултет“  
Бања Лука 
 (члан групе) 
ЈИБ 
4401017720022 

11. Алкохолна и 
безалкохолна пића 
 

ЦПВ код: 15900000-7 
Пића, дуван и сродни 
производи 

Конкурентски 
захтјев 
 
Оквирни 
споразум 
 
 

Дисконт пића 
„Рубин“ СП 
Мркоњић Грд 
ЈИБ 450315231001 

Вриједност: 
11.623,54 КМ 
 

- рок испоруке: 6 мјесеци од 
дана закључивања оквирног 
споразума или до реализације 
максималне финансијске 
вриједности; 
 - рок плаћања:  60 дана од дана 
издавања исправне фактуре за 
испоручену робу; 
   

 5.209,09 КМ 22.07.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 
6.414,45 КМ 

 

12. Остало – пуцвала и 
памучно платно 
 
ЦПВ код:19212300-8 
Платно 

Директни 
споразум 
 

„АНГ“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4402392190002 

Вриједност: 
1.500,00 КМ  
 

- рок испоруке: 15 дана од 
достављања налога за набавку; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 22.07.2022. 
године 

31.08.2022. 
године 
1.500,00 КМ  
 

 

13. Машине за уништавање 
докумената 
 
ЦПВ код:30191400-8 -  
Сјецкалице 
 

Директни 
споразум 
 

„Infinity ADS“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4403117770003 

Вриједност: 
4.952,00 КМ  
 
- рок испоруке: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 25.07.2022. 
године 

25.08.2022. 
године 
4.952,00 КМ  
 

 



14. Каблови и кабловски 
прибор 
 

ЦПВ код: 44320000-9  
Каблови и сродни 
производи 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

„ЕЛИОС“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400922340008 

Вриједност: 
5.500,00 КМ  
 
- рок испоруке:  мјесец дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
уредно испоручене робе и 
исправно испостављене 
фактуре; 
 

 0,00 26.07.2022. 
године 

16.08.2022. 
године 
5.500,00 КМ  
 

 

15. Одржавање и подршка 
софтверу за обрачун 
плата за 2022.годину  
 
ЦПВ код:72268000-1 
Услуге добављања 
програмске подршке 

Директни 
споразум 
 

„КИ СИСТЕМИ“ 
д.о.о. Приједор 
ЈИБ 
4400680310001 

Вриједност: 
720,00 КМ  
 
- рок испоруке: јул – децембар 
2022. године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
уредно испоручене робе и 
исправно испостављене 
фактуре; 
 

 0,00 26.07.2022. 
године 

30.09.2022. 
године 
360,00 КМ 
 
31.12.2022. 
године 
360,00 КМ 
 

 

16. Инвестицино 
грађевинско 
одржавање Управне 
зграде 
 
ЦПВ код:45213100-4 – 
Грађевински радови на 
пословним зградама 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

Група понуђача:  
„Unitrade Company” 
д.о.о.  
Бања Лука  
(вођа групе) 
ЈИБ 
4403167790005 
 
„УНИЈАТ - М“ 
д.о.о. Приједор 
(члан групе) 
ЈИБ 
4402606250008 
 
 
 
 

Вриједност: 
49.999,52 КМ  
 

- рок извршења:  мјесец дана од 
увођења у посао од стране 
Уговорног органа; 
 - рок плаћања: 60 дана након 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

26.07.2022. 
године 

31.10.2022. 
године 
49.999,52 КМ  
 

 



17. Редовно сервисирање 
и ванредне поправке 
возила предузећа, 
Мinibus Peugeot boxer,     
рег. број: А81-О-156 
 
ЦПВ код: 50112000-3 
Услуге поправке и 
одржавања возила 
 
 

Отворени 
поступак 
 
 
Оквирни 
споразум 
 
Обавјештење 
о додјели: 
215-1-2-74-5-
91 од 
11.08.2022. 
године 

„Верано Моторс“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400831540004 

Вриједност: 
7.000,00 КМ  
 

- рок извршења:  годину дана од 
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, у којем је описана 
извршена услуга, са наведеним 
списком уграђених резервних 
дијелова; 

 5.595,46 КМ  26.07.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 
1.404.54 КМ 

 

18. Баждарење вентила 
сигурности 
 
ЦПВ код: 50512000-7 
Услуге поправка и 
одржавање вентила 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

„ТАNK INSPEKT“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 440236780005 

Вриједност: 
660,00 КМ   
 
- рок извршења: 5  дана од дана 
преузимања вентила - франко 
ХЕ „Бочац“ у вријеме ремонтних 
радова (септембар - октобар 
2022. године); 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

27.07.2022. 
године 

31.12.2022. 
године 
 

 

19. Монофазни апарат за 
РЕЛ и ТИГ ВФ 
заваривање 
 
ЦПВ код: 42630000-1 
Алатне машине за 
обраду метала 
 

Директни 
споразум 
 

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

Вриједност: 
2.157,50 КМ  
 

- рок испоруке: 7 дана од 
достављања налога за набавку; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 29.07.2022. 
године 

25.08.2022. 
године 
2.157,50 КМ  
 

 

 


