
  ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  СЕПТЕМБАР 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. Арматуре за воду 
 
31711400-7 Вентили и 
цијеви 

Директни 
споразум 

„ЕКОС СИСТЕМ“ 
Бошкић Б. с.п. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4510731690009 

Вриједност: 
300,00 KM  
 
- рок испоруке:  31.08.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 31.08.2020. 
године 

 31.08.2020. 
године 

300,00 KM  
 

 

2. Уградња проводних 
изолатора и пратеће 
услуге 
 
45317200-4 
Eлектроинсталатерски 
радови на 
трансформаторима 
 

Конкурентски 
поступак 

Конзорцијум:  
 
МХ ЕРС ЗД 
„Истраживачко 
развојни центар 
електроенергетике
“ а.д.  
Источно Сарајево 
ЈИБ 
4400543080007 
 

„К-ИНЕЛ“ д.о.о. 
Источно Сарајево 
ЈИБ 
4400543240004 
 
 
 
 
 
 

Вриједност: 
33.000,00 КМ 
 
- рок извршења:120 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 33.000,00 КМ 
 

01.09.2020. 
године 

  



3. Уље, емулзије, масти, 
спреј, средства за 
одмашћивање за  
ХЕ „Бочац“ и  
МХЕ „Бочац 2“- Лот-3 
 

24951400-9 Хемијски 
модификоване масти и 
уља 

Конкурентски 
поступак 

„Inter Com“ д.о.о. 
Зеница 
ЈИБ 
4218087760006 
(Лот-3) 

Вриједност: 
737,27 KM (Лот-3) 
 

- рок испоруке:  7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора ; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 02.09.2020. 
године 

21.09.2020. 
године 

737,27 KM 

 

4. Редовно сервисирање 
и ванредне поправке 
возила предузећа за  
Лот-14 Škoda Superb 
Styl 2.0TDI, рег. број:  
T12-J-840 и   
Лот-17 Tрактор ZETOR  
PROXIMA 100/9441.14, 
рег. број: T67-K-025 
 

50112000-3 Услуге 
поправака и 
одржавања возила 
 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Оквирни 
споразум 
 
Број 
обавјештења 
о додјели: 
215-4-2-98-5-
61/20 од 
18.09.2020. 
године 

„Ауто Комерц В.С.“ 
д.о.о.  
Бања Лука  
ЈИБ 
4400952840005 
(Лот-14) 
 
 
„AGROCOOP“ 
д.о.о. 
Александровац 
ЈИБ 
4401167610004 
(Лот-17) 
 

Вриједност: 
3.000,00 КМ (Лот-14) 
2.000,00 КМ (Лот-17) 
 
- рок извршења:период од 
годину дана; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављнене фактуре;  
 

 2.318,92 КМ 
  
 
 
 
1.373,97 КМ 

02.09.2020. 
године 

30.11.2020. 
године 
681,08 КМ 
 
 
30.11.2020. 
године 
626,03 КМ 

 

5. Средства за 
дезифенцију                   
Лот-1 - Медицинска 
средства за 
дезинфекцију и  
Лот-2 - Заштитне 
рукавице 
 
24455000-8 Средства 
за дезифекцију 

Директни 
споразум 

ЗУ “ЦРВЕНА 
АПОТЕКА“  
 Бања Лука 
ЈИБ 
4401190940003 
Лот-1 
 
„НИК-ТРАДЕ“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401190860000 
Лот-2 

Вриједност: 
2.698,00 КМ (Лот-1) 
   128,20 КМ (Лот-2) 
 

- рок испоруке:  период до краја 
текуће године за Лот-1,  
а 10 дана од обостраног 
потписивања уговора за Лот-2; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 

 2.530,37 КМ 
 
 
 
 
0,00 

06.09.2020. 
године 

30.11.2020. 
године 
167,63 КМ 
 
 
30.09.2020. 
године 

128,20 КМ 

 



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

Отворени 
поступак 
 

Оквирни 
споразум 
 

Број 
обавјештења 
о додјели: 
215-7-1-65-5-
63/20 од 
02.10.2020. 
године 

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

Вриједност: 
195.000,00 КМ 
 

- рок испоруке: период од 
годину дана; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 

 153.796,95 КМ 14.09.2020. 
године 

30.11.2020. 
године 
41.203,05 КМ 

 

7. Резервни дијелови за 
потребе погонске 
спремности машина 
Бочац и Бочац 2 – 
Сушач ваздуха 
 
42142200-8 Дијелови 
погонских елемената 

Конкурентски 
поступак 

„Урбан БиХ“ д.о.о.  
Добој Исток 
ЈИБ 
4209310780007 

Вриједност: 
2.100,00 КМ  
 
- рок испоруке: период од 
годину дана; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 11.09.2020. 
године 

25.09.2020. 
године 

2.100,00 КМ  
 

 

8. Црна металургија 
(округли челици, 
цијеви, лимови, 
профили) 
 
44163000-0 Цијеви и 
арматура 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
1.724,00 КМ 
 
- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 14.09.2020. 
године 

30.09.2020. 
године 

1.724,00 КМ 
 

 

