
   ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ФЕБРУАР  2021. 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. Израда актуарске 
процјене дугорочних 
примања запослених у 
предузећу према МРС 
19, од стране 
овлаштеног актуара, за 
2020. годину 
 
66519600-7 Актуарске 
услуге 

Директни 
споразум 

Бојан Башкот, 
овлаштени актуар 
Бања Лука 
 

Вриједност: 
1.900,00 КМ 

 
- рок извршења: 7 (седам) 
радних дана од дана примитка 
улазних података; 
 - рок плаћања: у року од 30 
дана од утврђивања квалитета 
обављеног посла; 

 0,00 01.02.2021. 
године 

 23.02.2021. 
година 
1.900,00 КМ 
 

 

2. Годишња техничка 
подршка програмског 
пакета за надзор и 
управљање 
постројењима  
МХЕ „Бочац 2“ 
 
72212150-5 Услуге 
израде софтвера за 
надзор у индустрији 

Конкурентски 
захтјев 

Конзорцијум:  
„Елнос БЛ“ д.о.о. 
Бања Лука  
(вођа 
конзорцијума)  
ЈИБ 
4400811430008            
 
„ИМП- 
АУТОМАТИКА“ 
д.о.о. Београд 
(члан 
конзорцијума)    
ЈИБ 17178300 

Вриједност: 
29.999,00 КМ 
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 02.02.2021. 
године 

30.12.2021. 
године 
14.999,50 КМ 
 
31.03.2021. 
годдине 
14.999,50 КМ 
 

 



3. Диоптријске наочаре 
 
 
33734000-4 Наочаре 

Конкурентски 
захтјев 

Трговачка радња  
„М&S OPTIC“ 
Наташа Цвијић 
С.П.          
Мркоњић Град                           
ЈИБ 
4510457340004 

Вриједност: 
19.872,00 КМ 
 
- рок испоруке: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 08.02.2021. 
године 

31.03.2021. 
године 

19.872,00 КМ 
 

 

4. Пражњење биодискова 
и чишћење сепаратора 
 
90440000-3  
Услуге чишћења 
септичких јама 

Директни 
споразум 

„Чистоћа“ а.д. 
Бања Лука 
ЈИБ  
4400849160004 

Вриједност: 
5.800,00 КМ 
 
- рок извршења: у року од 5         
(пет) радних дана од увођења у 
посао; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 08.02.2021. 
године 

16.04.2021. 
године 
5.800,00 КМ 
 

 

5. Мјерење и анализа 
вибрација 
хидроагрегата мале ХЕ 
„Кућна турбина“ 
 
71730000-4 Услуге 
индустријског надзора 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
2.480,00 КМ 
 
- рок извршења: 30 дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 09.02.2021. 
године 

23.03.2021. 
године 

2.480,00 КМ 
 

 

6. Спровођење чишћења 
плутајућег отпада из 
акумулационог језера  
ХЕ „Бочац“, 
акумулационог језера  
ХЕ „Бочац 2“ и кoрита  
Црне Ријеке укључујући 
и обални појас  (за 
период од годину дана) 
 
90511000-2 Услуге 
сакупљања отпада 

Отворени 
поступак 
 

Оквирни 
споразум 
 

Број 
обавјештења  
о додјели  
215-1-2-146-
5-38/21 од 
09.03.2021. 
године 

„ЕКО-ЦЕНТАР 
БОЧАЦ ЈЕЗЕРО“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4403454770007 

Вриједност: 
89.500,00 КМ 
 
- рок извршења: период од једне 
године, рачунајући од дана 
увођења Добављача у посао; 
- рок плаћања: 60 дана од дана 
испостављања рачуна 
(привремене ситуације); 

 11.572,50 КМ 11.02.2021. 
године 

30.12.2021. 
године 
66.210,50 КМ 
 
31.03.2021. 
године 
11.717,00 КМ 

 



7. Тест умањења 
вриједности имовине 
за 2020. годину, у 
складу са МРС 36 
 
79221000-9 Услуге 
пореског савјетовања 

Директни 
споразум 

 „DELOITTE“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400883000008 

Вриједност: 
5.000,00 КМ 
 
- рок извршења: 28 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 15 (петнаест) 
дана од издавања фактуре; 
 

 0,00 11.02.2021. 
године 

12.05.2021. 
године 
5.000,00 КМ 
 

 

8. Процијена 
инвестиционих 
некретнина за 2020. 
годину, у складу са 
МРС 40 
 
79211000-6 
Рачуноводствене 
услуге 

Директни 
споразум 

„DELOITTE“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400883000008 

Вриједност: 
5.000,00 КМ 
 
- рок извршења: 28 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 15 (петнаест) 
дана од издавања фактуре; 

 0,00 11.02.2021. 
године 

12.05.2021. 
године 
5.000,00 КМ 
 

 

9. Редовно сервисирање 
и ванредне поправке 
возила предузећа за  
Лот-3 Peugeot Boxer 
teretni, рег. број:  
Е39-К-483 
 
50112000-3 Услуге 
поправке и одржавања 
возила 

Преговарачки 
поступак без 
објављивања 
обавјештења 
о набавци 
 
Оквирни 
споразум 
 
Број 
обавјештења 
о додјели 
215-4-2-24-5-
36/21 од 
19.02.2021. 
године 
 
 
 
 

„ВЕРАНО  
МОТОРС“ д.о.о.  
Бања Лука                                          
ЈИБ 
4400831540004 

