
     ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ЈУЛ  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. Одржавање и подршка 
софтверу за обрачун 
плата за 2021. годину 
 
72268000-1 Услуге 
набавке софтвера 

 
 

Директни 
споразум 

„КИ СИСТЕМИ“ 
д.о.о. Приједор 
ЈИБ 4400680310001 
 

Вриједност: 
600,00 КМ  
 

- рок извршења:  31.12.2021. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  01.07.2021. 
године 

  

2. Црна металургија 
 
44163000-0 Цијеви и 
арматура 

Директни 
споразум 

„ТАУЗ“ д.о.о. 
 Бања Лука 

ЈИБ 
4400822630009 

Вриједност: 
1.879,50 КМ 

  

- рок испоруке: 15 дана од 
достављања налога за набавку; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  02.07.2021. 
године 

  

3. Врхови за лемилицу, 
тинол (легура калаја) 
14714000-9 Калај 

Директни 
споразум 

„Примапром“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400938000002 

Вриједност: 
1.600,00 КМ  

 

- рок испоруке: 1 дана од 
достављања налога за набавку; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
 
 

  09.07.2021. 
године 

  



4. Резни и брусни алат 
 
42650000-7 Пнеуматски 
ручни алати или ручни 
алати на моторни погон 

Директни 
споразум 

„ТАУЗ“ д.о.о.  
Бања Лука 

ЈИБ 
4400822630009 

Вриједност: 
1.190,40 КМ  

 

- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  09.07.2021. 
године 

  

5. Израда и уградња 
пнеуматске арматуре 

 
42113310-0 Системи за 
довод ваздуха 
 
 

Директни 
споразум 

„ЕКОС СИСТЕМ“ 
Бранко Бошкић СП 
Мркоњић Град 
ЈИБ 4510731690009 
 

Вриједност: 
750,00КМ  
 
- рок извршења:  11.07.2021. 
године; 
- рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  09.07.2021. 
године 

  

6. Aрматура за воду 
 
31711400-7 Вентили и 
цијеви 

Директни 
споразум 

„Cotis“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400882960008 

Вриједност: 
2.080,10 КМ 
 

- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  09.07.2021. 
године 

  

7. Рекламирање 
предузећа на 
утакмицама 
фудбалског клуба 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Отворени 
поступак 
 
 
Обавјештење 
о додјели,   
бр.    
215-1-2-58-5-
68/21 од 
21.07.2021. 
године 
 

ФК „РУДАР-
ПРИЈЕДОР“ 
Приједор 
ЈИБ 
4401534030001 

Вриједност: 
6.000,00 КМ  
 
- рок извршења: годину дана од 
oбостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 

  09.07.2021. 
године 

  



8. Попуна ватрогасне 
опреме 
 
35111300-8 Уређаји за 
гашење 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
1.954,00 КМ 
 

- рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
Уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  09.07.2021. 
године 

  

9. Сет хидрауличког 
алата 
 
44512940-3 Комплети 
алата 

Директни 
споразум 

„HANSA-FLEX“ 
д.о.о. Сарајево 
ЈИБ 227202790002 

Вриједност: 
4.341,00 КМ 
 

- рок испоруке: 5 седмица од 
обостраног потписивања 
Уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  10.07.2021. 
године 

  

10. Прање возила 
 
50112300-6 Прање 
аутомобила и сличне 
услуге 
 
 

Директни 
споразум 

„НИЏЕ" Марић 
Никола СП                     
Мркоњић Град 
ЈИБ 4507527120006 
 

Вриједност: 
380,00 КМ  
 
- рок извршења:  22.07.2021. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  12.07.2021. 
године 

  

11. Геодетски премјер и 
парцелација земљишта 
 
71250000-5 
Архитектонске, 
техничке и геодетске 
услуге 

Директни 
споразум 

„S2IT“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 4404518890008 

Вриједност: 
400,00 КМ  
 
- рок извршења:  27.07.2021. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

  12.07.2021. 
године 

  



12. Заптивни материјал  
(Лот-1 Љепила) 
 
34312500-2 Заптивачи 

Директни 
споразум 

„Радис“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400861450000 
(Лот-1) 
 
 

Вриједност: 
839,54 КМ (Лот-1) 
 

- рок испоруке: 15 дана од 
достављања налога за набавку 
за Лот-1 и 40 дана од 
достављања налога за набавку 
за Лот-2; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  08.07.2021. 
године 

