
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ МАЈ 2016. 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, 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/окви
рног 
споразума 

Датум потпуне 
рализације 
уговра/оквирно
г спорзаума и 
укупна 
утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Одвоз индустријског 
отпада из ХЕ „Бочац“ 
 
90512000-9 Услуге 
превоза отпада 
 
 

Директни 
спорзум 

КП „Парк“ а.д. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401197280009 

Вриједност: 
2.160,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 
- рок извршења: 
период од годину  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 02.05.2016. 
године 

18.05.2016.год. 
 
1620,00 КМ  
без ПДВ-а 
 
17.03.2017.год. 
540,00 KM 

 

2. Претплата на дневне 
новине за период од 
годину дана 
 
22200000-2 Новине, 
стручни часописи, 
периодичне публикације 
и часописи 
 
 

Директни 
спорзум 

„ДИСТРИБУЦИЈА“ 
д.о.о. Лакташи 
ЈИБ 
4401858010003 

Вриједност: 
941,50 КМ  без ПДВ-а 
 
 
- рок извршења: 
период од годину  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 
 
 
 

 0,00 02.05.2016. 
године 

31.05.2016.год. 
 
941,50 КМ  без 
ПДВ-а 
 

 



3. Објављивање огласних 
материјала на годишњем 
нивоу за 2016. годину 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 
 
 

Преговарачки 
поступак  без 
објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора:  
215-4-2-56-5-
22/16 
 

„Глас Српске“ а.д. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401702350009 

Вриједност: 
5.827,50 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
до  31.12.2016. године; 
 
-рок плаћања: 15 дана по 
испостављању фактуре за 
одговарајућу објаву; 

 2.344,50 КМ  без 
ПДВ-а 
 

03.05.2016. 
године 

31.12.2016.год. 
1.359,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
26.06.2017.год.
2.124,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

4. Објављивање огласних 
материјала на годишњем 
нивоу за 2016. годину 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 
 
 

Преговарачки 
поступак  без 
објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора:  
215-4-2-57-5-
21/16 

Н.И.Г.Д. „Дневне 
независне новине“  
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400848860002 

Вриједност: 
10.894,50  КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
до 31.01.2017. године; 
 
-рок плаћања: 7 дана по 
испостављању фактуре за 
одговарајућу објаву; 

 7.614,00 КМ без 
ПДВ-а 

03.05.2016. 
године 

30.11.2016.год. 
729,00 КМ  без 
ПДВ-а 
 
27.01.2017.год. 
2.551,50 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

5. Лот-1 Колективно 
осигурање радника од 
последица несретног 
случаја,  
Лот-2 Допунско 
здравствено осигуреање 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурентски 
поступак  

„Бобар осигарање” 
а.д. Бијељина, 
Филијала  
Бања Лука 
ЈИБ  
4400423690057  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Вриједност: 
2.631,60 КМ без ПДВ-а 
 
 
- рок извршења: 
15 дана од дана достављања 
пријаве осигураног случаја са 
комплетном документацијом; 
 
 
-рок плаћања: по мјесечим 
ратама у износу од 224,40 КМ 
без обрачунатог ПДВ-а, у року 
од 15 дана након исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

 0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

03.05.2016. 
године 

28.04.2016.год. 
1.973,70 КМ 
без ПДВ-а 
 
 
30.04.2017.год. 
657,90 КМ без 
ПДВ-а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Дрина осигурање” 
а.д. Милићи, 
Филијала 
 Бања Лука 
ЈИБ  
44002584700047 

Вриједност: 
3.354,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 
- рок извршења: 
15 дана од дана достављања 
пријаве осигураног случаја са 
комплетном документацијом; 
 
 
-рок плаћања: по мјесечим 
ратама у износу од 286,00 КМ 
без ПДВ-а, у року од 15 дана 
након исправно испостављене 
фактуре 

0,00 
 

31.05.2016.год. 
2.477,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
 
27.04.2017.год. 
877,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

6. Заштита од инсеката, 
глодара и гмизаваца 
 
90923000-3 – Услуге 
деритизације 
 

Директни 
спорзум 

„EKO-BEL“ д.о.о. 
Трн, Лакташи 
ЈИБ 
4400855480002 

Вриједност: 
4.992,20 КМ без ПДВ-а 
 
 
- рок извршења: 
период од годину дана од 
обостраног потписивања 
уговора, (Дезинфекција, 
Дезинсекција  и Дератизација 
два пута годишње, а 
Девиперизација једном у току 
године; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 263,60  КМ без 
ПДВ-а 
 

23.05.2016. 
године 

27.07.2016.год. 
 
3.478,60 КМ 
без ПДВ-а 
 
30.09.2017.год. 
1.250,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
 

 

7. Рачунарска опрема 
 
30200000-1Компјутерска 
опрема и потрепштине 
 
 
 

Конкурентски 
поступак  

„Телнет“ д.о.о. 
Сарајево 
ЈИБ 
4202070350005 

Вриједност: 
24.489,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
10 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 23.05.2016. 
године 

31.05.2016.год. 
 
24.489,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



8. Набавка оптичког 
синглмондног кабла 
 
44320000-9 Каблови и 
сродни производи 
 

Директни 
спорзум 

„ELEKTRO PROMET“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4401717460005 

Вриједност: 
4.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
25 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 31.05.2016. 
године 

31.07.2016.год. 
 
4.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

9. Љетне ауто гуме 
 
34351100-3 Гуме за 
аутомобиле 
 
 

Конкурентски 
поступак  

„Аутоцентар 
меркур” д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400841420007 

Вриједност: 
6.990,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
15 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 30.05.2016. 
године 

31.07.2016.год. 
 
6.990,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

10. Директан приступ 
интернету за потребе 
SAP ERP система 
 
72410000-7 Услуге 
провајдера 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурентски 
поступак  

„Mtel“ a.д.  
Бања Лука 
 
ЈИБ 440096400002 

Вриједност: 
6.720,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 
- рок извршења: 
период од 24 мјесеца од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 2.066,70  КМ  без 
ПДВ-а 
 

30.05.2016. 
године 

12.12.2016.год. 
1.853,30 КМ  
без ПДВ-а 
 
30.09.2017.год. 
2.800,00 КМ  
без ПДВ-а 
 
 

 

 


