
        ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  АВГУСТ  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. Цријева за компресор 
 
ЦПВ код: 42124000-4 
Дијелови пумпи, 
компресора, машина 
или мотора,  

Директни 
споразум 

Хидраулика „Ђуза“ 
СП  
Бранислав Ђуза  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4512053910004 

Вриједност: 
80,00 КМ 
 
 

- рок испоруке: 31.08.2022. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  01.08.2022. 
године 

  

2. Потрошни материјал за 
текуће одржавање 
 
ЦПВ код:31000000-6 
Електричне машине, 
уређаји, опрема и 
потрошни материјал; 
расвјета 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

„Елнос БЛ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 
14.477,30 КМ 
 
 

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

  02.08.2022. 
године 

  

3. Резервни компресор за 
МХЕ  Бочац 2 
 

ЦПВ код:42120000-6  
Пумпе и компресори 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

„Хидропнеуматик“  
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400863230007 

Вриједност: 
14.980,00 КМ 
 

- рок испоруке: 50 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

  03.08.2022. 
године 

  



4. Изнајмљивање 
дизалица са 
оператером 
 
ЦПВ код:45510000-5 
Изнајмљивање 
дизалица са 
оператером 

Конкурентски 
захтјев 
 
Оквирни 
споразум 
 
 

„МИГ ЕЛЕКТРО“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401859250008 

Вриједност: 
15.360,00 КМ 
 

- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања оквирног 
споразума; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  03.08.2022. 
године 

  

5. Резервни хладионици 
генератора 
 
 
ЦПВ код:31161600-8 
Системи расхладне 
воде за статор 

Отворени 
поступак 
 
Бр. 
обавјештења 
о набавци: 
215-1-1-80-5-
100/22 од 
31.08.2022. 
године 

„Рад Рашо“ д.о.о. 
Ужице 
ЈИБ 06285597 

Вриједност: 
199.980,00 КМ  
 
- рок испоруке: 90 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
уредно испоручене робе и 
исправно испостављене 
фактуре; 

  04.08.2022. 
године 

  

6. Прокрес испод 
далековода 35kv 
 
ЦПВ код: 77230000-1 
Услуге везане за 
шумарство 
 

Директни 
споразум 

„МИГ ЕЛЕКТРО“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401859250008 

Вриједност: 
5.940,00 КМ  
 

- рок извршења:  30  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  04.08.2022. 
године 

  

7. Продужење лиценце за 
антивирусни софтвер 
 
 
ЦПВ код: 48761000-0 
Антивирусни 
програмски пакет 

Директни 
споразум 

„ДИГИТ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400970230001 

Вриједност: 
2.094,02 КМ  
 

- рок извршења: 3 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  04.08.2022. 
године 

  



8. Паркирање возила 
 
ЦПВ код: 98351100-9 
Услуге паркиралишта 

Директни 
споразум 

Општина  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401198330000 

Вриједност: 
660,00 КМ 
 
- рок извршења: период од 
годину дана; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  08.08.2022. 
године 

  

9. Црна металургија 
 
ЦПВ код: 44163000-0 
Цијеви и араматура 

 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
3.227,10 КМ  
 
- рок испоруке: 15 дана  од 
достављања налога за набавку; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
уредно испоручене робе и 
исправно испостављене 
фактуре; 

  11.08.2022. 
године 

  

10. Хидраулични серво 
мотори 
 
ЦПВ код: 42121400-7  
Хидраулични погонски 
мотори 

Преговарачки 
поступак 
 без обајве 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о набавци: 
215-4-1-129-
5-103/22 од 
08.09.2022. 
год. 

