
     ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  АВГУСТ  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. Паркирање возила 
(рег.број: Ј91-Е-291) 
 
98351100-9 
Услуге паркиралишта 
 
 

Директни 
споразум 

Oпштина  
Мркоњић Град 
ЈИБ  4401198330000 
 

Вриједност: 
660,00 КМ  
 
- рок извршења:  период од 
годину дана; 
 - рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  02.08.2021. 
године 

  

2. Периодично 
испитивање 
противпожарних 
апарата 
 
50413200-5 Услуге 
поправака и 
одржавања ватрогасне 
опреме 

Директни 
споразум 

„ЕКО БЕЛ“ д.о.о. 
Трн - Лакташи 
ЈИБ 
4400855480002 

Вриједност: 
1.007,50 КМ  
 
- рок извршења:  30 дана од 
увођења у посао; 
 - рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

  09.08.2021. 
године 

  

3. Одвоз комуналног 
отпада 
 
65000000-3 Комуналне 
услуге 

Конкурентски 
захтјев 
 
Оквирни 
споразум 

Комунално 
предузеће „Парк“ 
а.д. Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401197280009 

Вриједност: 
20.000,00 КМ  
 

- рок извршења:  12 мјесеци од 
дана закључивања оквирног 
споразума или до реализације 
максималне финансијске 
вриједности; 
 - рок плаћања:  60 дана од дана 
издавања исправне фактуре за 
извршену услугу; 
 

  11.08.2021. 
године 

  



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

Конкурентски 
захтјев 

„ТЕРМОВЕНТ-С“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4402778110003 

Вриједност: 
8.000,00 КМ  
 

- рок извршења:  у вријеме 
ремонта (септембар - октобар 
2021. године); 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  11.08.2021. 
године 

  

5. Потрошни материјал за 
текуће одржавање 
 
31000000-6 Електричне 
машине, уређаји, 
опрема и потрошни 
материјал; расвјета 

Конкурентски 
захтјев 

„Елнос БЛ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 
9.993,10 КМ 
  
- рок испоруке: 30 дана од 
достављања налога за набавку; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  11.08.2021. 
године 

  

6. Испитивање 
ватродојаве 
 
72254100-1 Услуге 
испитивања система 

Директни 
споразум 

„IM FIRE 
SECURITY“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ  
4403421250008 

Вриједност: 
3.000,00 КМ  
 

- рок извршења: 90  дана од 
увођења у посао; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  11.08.2021. 
године 

  

7. Испитивање 
противпожарне 
заштите генератора 
 
50413200-5 Услуге 
поправака и 
одржавања ватрогасне 
опреме 

Директни 
споразум 

„IM FIRE 
SECURITY“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ  
4403421250008 

Вриједност: 
4.000,00 КМ  
 

- рок извршења:  у вријеме 
ремонта (септембар - октобар 
2021); 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

  11.08.2021. 
године 

  



8. Редовно сервисирање 
и ванредне поправке 
возила предузећа  
 
50112000-3 Услуге 
поправака и 
одржавања возила 
 

Отворени 
поступак 
 
Оквирни 
споразум 

 
 
 
Ауто сервис „Бани“ 
Драженко Банека 
СП Мркоњић Град 
ЈИБ 
4510465100004 
(Лот-1, Лот-2, Лот-
3, Лот-4, Лот-5, 
Лот-6, Лот-7, Лот-
8, Лот-9 и                 
Лот-10) 
 
 
 
 
 

Вриједност: 
30.000,00 КМ  
 

9.000,00 КМ  (Лот-1) 
2.000,00 КМ  (Лот-2) 
2.000,00 КМ  (Лот-3) 
1.000,00 КМ  (Лот-4) 
2.000,00 КМ  (Лот-5) 
2.000,00 КМ  (Лот-6) 
5.000,00 КМ  (Лот-7) 
3.000,00 КМ  (Лот-8) 
2.000,00 КМ  (Лот-9) 
2.000,00 КМ  (Лот-10) 
 
