
        ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ЈУН  2022. 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. Вијчана роба 
 
ЦПВ код: 44530000-4 
Вијци 

Директни 
споразум 
 

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

Вриједност: 3.787,35 КМ 
 

- рок испоруке: 7 дана  од 
достављања налога за набавку; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  03.06.2022. 
године 

  

2. Заптивни материјал 
 
ЦПВ код: 44532200-0 
Подлошке 

Директни 
споразум 
 

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

Вриједност: 4.821,95 КМ 
 

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

  03.06.2022. 
године 

  

3. Израда стручног 
мишљења и 
урбанистичо-техничких 
услова за уређење 
водотока Црне ријеке 
 
ЦПВ код: 71250000-5 
Aрхитектонске, 
техничке и геодетске 
услуге 

Директни 
споразум 
 

„Routing“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ  
4402891600009 

Вриједност: 
3.000,00 КМ  
 

- рок извршења:  20 дана од 
пријема налога за набавку; 
 - рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

  03.06.2022. 
године 

  

4. Набавка 
канцеларијског 
материјала 
 

ЦПВ код: 30192000-1 
Канцеларијске 
потрепштине 

Конкурентски 
захтјев 

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

Вриједност: 5.997,90 КМ 
 

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

  06.06.2022. 
године 

  



5. Редовно мјесечно 
узимање узорака и 
испитивање квалитета 
воде за пиће 
 
ЦПВ код: 90733700-1 
Услуге праћења или 
надзора над 
загађењем подземних 
вода 

Конкурентски 
захтјев 

„Институт за воде“ 
д.о.о. Бијељина 
ЈИБ 
4400388840008 

Вриједност: 
9.988,40 КМ  
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од  обостраног 
потписивања уговора; 
 - рок плаћања:  мјесечно, у 
складу са обимом извршеног 
посла, у року од 60 дана након 
предаје извјештаја и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  06.06.2022. 
године 

  

6. Резервни дијелови, 
периферија и ситна 
пратећа опрема за 
рачунарску и осталу 
информатичку опрему 
 
ЦПВ код: 50312000-5 
Резервни дијелови, 
периферија и ситна 
пратећа опрема за 
рачунаре 
 

Директни 
споразум 
 

„East Code“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401018290005 

Вриједност: 1.994,08 КМ 
 
- рок испоруке: 7 дана  од 
достављања налога за набавку; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  13.06.2022. 
године 

  

7. Преглед лопатица 
радног кола 
 
ЦПВ код: 50530000-9 
Услуге поправка и 
одржавања машина 

Конкурентски 
захтјев 

Група понуђача:  
„Санација и 
испитивање 
метала“ д.о.о. 
Београд 
 (вођа групе) 
ЈИБ 21350311 
 
„Гангес“ д.о.о. 
Добој (члан групе) 
ЈИБ 
4400021110003 
 
 

Вриједност: 
9.400,00 КМ  
 
- рок извршења: у вријеме 
ремонта (септембар – октобар 
2022. године); 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  14.06.2022. 
године 

  



8. Дијелови за лемилице 
 
ЦПВ код:42661000-7 
Опрема за лемљење и 
тврдо лемљење 

Директни 
споразум 
 

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

Вриједност: 
1.810,00 КМ  
 
- рок испоруке: 3 дана од 
пријема налога за набавку; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  16.06.2022. 
године 

  

9. Редовно сервисирање 
и ванредне поправке 
возила  Peugeot Boxer, 
рег. број: Е39-К-483 
 
 
ЦПВ код: 50112000-3 
Услуге поправке и 
одржавања возила 
 
 

Отворени 
поступак 
 
 
Оквирни 
споразум 

„Верано Моторс“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400831540004 

Вриједност: 
5.000,00 КМ  
 

- рок извршења:  годину дана од 
обостраног потписивања 
оквирног споразума,  односно 
до искориштења максималне 
финасијске вриједности 
оквирног споразума; 
 - рок плаћања: 60 дана од дана 
испостављања рачуна за 
уредно извршену комплетну 
услугу, у којем је описана 
извршена услуга, са наведеним 
списком уграђених резервних 
дијелова; 
 

  17.06.2022. 
године 

  

10. Прање возила 
 
ЦПВ код:50112300-6 
Прање аутомобила и 
сличне услуге 

Директни 
споразум 

Аутопраона 
„Немања“ с.п. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4510708790004 

