
  ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  АПРИЛ  2020. 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. Рекламирање 
предузећа на 
утакмицама 
 ФК „Рудар-Приједор“ 
Приједор 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак  
(без објаве 
обавјештења) 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
215-4-2-46-5-
29/20 од 
27.04.2020. 
године 

„Примапром“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400938000002 

Вриједност: 
9.670,00 КМ  
 
- рок извршења:  на период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре;    

 0,00 01.04.2020. 
године 

 23.04.2020. 
године 

9.670,00 КМ  
 
 

 

2. Машина за прање и 
чишћење тврдих 
подова 
 
39713410-0 Апарати за 
чишћење пода 

Директни 
споразум 

„Процесна опрема 
инжењеринг“ д.о.о. 
Трн-Лакташи 
ЈИБ 
4402376070005 

Вриједност: 
5.900,00 КМ  
 
- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    

 0,00 
 

07.04.2020. 
године 

31.07.2020. 
године 

5.900,00 КМ  
 

 

3. Машина за прање 
чистилице за потребе 
производне јединице 
МХЕ „Бочац 2“ 
 
42716120-5  Машине за 
прање 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
355,00 KM 
 
- рок испоруке: 15.4.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

 0,00 15.4.2020. 
године 

15.04.2020. 
године 

355,00 KM 
 

 



4. Ручни алат 
 
44512000-2 Разни 
ручни алат 

Конкурентски 
поступак 
 

„Inter Com“ д.о.о. 
Зеница 
ЈИБ 
4218087760006 

Вриједност: 
4.995,00 КМ 
 
- рок испоруке: 45 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 40,00 КМ 
 

20.04.2020. 
године 

27.07.2020. 
године 
4.955,00 КМ 

 

5. Сервисирање 
рутера/телефонске 
централе у Управној 
згради 
 
50332000-1  Услуге 
поправака и 
одржавања 
телекомуникационе 
инфраструктуре 

Директни 
споразум 

„LANACO“  д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ  
4400853190007 
 

Вриједност: 
230,00 КМ 
 
- рок извршења: 21.04.2020. 
године; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 21.04.2020. 
године 

06.03.2020. 
године 

230,00 КМ 
 

 

6. Попуна ватрогасне 
опреме за Лот-2 
 
15110000-8 

Конкурентски 
поступак 
 

Занатска радња 
„Design“ СП 
Пејаковић Душко, 
Челинац 
ЈИБ 
4403502150002 

Вриједност: 
598,50 КМ  
 
- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;   
 

 0,00 21.04.2020. 
године 

31.05.2020. 
године 

598,50 КМ  
 

 

7. Паркирање возила 
 
98351100-9 Услуге 
паркингом 

Директни 
споразум 

Општина  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401198330000 

Вриједност: 
3.300,00 КМ 
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 550,00 КМ 
 

22.04.2020. 
године 

30.12.2020. 
године 
2.200,00 КМ 
 
28.02.2021. 
године 
550,00 КМ 
 

 



8. Одржавање и подршка 
софтверу за обрачун 
плата за 2020. годину 
 
72268000-1 Услуге 
набавке софтвера 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
1.200,00 КМ  
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 
 

27.04.2020. 
године 

30.12.2020. 
године 

1.200,00 КМ  
 

 

9. Услуге хотелског 
смјештаја на 
једогодишњи период  
 
55110000-4 Услуге 
хотелског смјештаја 

Анекс II  
дио Б ЗЈН 

 
 
„Андрићев конак“ 
д.о.о. Вишеград 
ЈИБ 
4403640640008 
 
 
 
 
„Аћимовић“ д.о.о. 
Требиње 
ЈИБ 
4404150840005 
 
 
 
„Коперникус хотел 
Праг“ д.o.o. 
Београд 
Матични 
број:06932517 

Вриједност: 
 
- cca 1.000,00 КМ,  односно 
јединична цијена ноћења у 
једнокреветној соби са 
доручком, укључујући 
боравишну таксу и осигурање, 
по особи износи 44,74 КМ; 
 
 
-cca 3.000,00 КМ,  односно 
јединична цијена ноћења у 
једнокреветној соби са 
доручком, укључујући 
боравишну таксу и осигурање, 
по особи износи 42,735 КМ; 
 
- cca 3.000,00 КМ,  односно 
јединична цијена ноћења у 
једнокреветној соби са 
доручком, укључујући 
боравишну таксу и осигурање, 
по особи износи 49,35 € -  
96,52 КМ 
 
- рок извршења:   период до 
30.04.2021. године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре;   

  
 
 
1.000,00 КМ 
 
 
 
 
 
 
 
2.784,15 КМ 
 
 
 
 
 
 
 
2.034,69 КМ 

28.04.2020. 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
30.12.2020. 
године 
129,51 КМ 
28.02.2021. 
године 
86,34 КМ 
 
 
31.12.2020. 
године 
965,31 КМ 

 



10. Резервни редуктор за 
вентил расхладне воде 
 
42141300-2 Уређаји и 
редуктори 

 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
958,00 КМ  
 
- рок испоруке: 30.04.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    
 

 0,00 30.04.2020. 
године 

30.04.2020. 
године 

958,00 КМ  
 

 

 


