
 

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ  ОКТОБАР  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. Изнајмљивање шатора 
на дан отварања  
ХЕ „Бочац 2“  
(за 580 особа) 
 
79131000-1 Услуге 
документовања; 
79952000-2 Услуге 
организовања дешавања 

Поступак 
набавке на 
коју се 
примјењује 
посебан 
режим 
сходно члану 
8. ЗЈН, Анекс 
II дио Б 
(„Службени 
гласник БиХ“ 
бр.39/14) 

„АПОЛОН-1“ сп  
Душан Шајин 
ЈИБ 
4509368640004 

Вриједност: 
17.000,00  КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  04.10.2018. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре;  

 17.000,00  КМ 
без ПДВ-а 
 

04.10.2018. 
године 

  

2. Набавка групе опреме за 
испитивање и мјерење  
 
38900000-4 Разни 
инструменти за мјерење 
или испитивање  
31173000-9 Мјерни 
трансформатор 

Директни 
споразум 

„LS 
ELEKTROENERGE
TIKA“ д.о.о. 
Источно Сарајево  
ЈИБ 
4404291580007 

Вриједност: 
5.700,00  КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  7 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 05.10.2018. 
године 

02.11.2018.год. 

5.700,00  КМ 
без ПДВ-а 
 

 

3. Набавка сета резервних 
дијелова за енергетска 
постојења електро 
службе 
 
31200000-8 Апарати за 
дистрибуцију електричне 

Директни 
споразум 

„LS 
ELEKTROENERGE
TIKA“ д.о.о. 
Источно Сарајево  
ЈИБ 
4404291580007 

Вриједност: 
5.800,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 

 0,00 05.10.2018. 
године 

02.11.2018.год. 

5.800,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



енергије и управљање испостављене фактуре;  
 

4. Преглед ПП апарата  
 
35111400-9 
Протупожарна опрема 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
900,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 453,00 KM 08.10.2018. 
године 

12.11.2018. 
447,00 KM 
 

 

5. Рекламно обиљежје на 
објекту  МХЕ „Бочац 2“ – 
додатни радови  
 
31523100 - Рекламна 
неонска свјетла 

Преговарачк
и поступак 
без објаве 
обавјештења 
 

Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-3-160-
5-107/18 од 
24.10.2018. 
год. 

„Интеграл 
инжењеринг“ а.д. 
Лакташи  
ЈИБ 
4401145050005 

Вриједност: 
5.980,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 15 дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 30 дана од 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 08.10.2018. 
године 

08.11.2018.год. 

5.980,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

6. Потрошни материјал за 
моторке и тримере 
 
43830000-0 Електрични 
алати 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
167,65 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 09.10.2018. 
године 

02.11.2018.год. 

167,65 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

7. Завршни радови на 
улазу у машинску зграду 
и помоћном објекту у 
оквиру  МХЕ „Бочац 2“ – 
додатни радови 
 
45443000-4 Фасадни 
радови 

Преговарачк
и поступак 
без објаве 
обавјештења 
 

Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-3-158-
5-105/18 од 
24.10.2018. 

„Интеграл 
инжењеринг“ а.д. 
Лакташи  
ЈИБ 
4401145050005 

Вриједност: 
6.434,75 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 15 дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 30 дана од 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 11.10.2018. 
године 

08.11.2018.год  



год. 
 

8. Хортикултурне услуге за 
просторно уређење МХЕ 
„Бочац 2“ – додатни 
радови 
 
77300000-3 
Хортикултурне услуге 

 
 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
 

Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-3-159-
5-106/18 од 
24.10.2018. 
год. 

„Интеграл 
инжењеринг“ а.д. 
Лакташи  
ЈИБ 
4401145050005 

Вриједност: 
1.395,80 КМ КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 15 дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 30 дана од 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 11.10.2018. 
године 

08.11.2018.год  

9. Услуга обуке за 
одржавање и кориштење  
МХЕ “Бочац 2“ 
 
80500000-9 Услуге обуке 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
 

Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-3-176-
5-118/18 од 
09.11.2018. 
год. 

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

Вриједност: 
99.680,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 120 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуга и исправно 
испостављене фактуре;  

 99.680,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

12.0.2018. 
године 

  

10. Услуга обуке погонског 
особља за управљање 
МХЕ “Бочац 2“ 
 
80500000-9 Услуге обуке 

Преговарачк
и поступак 
без објаве 
обавјештења 
 

Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-2-170-
5-117/18 од 
09.11.2018. 
год. 