Вриједност: 
3.000,00 КМ   
 
- рок извршења: период од једне 
године, рачунајући од дана 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана од дана 
испостављања рачуна за 
уредно извршену комплетну 
услугу; 

 1.193,83 КМ 11.02.2021. 
године 

31.03.2022. 
године 
1.806,17 КМ 

 



10. Поправке 
електромотора –
викловање 
 

50532100-4 Услуге 
поправка и одржавања 
електромотора 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
600,00 КМ  
 

- рок извршења: 30 дана од 
увођења у посао; 
 - рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 18.02.2021. 
године 

31.03.2021. 
године 
600,00 КМ  
 

 

11. Сервисирање уређаја у 
РДИ 
 
50882000-1 Услуге 
поправка и одржавања 
опреме за ресторане 

Директни 
споразум 

„Фригопроцес“  
Козомара Обренко 
СП Бања Лука 
ЈИБ 
4509355580002 

Вриједност: 
1.090,00 КМ  
 

- рок извршења: 7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 22.02.2021. 
године 

28.02.2021. 
године 
1.090,00 КМ  
 

 

12. Набавка сетова за 
храну Inox 4/1 
 
39221130-7 
Посуде за храну 
 
 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
502,80 КМ 
 

- рок испоруке: 23.02.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  0,00 23.02.2021.
године 

23.02.2021. 
године 
502,80 КМ 
 

 

13. Потрошни материјал за 
грађевинско одржавање – 
Хлор 

 
24312220-2 
Натријум хипохлорит 

Директни 
споразум 

„Хемија 
ПАТЕНТИНГ“д.о.о. 
Лукавац 
ЈИБ 4209605740007 
 

Вриједност: 
285,00 КМ 
 

- рок испоруке: 23.02.2021. 

године; 
- рок плаћања: 100% аванс; 

 0,00 23.02.2021. 
године 

23.02.2021. 
године 

285,00 КМ 
 

 

14. Препоручени резервни 
дијелови за систем 
управљања  
МХЕ „Бочац 2“ 
 

31200000-8  Aпарати за 
дистрибуцију 
електричне енергије и 
управљање 

Конкурентски 
захтјев 

„ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 
29.980,00 КМ 
 

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

 0,00 23.02.2021. 
године 

29.04.2021. 
године 
29.980,00 КМ 
 

 



15. Лот-1 Резни алат за 
потребе машинске 
службе, Лот-2 Ручни 
алат за потребе 
машинске службе, Лот-
3 Алат за потребе 
машинске службе 
(остало) и  Лот-4 Алат 
за потребе машинске 
службе (Кључ) 
 
42671000-0  Држала за 
алате 
44511000-5 Ручни алат 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
4.085,88  КМ 
 

405,28 КМ (Лот-1) 
908,71 КМ (Лот-2) 
2.523,89 КМ (Лот-3) 
248,00 КМ (Лот-4) 
 

- рок испоруке: 30 до 45 дана за 
Лот 1, Лот 2 и Лот 3,  и у року од 
90 дана за Лот 4 од обостраног 
потписивања Уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 24.02.2021. 
године 

31.03.2021. 
године  
 
405,28 КМ 
(Лот-1) 
908,71 КМ 
(Лот-2) 
2.523,89 КМ 
(Лот-3) 
 
30.09.2021. 
године 

248,00 КМ  
(Лот-4) 
 

 

16. Израда елабората о 
могућности кориштења 
соларне енергије на 
локалитету „Ада поље“ 
низводно од ХЕ 
„Бочац“ 
 
71320000-7 Услуге 
техничког пројектовања 
 

Директни 
споразум 

„ИЕЕ“ д.о.о.  
Нови Сад 
ПИБ 108272286 

Вриједност: 
5.900,00 КМ 

 
- рок извршења: 15 радних дана 
од увођења у посао; 
 - рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 23.02.2021. 
године 

23.04.2021. 
године 
5.900,00 КМ 
 

 

17. Редовно мјесечно 
узимање узорака и 
испитивање квалитета 
воде за пиће 
 
90733700-1 Услуге 
праћења или надзора 
над загађењем 
подземних вода 

Конкурентски 
захтјев 

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

Вриједност: 
9.988,40 КМ 

 
- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 - рок плаћања: 60 дана након 
предаје извјештаја и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 
 
 

 0,00 25.02.2021. 
године 

31.09.2021. 
године 
4.893,40 КМ 
 
31.12.2021. 
године 
3.772,00 КМ 
 
31.03.2022. 
године 

1.323,00 КМ 

 



18. Мјесечни преглед 
лифта 
 
50750000-7 Услуге 
одржавања лифтова 

Директни 
споразум 

„ТРИ БЕСТ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400802520002 

Вриједност: 
2.640,00 KM  
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 - рок плаћања:  мјесечно, у року 
од 60 дана након извршених 
услуга и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 26.02.2021. 
године 

30.09.2021. 
године 
1.540,00 КМ 
 
31.12.2021. 
године 
660,00 
 
31.03.2022. 
године 

440,00 КМ 

 

19. Потрошни материјал за 
возни парк 
 
09210000-4 
Препарати за 
подмазивање 
 
 

Директни 
споразум 

„НЕС  ПЕТРОЛ“ 
д.о.о. Бања Лука 
ПЈ Мркоњић Град 
ЈИБ 
4403872000005 

Вриједност: 
759,83 КМ 
 
- рок испоруке:  период од 
годину дана; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 28.02.2021. 
године 

30.09.2021. 
године 
341,10 КМ 
 
31.12.2021. 
године 
278,00 КМ 
 
31.03.2022. 
године 
141,03 КМ 

 

 


