
   ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА АПРИЛ  2019. 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. Паркирање возила 
 
98351100-9 Услуге 
паркингом 

Директни 
споразум 

ОПШТИНА 
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401198330000 

Вриједност: 
3.960,00 КМ 
 
  - рок извршења:   период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања:  мјесечно, у року 
од 30 дана након исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 01.04.2019. 
године 

30.06.2020.год. 
2.970,00 КМ 
990,00 КМ 

 

2. Набавка и уградња 
опреме за службу 
обезбјеђења  
 
35120000-1 Надзорни и 
сигурносни системи и 
уређаји 

Директни 
споразум 

„ЕUROSPLET-
ŠOP“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400813050008 

Вриједност: 
5.876,70 КМ 
 
 - рок испоруке:    10 дана од 
обостраног потписивања 
уговора ; 
- рок плаћања:30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;   

 0,00 02.04.2019. 
године 

25.04.2019.год. 

5.876,70 КМ 
 

 

3. Услуге на одржавању 
уређаја у РДИ  
 
50800000-3 Разне услуге 
поправака и одржавања  

Директни 
споразум 

„SLOBODA“  
Ненад Бојанић с.п. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4506707830005 

Вриједност: 
3.210,00 КМ  
 
- рок извршења: 20 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;   

 0,00 03.04.2019. 
године 

30.04.2019.год. 

3.210,00 КМ  
 

 



4. Спровођење активности 
стручног надзора над 
реализацијом пројекта                                
МХЕ „Кућна турбина“ 
 
71520000-9 Услуге 
грађевинског надзора 
 

Конкурентски 
захтјев  

Конзорцијум: 
 
Центар за 
пројектовање и 
консалтинг „ЦПК“ 
д.о.о.  
Бања Лука  
ЈИБ 
4404199850006 
 
 „HKP Consulting”  
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4403673900005 
 

Вриједност: 
7.300,00 КМ  
 
- рок извршења:  до 
обезбјеђења употребне 
дозволе; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 7.300,00 КМ  
 

08.04.2019. 
године 

  

5. Промоција рада  
ЗП „Хидроелетране на 
Врбасу“ а.д. Мркоњић 
Град кроз интервјуе са 
руководством и 
промотивне текстове 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак 
 без објаве 
обавјештења 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели  
 
215-4-2-44-5-
37/19  од 
15.05.2019. 
године 

„Media Lobby“ 
д.о.о. Сарајево  
ЈИБ 201915030009 

Вриједност: 
5.000,00 КМ  
 

 - рок извршења:  3 мјесеца од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана по 
испостављању фактуре за 
одговарајућу објаву; 
 

 0,00 09.04.2019. 
године 

14.05.2019.год. 

5.000,00 КМ  
 

 

6. Одржавање и подршка 
софтверу за обрачун 
плата за 2019. годину 
 
72210000-0 Услуге 
програмирања 
софтверских пакет 
производа 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
1.200,00 КМ  
 

 - рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања:  мјесечно, у року 
од 30 дана након извршених 
услуга  и исправно 
испостављене фактуре 
 
 

 0,00 15.04.2019. 
године 

30.09.2019.год. 
900,00 КМ 
 
31.12.2019.год. 
300,00 КМ 
 

 



7. Спровођење 
мониторинга ихтиофауне 
и акватичних заједница 
воде и израда анализе и 
извјештаја о процјени 
штете рибљег фонда и 
акватичних заједница 
током експлоатације  
ХЕ „Бочац“ и                      
МХЕ  „Бочац 2“ 
 
90721700-4 Услуге 
заштите угрожених врста 
 
 

Конкурентски 
захтјев 

„Институт за воде“ 
д.о.о. Бијељина  
ЈИБ 
4400388840008 

Вриједност: 
14.500,00 KM 
 
  - рок извршења:   180 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
предаје извјештаја и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 
 

16.04.2019. 
године 

31.08.2019.год. 

14.500,00 KM 
 

 

8. Израда симулационе 
анализе 35kV мреже у 
МХЕ „Бочац 2“ 
 
71600000-4 Услуге 
техничког испитивања, 
анализе и савјетовања 

Конкурентски 
захтјев 

„ELNOS BL“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 
22.700,00 КМ 
 
 - рок извршења:    30 дана 
након добијања свих 
неопходних података; 
- рок плаћања:30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;   
 
 

 0,00 
 

16.04.2019. 
године 

31.08.2019.год. 