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

Вриједност: 
99.250,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 120 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуга и исправно 
испостављене фактуре;  

 99.250,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

12.10.2018. 
године 

  

11. Израда система 
ватродојаве и 
видеонадзора ХЕ „Бочац 
2“ – додатни радови  
31523100 - Рекламна 
неонска свјетла 
35111000-5 Ватрогасна 

Преговарач
ки поступак 
без објаве 
обавјештењ
а 
 
 

„Интеграл 
инжењеринг“ а.д. 
Лакташи  
ЈИБ 
4401145050005 

Вриједност: 
47.536,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 15 дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 30 дана од 
извршења радова и исправно 

 0,00 15.10.2018. 
године 

08.11.2018.год. 

47.536,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



опрема; 32323500-8 
Опрема за видеонадзор 

испостављене фактуре;  

12. Набавка рекламног 
материјала поводом 
отварања МХЕ „Бочац 2“ 
 
79131000-1 Услуге 
документације 

Koнкурентски 
поступак 

„Центар за 
професионалну 
рехабилитацију и 
запошљавање 
инвалида“ а.д 
Бања Лука  
ЈИБ 
4403395230001 

Вриједност: 
12.080,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок испоруке:  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 16.10.2018. 
године 

08.11.2018.год. 

12.080,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

13. Потрошни материјал за 
возни парк  
 
09210000-4 Препарати 
за подмазивање 

Директни 
споразум 

„МГ Петрол“ д.о.о. 
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4402852370004 

Вриједност: 
1.922,89 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок испоруке:   период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 1.807,89 КМ без 
ПДВ-а 
 

16.10.2018. 
године 

02.11.2018. 

115,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

14. Прање возила 
 
50112300-6 Прање 
аутомобила и сличне 
услуге 

Koнкурентски 
поступак 

„МГ Петрол“ д.о.о. 
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4402852370004 

Вриједност: 
10.535,21 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:    период од 
годину дана до закључења 
новог уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре;  

 10.535,21 КМ без 
ПДВ-а 
 

16.10.2018. 
године 

  

15. Набавка сета резервних 
дијелова за помоћне 
погоне електро службе  
 
31210000-1 Електрични 
апарати за 
укључивање/искључива-
ње или заштиту 
електричних струјних 

Директни 
споразум 

„NAVITAS“ д.о.о . 
Сарајево  
ЈИБ 
4201857240006 

Вриједност: 
2.600,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке:  60 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 

 2.600,00 KM 17.10.2018. 
године 

  



кругова испостављене фактуре;  
 

16. Испорука и уградња 
електромашинске и 
хидромеханичке опреме 
за  МХЕ „Бочац 2“ – 
додатни радови  
 
45310000-3 
Електроинсталацијски 
радови 

Преговарачк
и поступак 
без објаве 
обавјештења 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-3-174-
5-116/18 од 
08.11.2018. 
год. 

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

Вриједност: 
51.950,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извођења: 40 дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извођења радова и исправно 
испостављене фактуре;  

 51.950,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

17.10.2018. 
године 

  

17. Услуге рекламирања на 
локалној  телевизији 
„ИНФО ДМГ“ на период 
од  годину дана  
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачк
и поступак 
без објаве 
обавјештења 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-2-157-
5-102/18 од 
24.10.2018. 
год. 

Удружење 
„ИНФО.ДМГ“  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4403973020007 

Вриједност: 
2.400,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  период од 
годину дана; 
- рок плаћања: 50% аванс, а 
остало 30 дана након извршења 
услуга и исправно 
испостављене фактуре;  

 2.400,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

19.10.2018. 
године 

  

18. Набавка потрошног 
материјала, тонера и 
кетриџа  
 
30125110-5 Тонер за 
ласерске 
принтере/факсимил 
уређаје 

Koнкурентски 
поступак 

„EKOPRINT“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4400841850001 

Вриједност: 
11.998,30 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговoра; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 7.207,26  КМ без 
ПДВ-а 

19.10.2018. 
године 

12.11.2018.год. 
4.791,04 КМ 

без ПДВ-а 
 

 

19. Рекламирање током 
одржавања 
манифестације „Бања 
Лука – Маратон 2018 – 
Banja Luka night run“ 
 
79340000-9 Услуге 

Преговарачк
и поступак 
без објаве 
обавјештења 
 

Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-2-164-

„Удружење за 
спорт и рекреацију 
Л фит“ Бања Лука  
ЈИБ 
4403882900004 

Вриједност: 
18.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   за вријеме 
одржавања манифестације; 
- рок плаћања:  након 
закључивања Уговора  и 

 0,00 19.10.2018. 
године 

12.11.2018.год. 