- рок извршења:  период од 
годину дана; 
- рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

  12.08.2021. 
године 

  

9. Набавка потрошног 
материјала – расвјета 
 
31731000-9  
Eлектротехничке 
потрепштине 

Директни 
споразум 

„ДОС ЕЛЕКТРО“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400840610007 

Вриједност: 
4.903,45 КМ 
  
- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  13.08.2021. 
године 

  

10. Редовно сервисирање 
и ванредне поправке 
возила предузећа  
 
50112000-3 Услуге 
поправака и 
одржавања возила 
 

Отворени 
поступак 
 
Оквирни 
споразум 

 
 
 

ПРИНГ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400881050008 
(Лот-11 и Лот-12) 

Вриједност: 
9.000,00 КМ  
 

6.000,00 КМ (Лот -11) 
3.000,00 КМ (Лот -12) 
 
 

- рок извршења:  период од 
годину дана; 
- рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  17.08.2021. 
године 

  



11. Набавка намјештаја за 
апартман у Неуму 

Директни 
споразум 

Трговачка радња 
„Омега“  
СП Драженка 
Милановић  
Мркоњић Град 
ЈИБ  
4508034140004 
 

Вриједност: 
1.016,14 КМ 
  
- рок испоруке: 24.08.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  19.08.2021. 
године 

  

12. Осигурање возила 
 
66514110-0  Услуге 
осигурања моторних 
возила 

Конкурентски 
захтјев 

„ДРИНА 
ОСИГУРАЊЕ“  а.д. 
Филијала Бања 
Лука 
ЈИБ 
4400258470004 

Вриједност: 
8.050,81 КМ  
 

- рок извршења: у вријеме 
истека претходне регистрације 
зa назначено возило; 
 - рок плаћања: у вријеме истека 
претходне регистрације зa 
назначено возило; 

  20.08.2021. 
године 

  

13. Препоручени резервни 
дијелови за помоћне 
погоне МХЕ „Бочац 2“ 
 
31210000-1 Електрични 
апарати за 
укључивање/ 
искључивање или 
заштиту електричних 
струјних кругова 

Конкурентски 
захтјев 

„BH ES 
ELEKTROSISTEM“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400800580008 

Вриједност: 
9.090,00 КМ  
  
- рок испоруке: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  20.08.2021. 
године 

  

 14. Сервисирање и 
одржавање фотокопир 
апарата 
 
50313200-4 Услуге 
одржавање 
фотокопирних уређаја 
 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
4.159,24 КМ  
 

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

  20.08.2021. 
године 

  



15. Дератизације и 
девиперизације 
 
90922000-6 Услуге 
сузбијања штеточина 

Директни 
споразум 

„ЕКО БЕЛ“ д.о.о. 
Трн 
ЈИБ 
4400855480002 

Вриједност: 
5.780,00 КМ  
 

- рок извршења:  период од 
годину дана (у року од једног 
дана oд пријема наруџбенице); 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  23.08.2021. 
године 

  

16. Изнајмљивање 
дизалица са 
оператером 
 
45510000-5 
Изнајмљивање 
дизалица с оператером 

Директни 
споразум 

„Nik Trade“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401190860000 

Вриједност: 
5.040,00 КМ  
 

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

  23.08.2021. 
године 

  

17. Анализа турбинских 
уља 
 
50530000-9  Услуге 
поправака и 
одржавања машина 

Конкурентски 
захтјев 

„Рафинерија уља 
Модрича“ а.д. 
Модрича 
ЈИБ 
4400194130000 

Вриједност: 
14.985,00 КМ  
 

- рок извршења:   у вријеме 
ремонта за 2021. годину – у року 
од 60 (шездесет) дана од дана 
преузимања узорака уља; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршених испитивања, предаје 
извјештаја и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  25.08.2021. 
године 

  

 


