
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ЈУН  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. Рекламирање на 
утакмицама  
КК „Младост“  
Мркоњић Град 
 
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 

КК „Младост“ 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401206610009 

Вриједност: 
15.000,00 КМ  
 
  - рок извршења:    периоду од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања:   до  15 дана 
након исправно испостављене 
фактуре; 

  06.06.2019. 
године 

   

2. Рекламирање 
предузећа на 
утакмицама 
 ФК „Слобода“  
Мркоњић Град 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга. 
 

Преговарачки 
поступак 
 (без објаве 
обавјештења) 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели  
215-4-2-53-5-
42/19  од 
07.06.2019. 
године 

ФК „Слобода“ 
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401768020000 

Вриједност: 
10.000,00 КМ  
 
 - рок извршења:  периоду од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: до 15 дана након 
исправно испостављене 
фактуре;   

  06.06.2019. 
године 

  

3. Набавка 
канцеларисјког 
материјала  
 
30192000-1 
Канцеларисјке 
потрепштине 

Конкурентски 
захтјев 
 
Оквирни 
споразум 

„DEFTER“ д.о.о. 
Сарајево  
ЈИБ 
4200303990007 

Вриједност: 
10.627,27 КМ 
 
- рок испоруке: 12 мјесеци од 
дана закључивања или до 
реализације максималне 
финансијске вриједности  
(3 дана по пријему наруџбе); 

  06.06..2019. 
године 

  



- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

4. Опремање апартмана у 
Неуму 
 
32324000-0 Телевизори 
39713430-6 Усисивачи 

Директни 
споразум 

„МГ МИНД“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401192990008 

Вриједност: 
359,82 КМ 
 
- рок испоруке: 08.06.2019. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  07.06.2019. 
године 

  

5. Санација измјењивача 
топлоте 
50512000-7 Услуге 
поправака и 
одржавања вентила 

Директни 
споразум 

„Аутохладњаци 
Никола“ с.п.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4508151530000 

Вриједност: 
5.000,00 КМ  
 
- рок извршења: на период од 
годину дана (у року од 20 дана 
од пријема хладњака); 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршене сваке појединачне 
услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  10.06.2019. 
године 

  

6. Рекламирање на 
локалном радију 
  
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга. 
 

Преговарачки 
поступак  
(без објаве 
обавјештења) 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели  
215-4-2-70-5-
51/19  од 
01.07.2019. 
године 
 
 
 
 
 

„Будућност“ д.о.о. 
– Шик радио  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401206450001 

Вриједност: 
3.000,00 КМ  
 
- рок  извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора;  
- рок плаћања:  мјесечно, у року 
од 30 дана након исправно 
испостављене фактуре; 
 

  13.06.2019. 
године 

  



7. Телевизор за видео 
надзор 
 
32324000-0 Телевизори 

Директни 
споразум 

ЗТР„MEDIA 
PORTAL“  
Ненад Драженко 
с.п.  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4509314800006 

Вриједност: 
1.330,00 КМ  
 
  - рок испоруке: 7 дана  од 
обостраног потписивања 
Уговора ; 
- рок плаћања:   30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  17.06.2019. 
године 

  

8. Пумпа за воду потопна 
 
42122130-0 Пумпе за 
воду 

Директни 
споразум 

„HIDROSISTEMI“ 
д.о.о. Бања Лука  
ЈИБ 
4403152760002 

Вриједност: 
1.647,30 КМ  
 
 - рок испоруке:  7 дана  од 
обостраног потписивања 
Уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;   
 

  18.06.2019. 
године 

  

9. Баждарење вентила 
сигурности  
 
50512000-7  Услуге 
поправака и 
одржавања вентила  
 

Конкурентски 
захтјев 

„TERMOVENT-S“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4402778110003 

Вриједност: 
6.350,00 КМ  
- рок извршења : у вријеме 
ремонта (септембар - октобар 
2019. године); 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;   
 

  24.06.2019. 
године 

  

 