18.000,00 КМ  
без ПДВ-а 
 

 



оглашавања и 
маркетинга 

5-111/18 од 
31.10.2018. 
год. 

испостављaња фактуре;  

20. Алкохолна и 
безалкохолна пића 
 
15911000-7 Алкохолна 
пића и  
15980000-1 
Безалкохолна пића 

Koнкуремтск
и поступак 

Т.Р. „Рубин“ Мира 
Кесић СП 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4503152310001 

Вриједност: 
15.941,83  КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке:  период од 
годину дана  до закључења 
новог уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 15.816,27 КМ без 
ПДВ-а 
 

20.10.2018. 
године 

12.11.2018.год. 
125,56 КМ 

 

21. Годишње одржавање 
далековода 35 kV према 
ХЕ „Јајце 2“ и према 
компензационом базену 

Koнкуремтск
и поступак 
 
Оквирни 
споразум 

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

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

Вриједност: 
20.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:    период од 
годину дана; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре;  

 20.000,00 КМ  
без ПДВ-а 
 

22.10.2018. 
године 

  

22. Обрада и уградња 
материјала на 
сегментним затварачима 
компензационог базена 
 
45453000-7 Ремонтни и 
санацијски радови 

Директни 
споразум 

„ПРОКРОН“ СП 
Тривун Цвијић, 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
45031373500054 

Вриједност: 
3.500,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 5 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 26.10.2018. 
године 

12.11.2018.год. 

3.500,00 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

23. Набавка рачунарске 
опреме за  
МХЕ „Бочац 2“ 
 
30230000-0 Компјутерска 
опрема 

Koнкурентски 
поступак 

„AM SUPPORT“ 
д.о.о. Сарајево 
ЈИБ 
4202276210005 

Вриједност: 
5.060,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке:  10 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 

 0,00 26.10.2018. 
године 

12.11.2018.год. 

5.060,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

24. Лот 1 Oбјављивање 
огласних материјала на 
годишњем нивоу за 
2018. годину и Лот 2 
Промоција на 
манифестацијама 
„Личност године“ 
 

79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
 

Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-2-168-
5-113/18 од 
01.11.2018. 
год. 

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

Вриједност: 
16.894,50 КМ без ПДВ-а 
 

10.894,50 КМ (за Лот-1) 
6.000,00 КМ (за Лот-2) 
 

 - рок извршења: период од 
годину дана за Лот 1 и у вријеме 
одржавања манифестације за 
Лот 2; 
- рок плаћања: 30 дана по 
испостављању фактуре; 

 16.894,50 КМ 29.10.2018. 
године 

  

25. Сервисирање система 
гријања и хлађења 
 
35111400-9 
Протупожарна опрема 

Директни 
споразум 

„Слобода“ вл. 
Ненад Бојанић с.п. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4506707830005 

Вриједност: 
5.874,00 КМ  без ПДВ-а 
 

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

 5.874,00 КМ  без 
ПДВ-а 
 

30.10.2018. 
године 

  

26. Рекламирање током 
одржавања 
манифестације „+1111 
Vertical Race – 
Čemernica“ 
 

79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
 

Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-2-165-
5-112/18 од 
31.10.2018. 
год. 

УГ „Kozara Ultra 
trail“ Бања Лука 
ЈИБ 
4404242960007 

Вриједност: 
1.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  за вријеме 
одржавања манифестације; 
- рок плаћања:   након 
закључивања Уговора  и 
испостављaња фактуре; 

 0,00 30.10.2018. 
године 

14.11.2018.год. 

1.000,00 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

27. Рекламирање приликом 
одржавања концерта 
умјетничке музике 
Удружење умјетника 
„PianoS“ 
 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
 

Бр.обавјештењ

Удружење „Pianos“ 
Бања Лука  ЈИБ 
4404251100002 

Вриједност: 
6.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  за вријеме 
одржавања манифестације; 
- рок плаћања:   након 

 6.000,00 КМ  без 
ПДВ-а 
 

31.10.2018. 
године 

  



79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

а о додјели 
215-4-2-172-5-
115/18 од 
07.11.2018.год. 

закључивања Уговора  и 
испостављaња фактуре; 

 


