
        ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  СЕПТЕМБАР  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. Расвјета 
 
ЦПВ код: 31731000-9 
Електротехничке 
потрепштине 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

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

Вриједност: 
9.350,00 КМ  
 

- рок испоруке: 2 мјесеца од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  05.09.2022. 
године 

  

2. Инсталациони 
материјал и прибор 
 
ЦПВ код:31680000-6 
Електричне 
потрепштине и прибор 
 

Директни 
споразум 

„ДОС  ЕЛЕКТРО“ 
д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 440084061007 

Вриједност: 
5.946,16 КМ  
 

- рок испоруке: 45 дана  од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  06.09.2022. 
године 

  

3. Извођење геотехничке 
и инжењерскогеолошке 
анализе лијеве обале 
ријеке Врбас 
 

ЦПВ код: 71332000-4 
Услуге инжињеринга на 
подручју геотехнике 

Директни 
споразум 

„Ибис 
инжењеринг“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400971470006 

Вриједност: 
5.870,00 КМ  

 

-  рок извршења: 45 дана од 
обостраниг потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

  08.09.2022. 
године 

  



4. Реконструкција 
водомјерне станице 
Црна Ријека 
 
ЦПВ код:38421100-3 
Водомјери 
 
 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

„Алем систем“ 
д.о.о. Сарајево 
ЈИБ 
4200396550001 

Вриједност: 
15.000,00 КМ  
 

-  рок извршења: 124 дана од 
обостраног потписивања 
уговора (односно до 31.12.2022. 
године); 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршених радова и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

  13.09.2022. 
године 

  

5. Израда стручног 
налаза вјештака 
грађевинске струке по 
питању стабилности и 
евентуалне 
угрожености доводног 
канала у рибогојилишту 
у Језеру 
 

ЦПВ код:71241000-9- 
Студија изводљивости, 
савјетодавна услуга, 
анализа 
 

Директни 
споразум 

Вјештак Милорад 
Каурин 
ЈМБГ 
0704955104312 

Вриједност: 
500,00 КМ   
 
-  рок извршења: 30 дана од 
обостраниг потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављене фактуре; 

  14.09.2022. 
године 

  

6. Одвоз комуналног 
отпада 
 
ЦПВ код: 65000000-3 
Комуналне услуге 

Конкурентски 
захтјев 
 
Оквирни 
споразум 
 
 

Комунално 
предузеће „Парк“ 
а.д. Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401197280009 

Вриједност: 
19.800,00 КМ  
 

-  рок извршења: 12 мјесеци од 
дана закључивања или до 
реализације максималне 
финансијске вриједности; 
 - рок плаћања:  60 дана од дана 
издавања исправне фактуре за 
извршену услугу; 
 
 
 

  15.09.2022. 
године 

  



7. Попуна ватрогасне 
опреме 
 
ЦПВ код: 44482200-4 
Ватргасни хидранти 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
2.960,00 КМ  
 

- рок испоруке: 10 дана од 
достављања налога за набавку; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  16.09.2022. 
године 

  

8. Испитивање 
ватродојаве 
 
ЦПВ код: 72254100-1 
Услуге испитивања 
система 
 
 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
3.920,00 КМ  
 

- рок извршења: 10  дана од 
увођења у посао; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  16.09.2022. 
године 

  

9. Испитивање 
противпожарне 
заштите генератора 
 

ЦПВ код: 50413200-5 
Услуге поправака и 
одржавања ватрогасне 
опреме 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
4.892,00 КМ  
 

- рок извршења: 10  дана од 
увођења у посао; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  16.09.2022. 
године 

  

10. Општа заштитна 
опрема 
 
ЦПВ код: 18424000-7 
Рукавице 

Директни 
споразум 

„Germany šraf“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4401635570007 

Вриједност: 
4.651,20 КМ  
 

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

  20.09.2022. 
године 

  



11. Редовно сервисирање 
и ванредне поправке 
возила предузећа 
 
ЦПВ код: 50112000-3 
Услуге поправака и 
одржавања возила 

Отворени 
поступка 
 
Оквирни 
споразум 
 
 
 
Број 
обавјештења            
о додјели: 
 215-1-2-94-5-
109/22 од 
06.10.2022. 
године 

Ауто сервис 
„Отпад“ с.п.  
Драган Малиџа 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4510465100004 
 
(Лот-1, Лот-3,  
Лот-4, Лот-5,  
Лот-6, Лот-7,  
Лот-8, Лот-9 и  
Лот-10) 
 

Вриједност: 
46.000,00 КМ  
 
 

5.000,00 КМ  (Лот-1) 
4.000,00 КМ  (Лот-3) 
4.000,00 КМ  (Лот-4) 
5.000,00 КМ  (Лот-5) 
5.000,00 КМ  (Лот-6) 
5.000,00 КМ  (Лот-7) 
6.000,00 КМ  (Лот-8) 
6.000,00 КМ  (Лот-9) 
6.000,00 КМ  (Лот-10) 
 
- рок извршења:   период од 
годину дана од обостраног 
потписивања оквирног 
споразума, односно до 
искориштења максималне 
финасијске вриједности 
оквирног споразума; 
- рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

  21.09.2022. 
године 

  

12. Репортажа и снимање 
видео материјала о 
ремонтним радовима у 
ХЕ „Бочац“ и  
МХЕ „Бочац 2“ 
 
ЦПВ код:92110000-5 
Услуге продукције 
кинематографских 
филмова и видео- 

филмова и сродне 
услуге 
 

Директни 
споразум 

Удружење 
„ИНФО.ДМГ“  
Мркоњић Град 
4403973020007 

Вриједност: 
1.000,00 КМ  
 

- рок извршења: 22.10.2022. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршења услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

  22.09.2022. 
године 

  



13. Резервни дијелови за 
операторске станице – 
МХЕ Бочац 2 
 
ЦПВ код:30236000-2 – 
Разна компјутерска 
опрема 
 

Директни 
споразум 

ЗТП „МЕДИА 
ПОРТАЛ“  
Драженко Ненад 
СП 
Мркоњић Град 

Вриједност: 
3.730,00 КМ 
 

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

  22.09.2022. 
године 

  

14. Каблови и кабловски 
пробор 
 
ЦПВ код: 44320000-9 
Каблови и сродни 
производи 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
5.740,00 КМ  
 

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

  27.09.2022. 
године 

  

15. Намирнице за 
ресторан друштвене 
исхране 
 
ЦПВ код: 15000000-8 
Храна, пиће, дуван и 
сродни производи 

Отворени 
поступка 
 
Оквирни 
споразум 
 
Број 
обавјештења            
о додјели:  
215-1-1-103-5-
113/22 од 
18.10.2022. 
године 

 

„Низ комерц“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400790330008 

Вриједност: 
97.500,00 КМ  

 

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

  27.09.2022. 
године 

  

 


