
 ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  НОВЕМБАР  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. Резана грађа 
 
03419000-0 Дрвна 
грађа 

Директни 
споразум 

„D.D.M.S.“ д.о.о. 
Бараћи 
ЈИБ 
4401766910008 

Вриједност: 
1.688,00 КМ 
 
-рок испоруке: 7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    
 

  01.11.2019. 
године 

   

2. Хидрауличко уље за 
МХЕ Бочац 2 
 
24951400-9 Хемијски 
модификоване масти и 
уља 

Директни 
споразум 

„ТЕХНОСИНТ“ 
д.о.о. Лакташи  
ЈИБ 
4401182760004 

Вриједност: 
1.893,63 КМ 
 
-рок испоруке: 35 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    
 

  06.11.2019. 
године 

  

3. Годишње одржавање 
софтвера „EPLAN“ 
 
72267100-0 
Одржавање софтвера 
за информациону 
технологију 

Директни 
споразум 

„ЕAST CODE“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4401018290005 

Вриједност: 
5.800,00 КМ 
 
- рок испоруке: 7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављене фактуре;    
 

  08.11.2019. 
године 

  



4. Набавка сатова за 
пензионере  
 
18522000-4 Ручни 
сатови 

Директни 
споразум 

„Темпо градња“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4402778970002 

Вриједност: 
411,13 КМ 
 
-рок испоруке: 13.11.2019. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

  13.11.2019. 
године 

  

5. Годишња техничка 
подршка у пост-
гарантном периоду за 
систем управљања 
 
71314200-4 Услуге у 
области управљања 
енергијом 

Преговарачки 
поступак  
(без објаве 
обавјештења) 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели                       
215-4-2-158-5-
90/19 од 
09.12.2019. 
године 

„Енергоинвест 
Кибернетика“ 
д.о.о. Београд 
ЈИБ 0685822 

Вриједност: 
96.900,00 КМ 
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 30 дана по  
исправно испостављеним 
мјесечним  фактурама за 
извршене услуге; 
 

  22.11.2019. 
године 

  

6. Потрошни материјал за 
потребе грађевинске 
службе - Хлор  
 
24312220-2 Натријум 
хипохлорит 

Директни 
споразум 

„HEMIJA 
PATENTING “ 
д.о.о. Лукавац 
ЈИБ 
4209605740007 

Вриједност: 
298,00 КМ 
 
- рок испоруке: 26.11.2019. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  26.11.2019. 
године 

  

7. Опрема за систем 
видео надзора на 
објекту гаража у 
Мркоњић Граду 
 
32323500-8 Oпрeмa зa 
видeoнaдзoр 
 
 

Директни 
споразум 

„Биро КИП“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4402286590000 

Вриједност: 
2.469,00 КМ  
 
-рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

  27.11.2019. 
године 

  



8. Метална корпа за 
приступ јамама 
капсулних агрегата  
 
34951000-8 Приступнe 
плaтфoрмe 

Директни 
споразум 

„МИГ ЕЛЕТРО“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401859250008 

Вриједност: 
3.020,00 КМ 
 
-рок испоруке: 7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    

  27.11.2019. 
године 

  

9. Чишћење столарије и 
свјетларника 
 
90911300-9 Услуге 
чишћења прозора 

Конкурентски 
поступак 

„Еуросан“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401635810008 

Вриједност: 
790,00 КМ  
 
 - рок извршења:  14 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана од 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 

  27.11.2019. 
године 

  

10. Лот 1 Потрошни 
материјал за возни 
парк, Лот 2 Уља и 
мазива за возни парк 
 
34300000-0 Дијелови и 
прибор за возила и 
њихове моторе 
 09210000-4 Препарати 
за подмазивање 
 
 

Директни 
споразум 

„Аутоцентар 
Меркур“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400841420007 

Вриједност: 
1.571,00 КМ 
 
991,00 КМ за Лот-1 
580,00 КМ за Лот-2 
 
- рок испоруке:  5 дана од 
наруџбе за Лот 1 и за Лот 2; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    

  27.11.2019. 
године 

  

11. Санација дихтунга на 
фасади Управне зграде 
 
45453100-8 Сaнaциjски 
рaдoви 

Конкурентски 
поступак 

ЗР „Љубоја 
монтинг“  
Горан Љубоја  с.п. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4509454050007 

Вриједност: 
850,00 КМ  
 
 - рок извршења:  10 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана од 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 

  28.11.2019. 
године 

  



12. Два професионална 
усисивача за суво и 
мокро усисавање  
 
42999100-6 Усисaвaчи 
кojи нису зa 
дoмaћинствo  

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
860,00 КМ 
 
- рок испоруке: 30.11.2019. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    
 

  30.11.2019. 
године 

  

 