22.700,00 КМ 
 

 

9. Прање возила 
 
50112300-6 Прање 
аутомобила и сличне 
услуге 

Директни 
споразум 

Вулканизерска 
радња „M&Д“ 
Кајкара Мирослав 
с.п.  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4506871040007 

Вриједност: 
2.364,00 КМ 
 
 - рок извршења: период од 4 
мјесеца; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;  
 
  
 
 

 840,00 КМ 16.04.2019. 
године 

31.12.2019.год. 
1.524,00 

 



10. Рекламирање  поводом 
одржавања четвртог 
„Јахорина економског 
форума“ под називом   
„Е-кономија новог доба – 
иновације, 
дигитализација и 
комуникационе 
технологије као база 
економског развоја“ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења 
 
 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели  
215-4-2-51-5-
40/19 
28.05.2019. 
године 

„SWOT –  
Удружење 
економиста 
Републике Српске“ 
Бања Лука 
ЈИБ 
4402742510005 
 
 

Вриједност: 
6.000,00 КМ  
 
- рок извршења:  у року од два 
дана  (23.04.-24.04.2019.године); 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;   

 0,00 16.04.2019. 
године 

21.05.2019.год. 

6.000,00 КМ  
 

 

11. Сервисирање и 
одржавање фотокопир 
апарата 
 
50313200-4 Услуге 
одржавање 
фотокопирних уређаја 

Директни 
споразум 

„ДРАГИЧЕВИЋ“ 
д.о.о. Бања Лука  
ЈИБ 
4401138860000 

Вриједност: 
5.960,00 КМ  
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;   
 

 0,00 18.04.2019. 
године 

31.12.2019.год. 
4.440,00КМ 
 
30.06.2020.год. 
1.520,00 КМ 

 

12. Пројектантске, 
истраживачке, 
консултантске и 
активности службе 
стручног надзора 
изградње МХЕ „Бочац 2“- 
додатне услуге 
 
71520000-9 Услуге 
грађевинског надзора 

Преговарачки 
поступак 
 (без објаве 
обавјештења) 
 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели  
215-4-2-44-5-
37/19 
15.05.2019. 
године 

„Институт за 
водопривреду“ 
„Јарослав Черни“ 
а.д. Београд 
МБ 07019971 

Вриједност: 
12.600,00 КМ  
 
- рок извршења:  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;   
 
 
 

 0,00 22.04.2019. 
године 

02.07.2019.год. 

12.600,00 КМ  
 

 



13. Редовни и периодични 
технички преглед возила 
 
71631200-2 Услуге 
техничког прегледа 
возила 

Директни 
споразум 

„Бербери“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4403690580014 

Вриједност: 
1.316,04 КМ  
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања:  непосредно 
прије извршеног техничког 
прегледа за одговарајуће 
возило;   
 

 0,00 23.04.2019. 
године 

31.12.2019.год. 
787,54 КМ 
 
30.06.2020.год. 
528,50 КМ 

 

14. Хотелске услуге на 
период од годину дана 
 
55110000-4 Услуге 
хотелског смјештаја 

Анекс II  
дио Б 

 
 
„Андрићев конак“ 
д.о.о. Вишеград 
ЈИБ 
4403640640008 
 
 
„Аћимовић“ д.о.о. 
Требиње 
ЈИБ 
4404150840005 
 
 
„Коперникус хотел 
Праг“ д.o.o. 
Београд 
Матични 
број:06932517 

Вриједност: 
 
- cca 2.000,00 КМ, односно 
јединична цијена ноћења са 
доручком, боравишном таксом и 
осигурањем, по особи износи 
44,74 КМ; 
 
-cca 4.000,00 КМ, односно  
јединична цијена ноћења са 
доручком у једнокреветној соби 
износи 43,03 КМ без боравишне 
таксе и осигурања; 
 
- cca 5.000,00 КМ, односно                    
47,99 € =93,86 КМ (Ноћење са 
доручком у једнокреветној соби, 
без боравишне таксе и 
осигурања) 
 
 
- рок извршења:   период до 
06.02.2020. године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;  
 
 

  
 
 
1.914,53 КМ 
 
 
 
 
 
 
3.230,64 КМ 
 
 
 
 
3.245,10  КМ 
 

24.04.2019. 
године 

 
 
 
31.12.2019.год. 
85,47КМ 
 
 
 
 
 
31.12.2019.год. 
608,68 КМ 
30.06.2020.год.
160,68 КМ 
 
31.12.2019.год. 
1.658,39 КМ 
30.06.2020.год. 
96,51 КМ 
 

 



15. Остале услуге – Набавка 
и уградња изо стакала 
 
45441000-0 Стакларски 
радови 
 

Директни 
споразум 

Стакло Билић 
Јајце  
ЈИБ 
4336286410009 

Вриједност: 
665,84 КМ  
 
- рок извршења:  5 дана од 
достављања налога за набавку; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;   
 

 0,00 25.04.2019. 
године 

25.04.2019.год. 

665,84 КМ  
 

 

 


