
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ЈУЛ  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. Нотарске услуге 
 
71354300-8 Правне 
услуге 

Директни 
споразум 

Драган Пекез 
нотар,  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4506692970000 

Вриједност: 
1.090,00 КМ  
 

  - рок извршења: 7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 05.07.2019. 
године 

 1.07.2019.год. 

1.090,00 КМ  
 

 

2. Спровођење чишћења 
плутајућег отпада из 
акумулационог језера  
ХЕ „Бочац“, 
акумулационог језера  
ХЕ „Бочац 2“ и корита 
Црне Ријеке укључујући 
и обални појас (на 
нивоу цијеле године) 
 

90500000-2 Услуге у 
вези с отпацима и 
отпадом  

Преговарачки 
поступак  
(без објаве 
обавјештења) 
 
Бр.обавјеште-
ња о додјели 
уговора 
215-4-2-82-5-
54/19 од 
02.08.2019. 
године 

„Еко-центар Бочац 
језеро“ д.о.о.  
Бања Лука  
ЈИБ 
4403454770007 

Вриједност: 
108.000,00 КМ  
 

  - рок извршења:  периоду од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 30 дана по 
исправно испостављеним 
мјесечним фактурама; 

 85.281,50 КМ 05.07.2019. 
године 

30.09.2019.год. 
22.718,50 КМ 

 

3. Преправка монтажне 
конструкције 
електричних апарата 
вањске монтаже на 
излазним порталима  
ДВ 35kV ТC Бочац и 
израда документације 
изведеног стања  

Директни 
споразум 

„PROFING“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4404246440008 

Вриједност: 
5.250,00 КМ  
 
- рок извршења: 20 дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;   

 5.250,00 КМ  
 

11.07.2019. 
године 

  



50532000-3 Услуге 
поправака и 
одржавања 
електричних машина, 
апарата и припадајуће 
опреме 

4. Провјера параметара 
подешења система 
побуде агрегата 1 и 
агрегата 2 
 
50410000-2 Услуге 
поправака и 
одржавања апарата за 
мјерење, испитивање и 
контролу 
 

Конкурентски 
поступак 

Eлектротехнички 
институт „Никола 
Тесла“ а.д. 
Београд  
ПИБ СР100219537 

Вриједност: 
24.940,00 КМ  

 

  - рок извршења:  вријеме 
ремонта (септембар - октобар 
2019. године); 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

 24.940,00 КМ  

 

16.07.2019. 
године 

  

5. Рекламирање 
предузећа на 
манифестацији 
„Косидба на Балкани – 
Меморијал Лазар 
Лакета“ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак  
(без објаве 
обавјештења) 
 
Бр.обавјеште-
ња о додјели 
уговора 
215-4-2-83-5-
55/19 од 
02.08.2019. 
године 

Агенција за 
привредни развој 
Општине  
Мркоњић Град 
ЈИБ 440210644005 

Вриједност: 
1.000,00 КМ  
 

  - рок извршења:   за вријеме 
одржавања манифестације; 
- рок плаћања:   до 15 дана 
након исправно испостављене 
фактуре; 

 0,00 24.07.2019. 31.07.2019.год. 

1.000,00 КМ  
 

 

6. Прослава крсне славе 
Свети Илија Пророк  
( ЛОТ-1 Меза, ЛОТ-2 
Печено месо и ЛОТ-3 
Свјеже месо) 

Директни 
споразум 

 
 
“МГ Мики“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4402291240009 
(ЛОТ-1 Меза) 
 
 
 
 
 

Вриједност: 
 
1.204,00 КМ  
(ЛОТ-1 Меза) 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 

29.07.2019. 
године 

 
 
 
11.09.2019.год. 

1.204,00 КМ  
 
 
 
 
 
 

 



Угоститељска 
радња „Излетник“ 
Малић Гојко с.п. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4503137940007 
(ЛОТ-2 Печено 
месо) 
 

ЗТР „Месница код 
Малића“ Малић 
Рада с.п.  
Мркоњић Град 
(ЛОТ-3 Свјеже 
месо) 

2.507,00 КМ  
(ЛОТ-2 Печено месо) 
 
 
 
 
 
 
 
1.048,09 КМ  
(ЛОТ-3 Свјеже месо) 
 
 
 
 
- рок испоруке: до 3 дана  од 
дана потписивања Уговора; 
-рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

27.08.2019.год. 

2.507,00 КМ  
 
 
 
 
 
 
 
 
27.08.2019.год. 

1.048,09 КМ  
 

7. Рекламирање 
предузећа на 
манифестацији 
„Конференција беба“ у 
Мркоњић Граду  

 

79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак  
(без објаве 
обавјештења) 
 
Бр.обавјеште-
ња о додјели 
уговора 

215-4-2-89-5-
60/19 од 
02.08.2019. 
године 

 
 
 
 
 
 

Општина  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401198330000 

Вриједност: 
1.000,00 КМ  
 

  - рок извршења: за вријеме 
одржавања манифестације; 
- рок плаћања: до 15 дана након 
исправно испостављене 
фактуре; 

 0,00 29.07.2019. 
године 

31.07.2019.год. 

1.000,00 КМ  
 

 



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

Отворени 
поступак 
 
Оквирни 
споразум 
 
Бр.обавјеште-
ња о додјели 
уговора 
215-1-1-26-5-
65/19 од 
19.08.2019. 
године 

„NIZ KOMERC“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400790330008 

Вриједност: 
181.000,00 КМ  
 
- рок испоруке: 12 мјесеци од 
дана закључивања уговора или 
до реализације максималне 
финансијске вриједности; 
- рок плаћања: 30 дана од дана 
издавања исправне фактуре за 
испоручену робу; 

 165.774,49 КМ 31.07.2019. 
године 

30.09.2019.год. 
15.225,51 КМ 

 

 