9. Набавка резног и 
брусног алата 
 
42650000-7 Пнеуматски 
ручни алати или ручни 
алати на моторни погон 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
1.305,00 КМ  
 
- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 14.09.2020. 
године 

30.09.2020. 
године 

1.305,00 КМ  
 

 



10. Ванредне поправке 
возила предузећа         
(Passat 2.0 TDI 
COMFORTLINE,  
рег. број: Ј91-Е-291) 
 
50112000-3Услуге 
поправака и 
одржавања возила 

Директни 
споразум 

Лимарска радња 
„ЗЕЉКОВИЋ“ 
Зељковић 
Далибор С.П.  
Мркоњић Град 
ЈИБ  
4503193180007 

Вриједност: 
4.550,00 КМ 
 
- рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
Уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 16.09.2020. 
године 

15.10.2020. 
године 

4.550,00 КМ 
 

 

11. Апарати за хладну и 
топлу воду 
 
39000000-2 Намјештај 
(укључујући 
уканцеларијски 
намјештај), унутрашња 
опрема, уређаји за 
домаћинство (осим 
расвјете) и средства за 
чишћење 
 

Директни 
споразум 

„Унитехна“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401154710000 

Вриједност: 
1.000,00 КМ   
 
- рок испоруке:  5 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 17.09.2020. 
године 

30.09.2020. 
године 

1.000,00 КМ   
 

 

12. Лот-1 Вијчана роба  
Лот-2 Заптивни 
материјал  
 
  
   
  
44530000-4 Вијци  
44532200-0 Подлошке 
 
 
 
 
 
 
 
           

Директни 
споразум 

„Cotis“ д.о.о. Бања 
Лука 

ЈИБ 
4400882960008 

Вриједност: 
3.154,07 КМ  
 
908,30 КМ (Лот-1) 
2.245,77 КМ (Лот-2) 
 
- рок испоруке:  10 дана  од 
обостраног потписивања 
уговора за Лот 1 и  20 дана од 
обостраног потписивања 
уговора за Лот 2; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 

 0,00 18.09.2020. 
године 

31.10.2020. 
године 

908,30 КМ 
 
 
 
31.10.2020. 
године 

2.245,77 КМ 

 



13. Геодетско осматрање 
бране ХЕ „Бочац“ и 
МХЕ „Бочац 2“  у 2020. 
години 
 
71355000-1 Геодетске 
услуге 
 

Конкурентски 
поступак 

Конзорцијум:  
„Геолимес“ д.о.о. 
Нови Сад 
ЈИБ 20106026 
 
Институт за 
водопривреду 
„Јарослав Черни“ 
Београд 
ЈИБ 07019971 
 

Вриједност: 
12.000,00 КМ 
 
- рок извршења: периоду од 
година дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 12.000,00 КМ 
 

23.09.2020. 
године 

  

14. Набавка и уградња 
сервера за систем 
вибрација и довођење 
у исправно стање 
 
48800000-6 
Информациони 
системи и сервери 

Отворени 
поступак 
 
Број 
обавјештења 
о додјели: 
215-1-2-68-5-
71/20 од 
22.10.2020. 
године 

„РМС“ д.о.о. 
Сремска 
Митровица 
ПИБ 100790911  

Вриједност: 
80.000,00 КМ 
 
- рок извршења: 60 дана од 
дана увођења у посао; 
- рок плаћања: 30 дана након 
исправно испостављене 
фактуре и комплетно завршеног 
посла; 
 

 72.741,02 КМ 23.09.2020. 
године 

30.11.2020. 
године 
7.258,98 КМ 

 

15. Објављивање 
различитих 
информација и других 
садржаја из предузећа 
путем мултимедијалног 
дисплеја у Мркоњић 
Граду 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 
 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Број 
обавјештења 
о додјели: 
215-4-2-105-
5-64/20 од 
08.10.2020. 
године 
 
 
 
 

ЗТР „МЕДИА 
ПОРТАЛ“ С.П. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4509314800006 

Вриједност: 
3.600,00 КМ 
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављене фактуре; 

 3.000,00 КМ 30.09.2020. 
године 

31.10.2020. 
године 
600,00 КМ 

 



16. Лежајеви за косачицу 
трактора 
 
34390000-7 Пробор за 
тракторе 

 
 
 
 

Директни 
споразум 

„Селена“ д.о.о. Бања 
Лука 
ЈИБ4400920050002 
 

Вриједност: 
149,80 KM  
 
- рок испоруке:  30.09.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 30.09.2020. 
године 

30.09.2020. 
године 

149,80 KM  
 

 

17. Инсталација „HALCOM“ 
система и миграција базе 
података 
 

 
72222300-0 Услуге 
информационе 
технологије 

 

Директни 
споразум 

„HALCOM“ д.о.о. 
Сарајево 
ЈИБ 4200162300001 
 

Вриједност: 
300,00 КМ 
 
- рок извршења:30.09.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 30.09.2020. 
године 

30.09.2020. 
године 

300,00 КМ 
 

 

 


