
 ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ  СЕПТЕМБАР 2017. 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 
закључењ
а 
уговра/окв
ирног 
споразума 

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

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Сервис система за 
електронску евиденцију 
радног времена  
 
50000000-5 Услуге 
поправака и одржавања 

Директни 
споразум 

„PLANET SOFT“  
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4403661720001 

Вриједност: 
140,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:2 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 

 0,00 08.09.2017. 
године 

11.09.2017.год. 
140,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

2. Постављање 
ексклузивног банера са 
логом Предузећа у 
просторијама Центра за 
подршку породицама 
дјеце и особа са 
потешкоћама у развоју  
„Дајте нам шансу-
Звјездице“ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 
 
 
 
 

Преговарачки 
поступака без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора  
године 
215-4-2-112-
5-69/17 од 
28.09.2017. 
године 
 
 
 
 

Центaр за подршку 
породицама дјеце 
и особа са 
потешкоћама у 
развоју „Дајте нам 
шансу-Звјездице“ 
ЈИБ 
4404089240008 

Вриједност: 
3.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: на период од 
годину дана од дана 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: након 
закључивања Уговора; 
 

 0,00 
 

11.09.2017. 
године 

15.12.2017.год. 
3.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
 

 



3. Лoт-1 Набавка жељеза за 
потребе машинске службе,  
     
Лот-2 Набавка вијчане робе 
за потребе машинске 
службе,    
 
Лот-3 Набавка средстава за 
антикорозивну заштиту за 
потребе машинске службе  
и    
 
Лот-4 Набавка арматуре за 
воду за потребе машинске 
службе 
 
44163000-0 Цијеви и 
арматура 
44530000-4 Вијци 
24963000-2 Антикорозивна 
средства 
31711400-7 Вентили и 
цијеви 

Директни 
споразум 

„TRI BEST“ д.о.о 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400802520002 
(Лот-1) 
 
„RAPID-INPORT“ 
д.о.о Бања Лука 
ЈИБ 
4400951280006 
(Лот-2, Лот-3) 
 
 
„COTIS“ д.о.о 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400882960008 
(Лот-4) 

Вриједност: 
529,48 КМ без ПДВ-а (Лот-1) 
 
 
 
 
495,00 КМ без ПДВ-а  (Лот-2) 
 
485,55 КМ без ПДВ-а  (Лот-3) 
 
 
 
 
695,45 КМ без ПДВ-а  (Лот-4) 
 
 
 
 
 
 
 - рок извршења:30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора за Лот-1, 120 дана од 
обостраног потписивања 
уговора за Лот-2 и Лот-3; 
 
- рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 11.09.2017. 
године 

28.09.2017.год. 
529,48 КМ 
495,00 КМ 
485,55 КМ 
695,45 КМ 

 

4. Годишње одржавање 
EPLAN Electric 
 
72267100-0 Oдржавање 
програмске подршке за 
информацијску 
технологију 
 

Директни 
споразум 

„PLANET SOFT“  
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4403661720001 

Вриједност: 
5.990,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:2 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 11.09.2017. 
године 

19.10.2017.год. 
5.990,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
 

 



5. Набавка резервног 
извлачивог прекидача за 
побуду генератора 
 
31212000-5  Прекидачи 
струјних кругова 
 

Конкурентски 
поступак 
 

„Електро Милас“ 
д.о.о. Љубушки 
ЈИБ 
4272012960004 

Вриједност: 
5.220,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања:15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

 0,00 
 

11.09.2017. 
године 

18.10.2017.год. 
5.220,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

6. Спровођење 
мониторинга ихтиофауне 
и акватичних заједница 
воде и израда анализе и 
извјештаја о процјени 
штете рибљег фонда и 
акватичних заједница 
током експлоатације ХЕ 
„Бочац“ и изградње МХЕ 
„Бочац 2“ у току 2017. 
године 
 
90721700-4 Услуге 
заштите угрожених врста 
 

Конкурентски 
поступак 
 

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

Вриједност: 
17.450,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 100 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања:15 дана након 
предаје извјештаја и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 11.09.2017. 
године 

22.12.2018.год.  
17.450,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

7. Баждарење вентила 
сигурности 
 
50512000-7 Услуге 
поравка и одржавања 
вентила 
 

Конкурентски 
поступак 
 

„TERMOVENT – S“ 
д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4402778110003 

Вриједност: 
5.130,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  у вријеме 
ремонта (септембар - октобар 
2017. године); 
 
- рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 
 

 0,00 11.09.2017. 
године 

13.10.2018.год. 
5.130,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



8. Испитивање стабилног 
система заштите 
генератора од пожара 
 
35111500-0 
Систем за спречавање 
пожара 
 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
3.500,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  у вријеме 
ремонта (септембар - октобар 
2017. године); 
 
- рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 11.09.2017. 
године 

26.10.2017.год. 
3.500,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

9. Провјере параметара  
подешења побуде на 
агрегату бр.1 
 
50532000-3  Услуге 
поправака и одржавања 
електричних машина, 
апарата и припадајуће 
опреме 