Група понуђача:  
 
„STEFFEX 
ENGINEERING“ 
д.о.о. Сарајево 
(вођа групе) 
ЈИБ 
4200091520005 
 
„ППТ – 
ПЕТОЛЕТКА“ 
д.о.о. Трстеник 
(члан групе) 
ПИБ 109322064 

Вриједност: 
60.000,00 КМ  
 
- рок испоруке: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
уредно испоручене робе и 
исправно испостављене 
фактуре; 
 

  15.08.2022. 
године 

  

11. Разне конструкције 
 
ЦПВ код: 44212320-8 
Разне конструкције 

Директни 
споразум 

„НМС ПРОМЕТ“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4402799890009 

Вриједност: 
4.325,09 КМ 
 

- рок испоруке: 10 дана од 
достављања налога за набавку; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  16.08.2022. 
године 

  



12. Штампани материјал – 
флајери безбједности 
 
ЦПВ код: 22000000-0 
Штампани материјал и 
сродни производи 

Директни 
споразум 

ЗТР„Pressing“ 
Зоран Вученовић 
СП Мркоњић Град 
4508484930005 

Вриједност: 
280,00 КМ 
 

- рок испоруке: 29.08.2022. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

  19.08.2022. 
године 

  

13. Пухач лишћа 
 
ЦПВ код: 42924740-8 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
517,09 КМ  
 
- рок испоруке: 07.09.2022. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  23.08.2022. 
године 

  

14. Израда геодетских 
подлога за локалитет 
„Шервалова кућа“ 
 
ЦПВ код: 71250000-5 
Архитектонске, 
техничке и геодетске 
услуге.                         
 

Директни 
споразум 

Геодетска радња „ 
Геометар“  
СП Гојко Грабеж, 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4506871390008 

Вриједност: 
750,00  КМ  
 

- рок извршења: 22.09.2022. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  23.08.2022. 
године 

  

15. Израда пројекта 
дизајна односно 
визуелног идентитета и 
сировинског састава 
личне заштитне одјеће 
 
ЦПВ код: 71245000-7 
Нацрти за одобрење, 
радни нацрти и 
спецификације 
 

Директни 
споразум 

„Нуклеон“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400680310001 

Вриједност: 
2.950,00 КМ  
 

- рок извршења: 01.09.2022. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  23.08.2022. 
године 

  



16. 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  
МХЕ  „Бочац 2“ за 
текућу годину 
 
ЦПВ код: 90721700-4 
Услуге заштите 
угрожених врста 

Конкурентски 
захтјев 
 
 

Група понуђача:  
 
ЈНУ „Институт за 
заштиту и 
екологију 
Републике Српске“  
Бања Лука  
(вођа групе) 
ЈИБ 
4401020860005 
 

„Институт за воде“ 
д.о.о. Бијељина 
(члан групе) 
ЈИБ 
4400388840008 
 
 

Вриједност: 
15.000,00 КМ  
 

- рок извршења: 31.12.2022. 
године; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
предаје извјештаја и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  26.08.2022. 
године 

  

17. Набавка роба за 
прославу јубилеја 
предузећа  
Лот-1 Печено месо, 
Лот-2 Свјеже месо 
 
ЦПВ код: 15000000-8 
Храна, пиће, дуван и 
сродни производи 
 
 

Директни 
споразум 

УР „Излетник“ с.п.  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4503137940007 
(Лот-1) 
 
Занатско-
трговачка радња 
„Месница код 
Малића“ СП 
Малић Рада 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4506855940006 
(Лот-2) 
 
 
 
 
 

Вриједност: 
3.020,00 КМ за Лот-1 
   675,00 КМ за Лот-2  
 
- рок испоруке: 2 дана од налога 
за набавку за Лот-1 и Лот-2; 
 - рок плаћања:  60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре за  
Лот-1 и Лот-2; 

  29.08.2022.
године 

  



18. Дератизација и 
девиперизација 
 
ЦПВ код: 90923000-3 
Услуге дератизације 
 

Директни 
споразум 

„Еко-Бел“ д.о.о. 
Трн 
ЈИБ 
4400855480002 

Вриједност: 
5.780,00 КМ  
 

- рок извршења:  период од 
годину дана (у року од једног 
дана по позиву Уговорног 
органа); 
 - рок плаћања:  60 дана након 
предаје извјештаја и исправно 
испостављнене фактуре; 

  30.08.2022. 
године 

  

 