Вриједност: 
4.680,00 КМ  
 
- рок извршења: период до 
31.12.2022. у складу са 
потребама Уговорног органа; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
 

  20.06.2022. 
године 

  



11. Лот 1 – Испитаивање 
енергетских 
трансформатора,  
Лот 2 – Испитивање 
генератора,  
Лот 3 – Испитивање 
генераторских заштита, 
Лот 4 – Испитивање 
одводника препона  
110 kV 
 
ЦПВ код: 50532000-3 
Услуге поправака и 
одржавања 
електричних машина, 
апарата и припадајуће 
опреме 

Изузеће од 
закона у 
складу са 
чланом                   
86. став (2) 
Закона о 
јавним 
набавкама 

„МХ ЕРС-ЗД Ирце“ 
а.д.  
Источно Сарајево 
ЈИБ 
4400543080007 

Вриједност: 
80.990,00 КМ 
 

30.000,00 КМ Лот-1 
25.000,00 КМ Лот-2 
14.000,00 КМ Лот-3 
11.990,00 КМ Лот-4 
 

- рок извршења: у вријеме 
ремонта 2022.године 
(септембар-октобар); 
- рок плаћања: одложено до 60 
календарских дана по испостави  
фактуре и Записника о 
квантитативном и 
квалитативном извршењу 
услуга потписаног од стране 
овлаштених лица наручиоца и 
извршиоца; 

  20.06.2022. 
године 

  

12. Ревизија финансијских 
извјештаја за пословну 
2021, 2022 и 2023. 
годину, Матичног и 
свих 16 зависних 
предузећа у саставу  
МХ „ЕРС“, 
консолидованих 
финансијских 
извјештаја  МХ „ЕРС“, и 
консолидованих 
финансијских 
извјештаја зависних 
предузећа која 
сачињавају 
консолидоване  
извјештаје и ревизије 
по кредитним 
задужењима из пројекта 
POWER III  и POWER  IV 

Заједничка 
набавка 

„Grant Thornton“ 
д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4403514340007 

Вриједност: 
21.000,00 КМ 
 
7.000,00 КМ за 2021. годину 
7.000,00 КМ за 2022. годину 
7.000,00 КМ за 2023. годину 
 
- рок извршења: 36 мјесеци; 
- рок плаћања: у складу са 
условима датим у  Уговору;  

  24.06.2022. 
године 

  



13. Израда хидролошког 
низа 
 
ЦПВ код:71351920-2 
Океанографске и 
хидролошке услуге 

Директни 
споразум 
 

„Институт за 
водопривреду 
Јарослав Черни“ 
Београд 
ЈИБ  07019971 

Вриједност: 
5.800,00 КМ  
 

- рок извршења: 60 дана од 
преузимања улазних података 
за прорачуне; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  26.06.2022. 
године 

  

14. Лот 1- Испитивање оба 
генератора и свих 
трансформатора на     
МХЕ „БОЧАЦ 2 „ и  
Лот 2- Испитивање 
заштита МХЕ „Бочац 2“ 
 
 
ЦПВ код:50532000-3 
Услуге поправака и 
одржавања 
електричних машина, 
апарата и припадајуће 
опреме 

Изузеће од 
закона у 
складу са 
чланом                   
86. став (2) 
Закона о 
јавним 
набавкама 

„МХ ЕРС-ЗД Ирце“ 
а.д.  
Источно Сарајево 
ЈИБ 
4400543080007 

Вриједност: 
28.990,00 КМ 
 

20.000,00 КМ Лот-1 
  8.990,00 КМ Лот-2 
 

- рок извршења: у вријеме 
ремонтних радова (септембар-
октобар 2022. године); 
- рок плаћања: одложено до 60 
календарских дана по испостави  
фактуре и Записника о 
квантитативном и 
квалитативном извршењу 
услуга потписаног од стране 
овлаштених лица нааручиоца и 
извршиоца; 

  27.06.2022. 
године 

  

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

Конкурентски 
захтјев 

Развојно услужни 
центар   
„Про Механика“ 
с.п.  
Источно Ново 
Сарајево 
ЈИБ 
4511626920003 

Вриједност: 
11.988,00 КМ 
 
- рок извршења: услуге ће се 
вршити у вријеме ремонта 
(септембар-октобар 2022. 
године); 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених испитивања, предаје 
извјештаја и исправно 
испостављене фактуре; 

  28.06.2022. 
године 

  

 


