
 ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МАЈ  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. Редизајн WEB сајта 
(интернет презентације) 
предузећа  
 
72212224-5 Услуге 
развоја програмске 
подршке за уређивање 
wеб-странице  

Директни 
споразум 

„SECTOR  ADS“ 
д.о.о. Бања Лука   
ЈИБ 
4403117770003                    

Вриједност: 
1.500,00 КМ  
 

  - рок извршења:   20 радних 
дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
предаје извјештаја и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 
 

10.05.2019. 
године 

 0.09.2019.год. 

1.500,00 КМ  
 

 

2. Услуге одвоза 
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: сукцесивно  
(по позиву инвеститора и уз 
претходну најаву)  на период од 
12 мјесеци; 
- рок плаћања:30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;   
 

 14.600,00 КМ 27.05.2019. 
године 

30.09.2019.год. 
5.400,00 КМ 

 

3. Фолија за стакла 
 
44174000-0  Фолија 

Директни 
споразум 

„Libos” д.о.о.  
Бaњa Лукa 
ЈИБ  4402287130002 

Вриједност: 
414,90 КМ 
 
- рок испоруке: 15 дана; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
  

 0,00 27.5.2019. 
године 

31.05.2019.год. 

414,90 КМ 
 

 



4. Лот-1 Испитивањe 
генераторских заштита,  
Лот-2 Испитивање 
енергетских 
трансформатора,  
Лот-3 Испитивање 
генератора  
Лот-4 Испитивање 
трансформатора 
властите потрошње,  
Лот-5 Испитивање 
одводника пренапона  
110 kV,  
Лот-6 Испитивање СМТ и 
НМТ 110 kV и  
Лот-7 Испитивање 
далеководних заштита 
110 kV постројења 
 
50532000-3 Услуге 
поправака и одржавања 
електричних машина, 
апарата и припадајуће 
опреме за Лот-1  
 
50532200-5 Услуге 
поправака и одржавања 
трансформатора  
за Лот-2 
 
50532300-6 Услуге 
поправака и одржавања 
генератора за Лот-3 
 
50532200-5 Услуге 
поправака и одржавања 
трансформатора за  
Лот-4 
 

У складу са 
чланом 86. 
став (2) 
Закона о 
јавним 
набавкама, 
(Службени 
гласник БиХ 
бр. 39/14) 

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

Вриједност: 
141.200,00 КМ  
 
Лот-1  14.000,00 КМ 
Лот-2  30.000,00 КМ 
Лот-3  25.000,00 КМ 
Лот-4  18.000,00 КМ 
Лот-5  12.000,00 КМ 
Лот-6  24.000,00 КМ 
Лот-7  18.200,00 КМ 
 
- рок извршења у вријеме 
ремонта (септембар - октобар 
2019. године); 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;   

 141.200,00 КМ  
 

28.05.2019. 
године 

  



50532300-6  Услуге 
поправака и одржавања 
генератора за Лот-5 
 

50532000-3 Услуге 
поправака и одржавања 
електричних машина, 
апарата и припадајуће 
опреме за Лот-6 
 

50532000-3 Услуге 
поправака и одржавања 
електричних машина, 
апарата и припадајуће 
опреме за Лот-7 

5. Заштитна обућа 
 
18800000-7 Обућа 

Конкурентски 
захтјев 

„Бонел“  а.д.   
Бања Лука            
 ЈИБ 
4400863400000 

Вриједност: 
36.977,75 КМ  
 

- рок испоруке:  5 дана од 
обостраног потписивања 
уговора;  
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 28.05.2019. 
године 

31.05.2019.год. 

36.977,75 КМ  
 

 

6. Накнада приликом уплате 
добровољног пензијског 
доприноса мјесечно  
(„улазна накнада“) 
 
66510000-8 - Услуге 
осигурања  
 

Директни 
споразум 

Друштво за 
управљање 
„ЕДПФ“ а.д.  
Бања Лука  
ЈИБ 440418644003 

Вриједност: 
1.108,08 КМ  
 

- рок извршења:   на период од 
годину дана од потписивања 
уговора о приступању 
добровољном пензијском 
фонду, односно 12 мјесечних 
појединачних накнада приликом 
уплате добровољног пензијског 
доприноса за сваког члана; 
- рок плаћања:  мјесечно, 
односно 12 мјесечних 
појединачних накнада приликом 
уплате добровољног пензијског 
доприноса за сваког члана ;   

 1.100,92 КМ  
 

29.05.2019. 
године 

31.08.2019.год. 
107,16 КМ 

 



7. Метални контејнери за 
потребе чистилице 
 
44613800-8 Контејнери за 
отпадни материјал 

Директни 
споразум 

„EKOS-SISTEM“ 
Бошкић Б. с.п. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4510731690009 

Вриједност: 
5.800,00 КМ  

 

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

 0,00 29.05.2019. 
године 

26.07.2019.год. 

5.800,00 КМ  

 

 

 


