
  ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  НОВЕМБАР  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. Уље, емулзије, масти, 
спреј, средства за 
одмашћивање за  
ХЕ „Бочац“ и МХЕ 
„Бочац 2“ – други дио 
 
24951400-9 Хемијски 
модификоване масти и 
уља 

Конкурентски 
захтјев 

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

Вриједност: 
2.210,00 КМ   
 
- рок испоруке:  15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 05.11.2020. 
године 

 30.12.2020. 
године 
2.00,00 КМ   
 
28.02.2021. 
године 
210,00 км 
 
 

 

2. Годишње одржавање 
за двије лиценце 
EPLAN Electronic P8 
Professional 
 
72267100-0 
Одржавање софтвера 
за информациону 
технологију 

Директни 
споразум 

„ЕAST CODE“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4401018290005 

Вриједност: 
5.900,00 КМ  
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 05.11.2020. 
године 

13.11.2020. 
године 
5.900,00 КМ  
 

 



3. Лот-1 Обрада података 
геодетских мјерења  у 
2019. години  за службу 
техничког осматрања 
бране,   
Лот-2 Обрада података 
физикалних мјерења  у 
2019.  години  за 
службу техничког 
осматрања бране 
 
 
71355000-1 Геодетске 
услуге 
 

Конкурентски 
захтјев 

Конзорцијум:  
 

1.„Геолимес“ д.о.о. 
Нови Сад  
(вођа групе) 
ЈИБ 20106026 
 

2.Институт за 
водопривреду 
„Јарослав Черни“ 
Београд 
(члан групе) 
ПИБ101968542 
 
3.„Routing“ д.о.о. 
Бања Лука  
(члан групе) 
ЈИБ 
4402891600009 

Вриједност: 
15.700,00 КМ  
 
4.600,00 КМ за Лот-1 
11.100,00 КМ за Лот-2 
 
- рок извршења: 90 дана од 
обостараног потписивања 
уговора за Лот-1 и Лот-2; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 
 

05.11.2020. 
године 

31.12.2020. 
године 
4.600,00 КМ 
 
28.02.2021. 
године 
11.100,00 КМ 

 

4. Заштитне маске 
 
24455000-8 Средства 
за дезифекцију 
 

Директни 
споразум 

ЗТР „Медиа Портал“ 
СП 
Мркоњић Град 
ЈИБ4509314800006 
 

Вриједност: 
900,00 КМ   
 

- рок испоруке:  12.11.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;   
 

 0,00 12.11.2020. 
године 

12.11.2020. 
године 
900,00 КМ 

 

5. Производи за 
одржавање хигијене за 
РДИ 
 
39315000-3 Опрема за 
ресторане 
 

Конкурентски 
захтјев 
 
Оквирни 
споразум 

„Еуросан“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401635810008 

Вриједност: 
7.493,16 КМ  
 

- рок испоруке:   период од 12 
мјесеци од дана закључивања 
или до реализације максималне 
финансијске вриједности; 
- рок плаћања: 30 дана од дана 
издавања исправне фактуре за 
испоручену робу; 
 

 2.071,00  КМ 17.11.2020. 
године 

30.12.2020. 
године 
2.664,93 КМ 
 
30.09.2021. 
године 
1.923,75КМ 
 
31.12.2021. 
године 
834,00 КМ 

 



6. Објављивање 
актуелних   
информација везаних 
за пословање 
предузећа у виду фото 
и видео прилога на 
локалној телевизији 
„ИНФО ДМГ“ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
 

Удружење 
„ИНФО.ДМГ“  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4403973020007 

Вриједност: 
2.400,00 КМ  
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 50% авансно у 
року од 10 (десет) дана од 
обостраног потписивања 
Уговора, а осталих 50% након 
извршене комплетне уговорене 
услуге и у року од 30 (тридесет) 
дана од исправно испостављене 
фактуре;  
 

 0,00 17.11.2020. 
године 

31.12.2020. 
године 
1.200,00 КМ 
 
16.11.2021. 
године 
1.200,00 КМ 

 

7. Испитивање 
електричних и 
громобранских 
инсталација 
 
45315100-9 
Електротехничке 
инсталације 

Директни 
споразум 

ЗД „Ирце“ а.д. 
Источно Сарајево 
ЈИБ 
4400543080007 

Вриједност: 
5.990,00 КМ  
 
- рок извршења: по писаном 
налогу Наручиоца 10 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 23.11.2020. 
године 

30.11.2020. 
године 
5.990,00 КМ  
 

 

8. Потрошни материјал за 
моторке и тримере 
 
 
42675100-9 Дијелови 
ланчаних пила 

 

Директни 
споразум 

„Агромеханика 
Комерс“  
Бања Лука 
ЈИБ 4400815260000 
 

Вриједност: 
281,90 KM 
 
- рок испоруке:  25.11.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
 

 0,00 25.11.2020. 
године 

25.11.2020. 
године 
281,90 KM 
 

 



9. Зимске ауто гуме 
 
34351100-03 – Гуме за 
аутомобиле 

Конкурентски 
захтјев 

„AUTOCENTAR -
MERKUR“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400841420007 

Вриједност: 
3.806,00 KM 
 
- рок испоруке:  15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 26.11.2020. 
године 

31.12.2020. 
године  
3.806,00 KM 
 

 

10. Санација 
електромашинске 
опреме и потисног вода 
пумпне станице питке 
воде 
 
45453100-8 Санацијски 
радови 

Конкурентски 
захтјев 

„IMPERIUM“ 
д.о.о. Бања Лука 

ЈИБ 
4404590220009 

Вриједност: 
10.990,00 KM 
 
- рок извршења: 60 дана од 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 
- рок плаћања: 60 дана од дана 
увођења у посао; 
 

 0,00 27.11.2020. 
године 

31.12.2020. 
године  
10.990,00 KM 
 

 

11. Потрошни материјал за 
возни парк – 
Акумулатор 
 
34300000-0 - Дијелови 
и прибор за возила и 
њихове моторе 

Директни 
споразум 

„Принг“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400881050008 

Вриједност: 
110,00 KM 
 
- рок испоруке:  30.11.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 30.11.2020. 
године 

30.11.2020. 
године 
110,00 KM 
 

 

 


