
    ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ЈАНУАР  2021. 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. Промоција предузећа на 
манифестацији  
„66. ИЗБОР ДЕСЕТ 
НАЈБОЉИХ СПОРТИСТА 
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ“ у 
организацији  
„Гласа Српске“ 
 
7934000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 

Директни 
споразум 

„Глас Српске“ а.д. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401702350009 

Вриједност: 
1.000,00 КМ  
 
- рок извршења: 31.12.2020. 
године; 
- рок плаћања: 60  дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  
 

 0,00 31.12.2020. 
године 

 31.12.2020. 
године 
1.000,00 КМ  
 

 

2. Лот-1 Набавка бојлера 
 
39711000-9 Електрични 
апарати за домаћинство 
који се употребљавају за 
храну 

Директни 
споразум 

„Nik Trade“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401190860000 

Вриједност: 
128,21 КМ 
 
- рок испоруке:  31.12.2020. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 31.12.2020. 
године 

 31.12.2020. 
године 

128,21 КМ  
 

 



3. Редовно сервисирање 
и ванредне поправке 
возила предузећа 
Лот-1 Kомби (Minibus) 
Renault Master (16+1), 
рег. број: Ј17-Т-740 
Лот-2 Dacia Duster,  
рег. број: Ј16-К-170 
 
50112000-3Услуге 
поправака и 
одржавања возила 
 

Отворени 
поступак 
 
Оквирни 
споразум 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
215-1-2-130-5-
29/21 од 
03.02.2021. 
године 
 

„ГУМА М“ д.о.о. 
Мостар 
ЈИБ 
4227111640008 

Вриједност: 
8.000,00 КМ  
 
5.000,00 КМ  (Лот-1)   
3.000,00 КМ  (Лот-2)   
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 60 дана од дана 
испостављања рачуна за 
уредно извршену комплетну 
услугу, у којем је описана 
извршена услуга, са наведеним 
списком уграђених резервних 
дијелова;  
 

 724,12 КМ 
 
 
 
 
 
2.796,09 КМ 

05.01.2021. 
године 

30.09.2021. 
године 
4.275,88 КМ 
 
 
 
30.06.2021. 
године 
203,91 КМ 

 

4. Набавка информатичке 
опреме 

 
30200000-1 Рачунарска 
опрема и материјал 

Директни 
споразум 

ЗТР „Медиа 
Портал“ сп  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4509314800006 

Вриједност: 
150,00 КМ 
 
- рок испоруке:  13.01.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 13.01.2021. 
године 

31.01.2021. 
године 

150,00 КМ 
 

 

5. Набавка потрошног 
материјала за 
грађевинско 
одржавање друго дио – 
Браве, кваке и остало 
 
44521110 - Браве за 
врата 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
846,70 КМ 
 
- рок испоруке:  15.01.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
 

 0,00 13.01.2021. 
године 

15.01.2021. 
године 

846,70 КМ 
 

 



6. Годишњи преглед лифта 
за употребну дозволу 
 
50750000-7  
Услуге одржавања лифта 
 

Директни 
споразум 

ЈНУ „Институт за 
заштиту и 
екологију РС“ 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401020860005                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Вриједност: 
600,00 КМ  
 
- рок извршења: 13.01.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60  дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 13.01.2021. 
године 

13.01.2021. 
године 

600,00 КМ  
 

 

7. Објављивање огласних 
материјала на 
годишњем нивоу у 
дневним листовима 
регистрованим на 
подручју Републике 
Српске 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Конкурентски 
захтјев 

„Глас Српске“ а.д. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401702350009 
(Лот-1) 
 
Н.И.Г.Д. „Дневне 
независне новине“  
д.о.о. Бања Лука  
ЈИБ 
4400848860002 
(Лот-2) 

Вриједност: 
 
7.992,00 КМ (Лот-1) 
8.000,00 КМ  (Лот-2) 
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора за Лот-1 и 
Лот-2; 
- рок плаћања: 60 дана од дана 
издавања исправне фактуре за 
извршену услугу за Лот-1 и  
Лот-2;  

 7.542,00 КМ 
 
 
 
 
6.965,00 КМ 

18.01.2021. 
године 

30.06.2021. 
године 
450,00 КМ 
 
 
30.06.2021. 
године 
1.035,00 КМ 

 

8. Новогодишњи 
рекламни материјал 
 
22462000-6 Рекламни 
материјал 
 

Конкурентски 
захтјев 

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

Вриједност: 
7.610,00 КМ 
 
- рок испоруке:  15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

20.01.2021. 
године 

27.01.2021. 
године 
7.610,00 КМ 
 

 

9. Лична заштитна одјећа 
 
18110000-3 Радна 
одјећа 
 

Конкурентски 
захтјев 

„АНГ“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4402392190002 

Вриједност: 
34.717,10 КМ 
 

- рок испоруке:  20 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

20.01.2021. 
године 

22.02.2021. 
године 
34.717,10 КМ 
 

 



10. Лот-2 Набавка машине 
за судове 
 
Апарати за домаћинство 
 

Директни 
споразум 

„МГ Минд“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ  
4401192990008 
 

Вриједност: 
643,59 КМ 
 
- рок испоруке:  25.01.2021. 
године; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 25.01.2021. 
године 

25.01.2021. 
године 

643,59 КМ 
 

 

11. Провјера обрачуна 
одложених пореза у 
SAP ERP систему за  
2020. годину 
 
79221000-9 Услуге 
порезног савјетовања 

Директни 
споразум 

„DELOITTE“ д.о.о. 
Бања Лука 
JИБ 
4400883000008 

Вриједност: 
4.900,00 KM  
 
- рок извршења: 28.02.2021. 
године; 
- рок плаћања: 15 дана од 
датума издавања фактуре; 

 0,00 30.01.2021. 
године 

26.02.2021. 
године 
4.900,00 KM  
 

 

12. Пружање услуга 
пореског консалтинга у 
вези са припремом 
Документације о 
трансферним цијенама 
у складу са прописима 
Републике Српске 
 
79221000-9 Услуге 
пореског савјетовања 
 

Директни 
споразум 

„DELOITTE“ д.о.о. 
Бања Лука 
JИБ 
4400883000008 

Вриједност: 
4.000,00 KM  
 
- рок извршења: 31.03.2021.  
године; 
- рок плаћања: 15 дана од 
датума издавања фактуре; 

 0,00 30.01.2021. 
године 

27.04.2021. 
године 

4.000,00 KM  
 

 

13. Емитовање празничних 
честитки са логотипом 
предузећа на 
Алтернативној 
телевизији Бања Лука 
за празнике 2020-2021 
године 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Директни 
споразум 

„Алтернативна 
телевизија“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400946870008 
 
 

Вриједност: 
950,00 KM  
 
- рок извршења: 31.01.2021.  
године; 
- рок плаћања: 60 дана од 
извршења услуге и правилно 
испостављене фактуре; 

 0,00 31.01.2021. 
године 

31.01.2021. 
године 
950,00 KM  
 

 

 