Конкурентски 
поступак 
 

Eлектротехнички 
институт „Никола 
Тесла“ а.д. 
Београд 
ЈИБ  07046626 

Вриједност: 
14.850,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:15 дана након 
предаје извјештаја и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 11.09.2017. 
године 

31.10.2017.год. 
14.850,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

10. Запрашивање против 
комараца 
 
90923000-3  Услуге 
деритизације 
 
 

Директни 
споразум 

„EKO BEL“ д.о.о. 
Лакташи 
ЈИБ  
4400855480002 

Вриједност: 
5.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: перод  од  
двије године од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 11.09.2017. 
године 

11.10.2017.год. 
1.250,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
31.12.2018.год.  
3.750,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
 

 

11. Набавка сета 
дилатационих струјних 
прикључака АМЕ 311 70 
30 S 
 
313110009- Прикључци 
за електрчну мрежу 

Директни 
споразум 

„Navitas 
Engineering & 
Automation“ д.о.о. 
Сарајево 
ЈИБ 420185724006 

Вриједност: 
3.252,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 14.09.2017. 
године 

30.10.2017.год. 
3.252,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



12. Постављање 
ексклузивног банера са 
логом Предузећа током 
одржавања 
манифестације „ДЕВЕТИ 
МЕЂУНАРОДНИ ОFF 
ROAD RELLY“ Шипово-
Мркоњић Град  
 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 
 
 
 
 

Преговарачки 
поступака без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора  
215-4-2-118-
5-74/17 од 
17.10.2017. 
године 
 

АУТО КЛУБ 
„ПЛИВА 4X4“ 
ШИПОВО  
ЈИБ 
4403156320007 

Вриједност: 
500,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: током 
одржавања манифестације 
„ДЕВЕТИ МЕЂУНАРОДНИ ОFF 
ROAD RELLY“  
Шипово-Мркоњић Град; 
 
- рок плаћања: након 
закључивања Уговора; 

 0,00 26.09.2017. 
године 

15.12.2017.год. 
500,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

13. Постављање 
ексклузивног банера са 
логом предузећа током 
одржавања 8. 
Међународног 
фестивала дјечије 
пјесме „Распјеване 
пахуљице“ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 

Преговарачки 
поступака без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора  
215-4-2-115-
5-73/17 од 
09.10.2017. 
године 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Удружење  
„Мали Принц“  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4402982230000 

Вриједност: 
2.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: током 
одржавања 8. Међународног 
фестивала дјечије пјесме 
„Распјеване пахуљице“; 
 
- рок плаћања: након 
закључивања Уговора; 
 

 0,00 26.09.2017. 
године 

20.10.2017.год. 
2.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



14. Редовно сервисирање и 
ванредне оправке 
возила возног парка  
ХЕ „Бочац“  
Мркоњић Град 
 
 Лот-1 Audi A6 3.0 TDI 
Quattro, рег. број: Е19-А-
190, год. производње 
2012.  
 
Лот-2 Tрактор 
ZETORPROXIMA 
100/9441.14, рег. број: 
T67-K-025 , 
год.производње 2015. ( у 
гарантном року) и 
 
Лот-3 ŠKODA Superb 
Style 
 
50112000-3 Услуге 
поправака и одржавања 
возила 
 

Преговарачки 
поступака без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора  
215-4-2-121-
5-75/17 од 
18.10.2017. 
године 

„М-Ауто“ с.п. Бања 
Лука  
ЈИБ 
4508760470005 
(Лот-1) 
 
 
 
“AGROCOOP“ 
д.о.о. 
Александровац  
ЈИБ 
4401167610004 
(Лот-2) 
 
 
“Aуто Комерц В.С.“ 
д.о.о.  
Бања Лука  
ЈИБ 
4400952840005 
(Лот-3) 

Вриједност: 
8.000,00 КМ без ПДВ-а  (Лот-1) 
 
 
 
 
 
2.000,00 КМ без ПДВ-а  (Лот-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.000,00 КМ без ПДВ-а  (Лот-3) 
 
 
 
 
 
 - рок извршења: до утрошка 
финансијских средстава или 
истека рока оквирног споразума 
(17.07.2018. године); 
 
- рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
431,03 КМ без 
ПДВ-а 
 

26.09.2017. 
године 

31.12.2017.год. 
695,79 КМ без 
ПДВ-а 
31.12.2018.год. 
7.304,21 КМ 
без ПДВ-а 
 
 
31.12.2017.год. 
850,20 КМ без 
ПДВ-а 
31.12.2018.год. 
1.149,80 КМ 
без ПДВ-а 
 
 
31.12.2017.год. 
210,42 КМ без 
ПДВ-а 
31.12.2018.год 
577,94 КМ 
780,61 КМ 

 

15. Софтверска надоградња 
система за праћење 
вибрација  
 
72212780-0 Услуге 
развоја програмске 
подршке за управљање 
системом, спремањем и 
садржајем  

Директни 
споразум 

„RMS“ д.о.о. 
Београд  
ПИБ 100790911 

Вриједност: 
5.900,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  
до  31.10.2017. године;  
 
- рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 
 

26.09.2017. 
године 

15.03.2018.год. 
5.900,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

 


