
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ  MAРТ  2018. 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/ 
оквирног 
споразума 

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

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Спровођење чишћења 
плутајућег отпада из 
акумулационог језера  
ХЕ „Бочац“ и из кoрита  
Црне Ријеке укључујући 
и обални појасБ(за 
период од годину дана) 
 
90500000-2 Услуге у вези 
с отпацима и отпадом 

Oтворени 
поступак 
 
Oбавјештење 
о додјли 
уговора бр. 
215-1-2-2-5-
25/18 од 
30.03.2018. 
године 

„Еко-центар Бочац 
језеро“ д.о.о.  
Бања Лука  
ЈИБ 
4403454770007  
 

Вриједност: 
95.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања:  квартално,  у 
четири једнаке рате, 30 дана по 
исправно испостављененим 
ситуацијама; 

  07.03.2018. 
године 

  

2. Сервисирање и поправак 
фискалног штампача 
 
50313100-3 Услуге 
поправка фотокопирних 
уређаја 

Директни 
споразум 

ЗТР „Медиа 
Портал“  
СП Ненад 
Драженко 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4503174550006  

Вриједност: 
540,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  09.03.2018. 
године; 
 
- рок плаћања: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 

  09.03.2018. 
године 

  

3. Пражњење и одвоз 
oтпадних течности уљне 
јаме са специјалним 
возилом и чишћење 
сепаратора за уљну јаму  
 
90440000-3 Услуге 
чишћења септичких јама 

Директни 
споразум 

„Чистоћа“ а.д. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4400849160004 

Вриједност: 
5.700,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 15  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  12.03.2018. 
године 

  



4. Набавка сета материјала 
за санацију расвјете 
приступног пута 
електрани 
 
34993000-4 Цестовна 
расвјета 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
5.864,64 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  15  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  12.03.2018. 
године 

 
 

 

5. Набавка simplex 
предвлакна 9/125um 
дужина 500 m 
 
32562000-0 Каблови од 
оптичких влакана 

Директни 
споразум 

„Електропромет“ 
д.о.о.   
Бања Лука 
ЈИБ 
4401717460005 

Вриједност: 
1.810,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 30  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  12.03.2018. 
године 

  

 


