
 ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА  ОКТОБАР  2019. 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. Вијчана роба 
 
44530000-4 Вијци 

Директни 
споразум 

„TAUZ“ д.о.о.  
Бања Лука  
ЈИБ 
4400822630009 
 

Вриједност: 
1.072,07 КМ  
 
- рок испоруке: 30 дана  од 
обостраног потписивања 
Уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  01.10.2019. 
године 

   

2. Лот 1 Ручни алат,   
Лот 2 Алат и инвентар - 
остало и Лот-3 
Арматура за воду 
 
44511000-5 Ручни алат 
42675000-8 Дијелови и 
прибор за алатне 
машине за обраду 
тврдих материјала 
31711400-7 Вентили и 
цијеви 

Директни 
споразум 

„COTIS“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4400882960008  
(Лот-1, Лот-2,  
Лот-3) 
 

Вриједност: 
5.626,80 КМ  
 
1.213,80 КМ (Лот-1) 
2.923,23 КМ (Лот-2) 
1.489,77 КМ (Лот-3) 
 
- рок испоруке: 40 дана од 
обостраног потписивања 
уговора за Лот-1 и  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора за Лот-2 и Лот-3; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
 

  01.10.2019. 
године 

  



3. Сервисирање и 
репарација 
хидрауличког цилиндра 
 
42121100-4 
Хидраулични или 
пнеуматски цилиндри 
 

Директни 
споразум 

„ТРИ  БЕСТ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400802520002 

Вриједност: 
150,00 КМ 
 

 - рок извршења:15.10.2019. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  15.10.2019. 
године 

  

4. Обезбјеђење 
банкарске гаранције за 
добро извршење посла 
за период 
пројектовања и 
изградње 
МХЕ „Кућна турбина“ 
 
79131000-1 Услуге 
документације 
 

Директни 
споразум 

„NLB Banka“ a.д. 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400949970003 

Вриједност: 
882,67 КМ  
 

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

  17.10.2019. 
године 

  

5. Потрошни материјал  
за текуће одржавање 
 
31000000-6 Електричне 
машине, апарати, 
опрема и потрошни 
материјал 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
9.982,12 КМ 
 
-рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    
 

  18.10.2019. 
године 

  

6. Акумулаторске 
батерије за дизел 
агрегат 
 
31400000-0 
Aкумулaтoри, 
примaрнe ћeлиje и 
примaрнe бaтeриje 
 

Директни 
споразум 

„Аутоцентар 
Меркур“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400841420007 

Вриједност: 
964,00 КМ 
 
-рок испоруке: 5 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    

  18.10.2019. 
године 

  



7. Колективно осигурање 
радника 
 
66512200-4 Услуге 
здравственог 
осигурања 

Конкурентски 
поступак 

„Дрина осигурање” 
а.д. Милићи, 
Филијала Бања 
Лука 
ЈИБ  
4400258470004 

Вриједност: 
9.177,00 КМ  
 

 - рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора. Исплата 
осигураних сума вршиће се у 
року од 15 дана од дана 
достављања пријаве осигураног 
случаја са комплетном 
документацијом; 
- рок плаћања:  по мјесечим 
ратама у износу од 764,75 КМ 
без ПДВ-а, у року од 30 дана 
након исправно испостављене 
фактуре; 
 

  21.10.2019. 
године 

  

8. Ревизија пројекта 
изградње мале 
хидроелектране  
„Кућна турбина“ 
 
79131000-1 Услуге 
документације 

Директни 
споразум 

„Routing“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4402891600009 

Вриједност: 
6.000,00 КМ  
 

- рок извршења:   3 радна  дана 
од достављања потребне 
документације; 
- рок плаћања:   30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  22.10.2019. 
године 

  

9. Вентилацијски лим са 
вентилатором  
(2 сета) 
 
39714100-1 
Вентилатори 

Директни 
споразум 

„Елко“ д.о.о. 
Источно Сарајево 
ЈИБ 
4400548710009 

Вриједност: 
1.450,00 КМ  
 
-рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    
 
 
 

  22.10.2019. 
године 

  



10. Пражњење и одвоз 
фекалија из 
биодискова и чишћење 
сепаратора за масти 
 
90440000-3 Услуге 
чишћења септичких 
јама 

Директни 
споразум 

„Чистоћа“ а.д. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400849160004 

Вриједност: 
5.800,00 КМ  
 

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

  22.10.2019. 
године 

  

11. Штампани материјал 
 
22000000-0 Штaмпaни 
мaтeриjaл и срoдни 
прoизвoди 

Директни 
споразум 

„Design“ с.п. 
Челинац 
ЈИБ 
4503502150002 

Вриједност: 
3.102,20 КМ   
 
-рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    
 

  22.10.2019. 
године 

  

12. Резервни сензори 
 
35125100-7 Сензори  
 

Конкурентски 
поступак 

„INELEX“ д.о.о. 
Сарајево 
ЈИБ 
4200042070002 

Вриједност: 
5.700,00 КМ  
 
-рок испоруке: 40 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    

  23.10.2019. 
године 

  

13. Лот 1 Резни алат,   
Лот 2 Резни и брусни 
алат и Лот-3 Мјерна 
опрема 
 

42671000-0 Држачи за 
алате 
42650000-7 Пнеуматски 
ручни алати или ручни 
алати на моторни погон 

Директни 
споразум 

„WURTH BH“ д.о.о. 
Хаџићи 
ЈИБ 
4200544090007 
(Лот-1, Лот-2,  
Лот-3) 
 

Вриједност: 
1.905,51 КМ  
 

1.007,11 КМ (Лот 1) 
   562,62 КМ (Лот 2) 
   335,78 КМ (Лот 3) 
 

- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора за Лот-1, Лот-2 и Лот-3; 

  23.10.2019. 
године 

  



31682210-5 Мјерна и 
управљачка опрема 

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

14. Средства за 
антикорозивну заштиту 
 
24963000-2 
Aнтикoрoзивнa 
срeдствa 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
1.135,31 КМ  
 

- рок испоруке: 10 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    
 

  29.10.2019. 
године 

  

15 Поправка редуктора на 
биодиску 
 
42121100-4 
Хидрaулични или 
пнeумaтски цилиндри 

Директни 
споразум 

„Прокрон“ Тривун 
Цвијић с.п. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
45031373500054 

Вриједност: 
2.000,00 КМ  
 

- рок извршења: 7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  30.10.2019. 
године 

  

16. Рекламирање 
предузећа на локалној 
телевизији „ИНФО 
ДМГ“ 
 

79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак  
(без објаве 
обавјештења) 
 

Бр. 
обавјештења о 
додјели 
215-4-2-140-5-
84/19 од 
11.11.2019.год. 
 
 
 
 
 
 

Удружење 
„ИНФО.ДМГ“  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4403973020007 

Вриједност: 
2.400,00 КМ  
 

- рок извршења:   период од 
годину дана; 
- рок плаћања:   50% аванс, а 
остало 30 дана након извршења 
услуга и исправно 
испостављене фактуре; 

  30.10.2019. 
године 

  



17. Генерални ремонт и 
редован сервис пет 
кафе апарата на 
локацијама Бочац и 
Мркоњић Град 
 

50800000-3 Разне 
услуге поправака и 
одржавања 

Директни 
споразум 

СОД „ISICOM“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4507022510004 

Вриједност: 
2.730,00 КМ   
 

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

  30.10.2019. 
године 

  

 


