
      ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  НОВЕМБАР  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. Колективно осигурање 
радника 
 
66512200-4 Услуге 
здравственог 
осигурања 

Конкурентски 
захтјев 

„Аса осигурање“ 
д.о.о. Сарајево 
ЈИБ 
4201261240009   

Вриједност: 
9.707,52 КМ  
 
- рок извршења:  период од 
годину дана, исплата 
осигураних сума вршиће се у 
року од 15 дана од дана 
достављања пријаве осигураног 
случаја са комплетном 
документацијом; 
- рок плаћања:  по мјесечим 
ратама у износу од 808,96 КМ 
без ПДВ-а, у року од 60 дана 
након исправно испостављене 
фактуре; 
 

  01.11.2021. 
године 

  

2. Рекламирање 
предузећа у спортској 
дворани истицањем 
рекламног банера са 
логом предузећа 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга  

Отворени 
поступак 
 
Бр. 
обавјештења 
о набавци: 
215-1-2-119-
5-105/21 од 
08.11.2021. 
године 

ЈУ Културно 
спортски центар  
„Петар Кочић“ 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4403407420006 

Вриједност: 
8.000,00 КМ   
 
- рок извршења:   период од 
годину дана уз обавезу да 
реклама буде истакнута на 
заданом мјесту у року од 10  
дана oд потписивања уговора; 
- рок плаћања: 20 дана након 
извршене услуге  и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 

  03.11.2021. 
године 

  



3. Технички преглед 
лифта службе ЗНП и 
ППЗ 
 
50750000-7 Услуге 
одржавања лифта 

Директни 
споразум 

ЈНУ „Институт за 
заштиту и 
екологију РС“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4401020860005 

Вриједност: 
600,00 КМ  
 
- рок извршења:  26.11.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге  и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  11.11.2021. 
године 

  

4. Надоградња програма 
за обрачун плата 
 
48400000-2 Програмски 
пакет за пословну 
трансакцију и лично 
пословање 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
800,00 КМ   
 
- рок извршења: 25.11.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављне фактуре; 

  18.11.2021. 
године 

  

5. Санација измјењивача 
топлоте 
 
50512000-7 Услуге 
поправка и одржавања 
вентила 

Конкурентски 
захтјев 

„Миг Електро“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401859250008 

Вриједност: 
8.000,00 КМ   
 
- рок извршења: годину дана од 
обостраног потписивања 
уговора, сукцесивно према  
потреби Уговорног органа (a у 
року од 20 дана од дана предаје 
хладионика); 
- рок плаћања: 60 дана након 
појединачно извршених услуга и 
исправно испостављне фактуре; 

  24.11.2021. 
године 

  

6. Испитивање радних 
карактеристика 
вентила сигурности 
 
71632100-8 Услуге 
испитивања вентила 

Директни 
споразум 

„EIB internationale“ 
а.д. 
ПЈ „Preving“  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400966390002 
 

Вриједност: 
660,00 КМ   
 
- рок извршења: 24.11.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављне фактуре; 
 

  24.11.2021. 
године 

  



7. Маказе за гране 
 
39241000-3 Ножеви и 
маказе 

Директни 
споразум 

„АГРО МГ“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401195580005 
 

Вриједност: 
201,71 КМ   
 
- рок испоруке: 02.12.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  25.11.2021.  
године 

  

8. Набавка пет књига на 
тему борбе за 
ослобођење и 
уједињење Срба 
 
22110000-9 Штампане 
књиге 
 
 

Директни 
споразум 

„Међународни 
истраживачки 
институт за 
културу“ д.о.о. 
Брчко 
ЈИБ: 
4600335360003 

Вриједност: 
1.250,00 КМ   
 
- рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  29.11.2021.  
године 

  

9. Биолошки третман 
свих постројења за 
пречишћавање 
отпадних вода на 
постројењима ХЕ 
„Бочац“ и  
МХЕ „Бочац 2“ 
 
90000000-7 Услуге у 
подручју отпадних 
вода, отпада, чишћења 
и околиша 

Конкурентски 
захтјев 

„EM ПЛУС“ д.о.о. 
Добој 
ЈИБ 
4402975610000 

Вриједност: 
14.993,00 КМ  
 
- рок извршења:  период од 
годину дана; 
- рок плаћања:  сукцесивно у 
складу са динамиком извршења 
услуга 60 дана након 
појединачног извршења услуге и 
исправно испостављене 
фактуре; 

  29.11.2021. 
године 

  

10. Израда студије 
економске 
оправданости 
изградње соларне 
електране на 
локалитету „Ада поље“ 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
6.000,00 КМ  
 

- рок извршења:  15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  60  дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  29.11.2021. 
године 

  



11. Потрошни материјал за 
потребе грађевинске 
службе 
 
44100000-1 
Грађевински 
материјали и 
придружени артикли 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
1.953,86 КМ 
 

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

  30.11.2021. 
године 

  

12. Објављивање 
различитих 
информација и других 
садржаја из предузећа 
путем великог вањског 
мултимедијалног 
дисплеја 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Отворени 
поступак 
 
Бр. 
обавјештења 
о набавци: 
215-1-2-133-
5-119/21 од 
13.12.2021. 
године 

ЗТР „МЕДИА 
ПОРТАЛ“  
Драженко Ненад 
с.п.  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4509314800006 

Вриједност: 
3.600,00 КМ  
 

- рок извршења:    период од 
годину дана уз обавезу да 
објављивање различитих 
информација и других садржаја 
из предузећа треба да почне на 
заданом мјесту у року од 10 
дана oд потписивања уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

  30.11.2021. 
године 

  

 


