
  ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ДЕЦЕМБАР  2020. 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. Потрошни материјал за 
потребе електро 
службе: Oпрема за 
повезивање 
 
32570000-9 
Комуникациона опрема 
 

Директни 
споразум 

„Елко“ д.о.о. 
Источно Сарајево 
ЈИБ 
4400548710009 

Вриједност: 
2.499,50 КМ  
 
- рок испоруке:  до 50 дана од 
обостраног потписивања 
Уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 04.12.2020. 
године 

 28.02.2021. 
године  

2.499,50 КМ  
 

 

2. Потрошни материјал за 
потребе електро 
службе: Kaблови и 
кабловски прибор 
 
44320000-9 Каблови и 
сродни производи 
 

Директни 
споразум 

„Елко“ д.о.о. 
Источно Сарајево 
ЈИБ 
4400548710009 

Вриједност: 
5.490,00 КМ  
 
- рок испоруке: до 50 дана од 
обостраног потписивања 
Уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 04.12.2020. 
године 

28.02.2021. 
године  

5.490,00 КМ  
 

 

3. Набавка униформе за 
службу обезбјеђења 
 
18130000-9 Специјална 
радна одијела 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

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

Вриједност: 
8.976,00 КМ   
 
- рок испоруке: 20 дана од 
обостраног потписивања 
Уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 08.12.2020. 
године 

31.12.2020. 
године 

8.976,00 КМ   
 

 



4. Лична заштитна обућа 
 
18830000-6 Заштитна 
обућа 
 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

„Бонел“ а.д.  
 Бања Лука 
ЈИБ 
4400863400000 

Вриједност: 
37.943,28 КМ  
 

- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 09.12.2020. 
године 

31.12.2020. 
године 

37.943,28 КМ  
 

 

5. Набавка потрошног 
материјала, тонера и 
кетриџа 
 
30125110-5 Тонер за 
ласерске 
штампаче/факсимил 
уређаје 
 

Конкурентски 
захтјев 
 
Оквирни 
споразум 

„Biro.Kip“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4402286590000 

Вриједност: 
15.000,00 КМ  
 

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

 8.839,00 КМ  
 

10.12.2020. 
године 

28.02.2021. 
године 
6.161,00 КМ 

 

6. Вршење 
хидрометријских 
мјерења и израда Q-H 
криве 
 
71353100-8 Услуге 
хидрометријског 
испитивања 

Директни 
споразум 

„Републички 
хидрометеоролош
ки завод 
Републике Српске“  
Бања Лука 
ЈИБ 440090240004 

Вриједност: 
4.800,00 КМ  
 
- рок извршења:    на дан 
30.06.2021. године; 
- рок плаћања: 60  дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  
 

 4.800,00 КМ  
 

10.12.2020. 
године 

  

7. Обрада сеизмолошких 
података и израда 
елабората 
 
72300000-8  Услуге у 
вези с подацима 
 
 

Директни 
споразум 

„Републички 
хидрометеоролош
ки завод 
Републике Српске“  
Бања Лука 
ЈИБ 440090240004 

Вриједност: 
5.000,00 КМ  
 
- рок извршења: на дан 
28.12.2020. године; 
- рок плаћања: 60  дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 10.12.2020. 
године 

28.02.2021. 
године 

5.000,00 КМ  
 

 



8. Провођење аудита 
система управљања 
квалитетом и заштитом 
животне средине 
према стандардима 
ИСО 9001 и ИСО 14001 
за 2020. годину 
 
72330000-2 Услуге 
стандардизације и 
класификације 
садржаја или података 
 
 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
 

Quality Austria, 
Training, 
Certification and 
Evaluation GmbH,                        
Wien, Austria,  
ЈИБ FN 234367h 
reg in Vienna 

Вриједност: 
5.446,90 КМ  
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 30  дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  
 

 1.476,57 КМ  16.12.2020. 
године 

31.12.2020. 
године 
3.970,33 КМ 

 

9. Изнајмљивање 
дизалица с оператером 
 
45510000-5 
Изнајмљивање 
дизалица с оператером 
 

Директни 
споразум 

„Nik Trade“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401190860000 

Вриједност: 
4.128,00 КМ  
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 60  дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  
 
 

 0,00 19.12.2020. 
године 

31.12.2020. 
године 

4.128,00 КМ  
 

 

10. Рекламирање на 
утакмицама 
 КК „Младост“  
Мркоњић Град 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 
 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
 

КК „Младост“ 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401206610009 

Вриједност: 
10.000,00 КМ  
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 60  дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  
 
 
 
 

 0,00 21.12.2020. 
године 

31.12.2020. 
године 

10.000,00 КМ  
 

 



11. Испитивање дизалица, 
средстава рада  и 
алата 
 
71631100-1 
Испитивање машина 

Директни 
споразум 

ЈНУ „Институт за 
заштиту и 
екологију РС“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4401020860005 

Вриједност: 
4.950,00 КМ  
 
- рок извршења: 30 дана од 
увођења у посао за испитивање 
дизалица, 30 дана од увођења у 
посао за испитивање средстава 
рада и период од година дана 
за испитивање изолационог 
алата; 
- рок плаћања: 60  дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  
  

 0,00 22.12.2020. 
године 

28.02.2021. 
године 

4.950,00 КМ  
 

 

12. Инсталациони 
материјал и прибор 
 
31680000-6 Електрични 
материјал и прибор 

Директни 
споразум 

„Nik Trade“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401190860000 

Вриједност: 
3.580,40 КМ 
 
- рок испоруке:  30 дана од 
обостраног потписивања 
Уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 
 

22.12.2020. 
године 

31.12.2020. 
године 

3.580,40 КМ 
 

 

13. Набавка сатова за 
пензионере 
 
18522000-4 
Ручни сатови 
 
 

Директни 
споразум 

„БИСЕР”  
Бaњa  Лукa 
ЈИБ 
4502285760003  
 
 
 

Вриједност: 
986,60 КМ 
 
- рок испоруке:  30.12.2020. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00  30.12.2020. 
године 

31.12.2020. 
године 

986,60 КМ 
 

 

 