  

13. Анализа података са 
система за праћење 
вибрација ХЕ „Бочац“ 
 
50530000-9  Услуге 
поправака и 
одржавања машина 

Конкурентски 
захтјев 

„RoTech ei“ д.о.о. 
Београд 
ЈИБ 17410326 

Вриједност: 
11.984,00 КМ  
 
- рок извршења:  у вријеме 
ремонта (септембар – октобар 
2021. године); 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршених испитивања, предаје 
извјештаја и исправно 
испостављене фактуре; 

  14.07.2021. 
године 

  

 14. Продужење лиценце за 
антивирусни софтвер 
 
48761000-0 
Антивирусни 
програмски пакет 

Директни 
споразум 

„ДИГИТ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400970230001 

Вриједност: 
2.094,02 КМ   
 

- рок извршења: 7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

  16.07.2021. 
године 

  

15. Проводни изолатори  
10,5 кV 
 
44111511-6 
Електроизолатори 
 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
3.597,00 КМ 
  
- рок испоруке: 7 радних дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  16.07.2021. 
године 

  



16. Израда идејног 
пројекта за изградњу 
соларне електране на 
локалитету „Ада поље“ 
Снаге до                  10 
МW 
 
71242000-6 Израда 
пројеката и нацрта, 
процјена трошкова 

Директни 
споразум 

„ЕТМАX“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4403411700005 

Вриједност: 
5.900,00 КМ  
 

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

  16.07.2021. 
године 

  

17. Адвокатске услуге 
 
79110000-8 Услуге 
правног савјетовања и 
заступања 

Директни 
споразум 

Адвокат 
Бранислав 
Цвијановић 
ЈИБ 
4507480060000 

Вриједност: 
5.940,00 КМ  
 

- рок извршења:  6 мјесеци, 
односно до утрошка 
финансијских средстава; 
 - рок плаћања:  60 дана од дана 
уредно извршених услуга и 
исправно испостављених 
мјесечних фактура и извјештаја 
о раду који је Извршилац услуге 
дужан да достави уз фактуру; 

  19.07.2021. 
године 

  

18. Заптивни материјал  
Лот-2 Гуме у плочи 
 
34312500-2 Заптивачи 

Директни 
споразум 

„Polypol“ д.о.о. 
Лакташи 
ЈИБ 
4401177920001 
(Лот-2) 

Вриједност: 
870,00 КМ (Лот-2) 
 

- рок испоруке: 40 дана од 
достављања налога за набавку; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  20.07.2021. 
године 

  

19. Процјен вриједности 
сталне имовине – 
нематеријалне, 
некретнина, 
постројења, опреме, 
инвестиционих 
некретнина, биолошких 
средстава и средстава 
културе на дан 

Ограничени 
поступак 
  
Заједничка 
набавка 

„КПМГ“ д.о.о. 
Београд 
ПИБ 100058593 

Вриједност: 
18.890,00 КМ  
 

- рок извршења:  150 дана од 
увођења у посао:    
-за Почетни извјештај се плаћа 
30 % од укупне цијене  понуде у 
року од 30 дана  од дана 
подношења Почетног извјештаја 

  22.07.2021. 
године 

  



31.12.2020. године 
 
 
7922100-9 Услуге 
пореског савјетовања 

и исправно испостављене 
фактуре,  
- за Нацрт извјештаја се плаћа 
40 % од укупне цијене  понуде у 
року од 30 дана од дана 
подношења Нацртa извјештаја и 
исправно испостављене 
фактуре,   
-за Коначни извјештај се плаћа 
30 % од укупне цијене  понуде у 
року од 30 дана од дана 
подношења и записнички 
прихваћеног Коначног 
извјештаја и исправно 
испостављене фактуре; 
 

20. Машина за чишћење 
цијеви 
 
39350000-0 Опрема за 
канализацијске радове 

Директни 
споразум 

„Cotis“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400882960008 

Вриједност: 
1.199,00 КМ  
 

- рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  26.07.2021. 
године 

  

21. Сервисирање 
средстава за рад 
 
50324200-4 Услуге 
превентивног 
одржавања  

Директни 
споразум 

„Aгромеханика“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 400815260000 
 

Вриједност: 
404,45 КМ  
 

- рок испоруке: 05.08.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  29.07.2021. 
године 

  

 


