
ОБРАЗАЦ ПРАЋЕЊА РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Републичка управа за геодетске и имовинско-правне послове 

(од 22.07.2015. године до 27.01.2016. године) 

 

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Р.б. 

Опис и 

Ознака 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 

елемената 

уговора и 

датум измјене 

Остатак 

вриједности 

уговора након 

учињене 

измјене/остат. 

вриједности 

оквирног 

споразума 

Датум 

закључења 

уговора 

Датум потпуне 

реализације 

уговора/ 

оквирног 

споразума и 

укупна утрошена 

вриједност 

Напомена 

(образложење) 

   1. 

Канцеларијски 

материјал 

(30192000-1) 

Отворени поступак 

 

Обавјештење о 

додјели уговора број: 

164-1-1-69-5-41/15 

 

Глас Српски – 

Трговина а.д. 

Бања Лука 

 

 ЈИБ: 4401702510006 

 

 

ЛОТ 1 - Набавка 

канцеларијског материјала 

Вриједност уговора износи: 

118.389,87 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор закључен на период од 

годину дана или до утрошка 

финансијских средстава. 

Плаћање 30 дана од дана 

испостављања фактуре 

сукцесивно. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-35/15 

од 

10.08.2015. године 

Реализација у 

току. 
- 

 

 

 

2. 

 

Тонер за 

ласерске 

штампаче/ 

факсимил 

уређаје  

(30125110-5) 

 

 

Директни споразум 
 

 

Центар за 

професионалну 

рехабилитацију и 

запошљавање 

инвалида а.д. 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4403395230001 

 

 

Набавка потрошног 

компјутерског материјала. 

Вриједност уговора износи: 

5.997,30 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на 

одређено вријеме, са роком 

трајања 30 дана.                            

Плаћање у року од 15 дана од 

дана испостављања фактуре. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
Уговор број: 

21.06/404-50/15 

од 

20.08.2015. године 

Реализован 

20.08.2015. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

5.997,30 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 



   3. 

Одржавање и 

поправак 

компјутерске 

опреме 

(50312000-5) 

Отворени поступак 

 

Обавјештење о 

додјели уговора број: 

164-1-2-100-3-12/15 

 

Телеклик д.о.о. 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4402952080003 

Одржавање ИКТ опреме 

(хардвера). 

Вриједност уговора износи: 

64.896,84 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на период 

од 12 мјесеци. 

Плаћање у року од 30 дана од 

дана испостављања фактуре 

(фактурисање мјесечно). 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-39/15 

од 

 21.08.2015.године 

Реализација у 

току. 

 

- 

     4. 

Одржавање 

опреме за мрежу 

података 

(50312310-1) 

Отворени поступак 

 

Обавјештење о 

додјели уговора број: 

164-1-2-97-5-45/15 

 

VEKOM GEO д.о.о 

Београд 

 

 ЈИБ: 100246838 

 

 

Набавка услуга одржавања 

Мреже перманентних GNSS 

станица Републике Српске – 

СРПОС. 

Вриједност уговора износи: 

129.788,88 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор закључен на период од 

12 мјесеци. 

Плаћање у року од 15 дана од 

дана испостављања фактуре. 

Гарантни рок 6 (шест) мјесеци. 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-22/15 

од 

25.08.2015. године 

 

Реализација у 

току. 
- 

    5. 

Услуге стручног 

оспособљавања 

(80530000-8) 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

Савез рачуновођа и 

ревизора  

Републике Српске 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4400931680008 

Набавка услуге стручног 

усавршавања на 19. 

међународном конгресу 

рачуноводствене и ревизорске 

професије Републике Српске. 

Вриједност уговора износи: 

1.897,44 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на 

одређено вријеме са роком 

трајања 30 дана. 

Плаћање по предрачуну. 

- - 

Уговор број: 

21.06/152-28/15 

од 

28.08.2015. године 

Реализован 

26.09.2015. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

1.897,44 КМ  

(без ПДВ-а). 

- 

    6. 

Хотелске услуге 

за састанке и 

конференције 

(55120000-7) 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

ЗТЦ Бања Врућица 

Теслић 

 

ЈИБ: 4400096630002 

Набавка услуге смјештаја у 

циљу стручног усавршавања на 

19. међународном конгресу 

рачуноводствене и ревизорске 

професије Републике Српске. 

Вриједност уговора износи: 

1.630,25 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на период 

од 30 дана. 

Плаћање по предрачуну. 

- - 

Уговор број: 

 21.06/152-28-1/15 

             од 

28.08.2015. година 

   Реализован 

26.09.2015. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

1.630,25 КМ  

(без ПДВ-а). 

- 



     7. 

Услуге у области 

пројектовања 

система гријања 

(71321200-6) 

Директни споразум 

 

 

Техничко еколошки 

завод д.о.о. 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4400851140002 

Израда пројекта котловнице у 

ПЈ Бања Лука. 

Вриједност уговора износи: 

2.250,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења: израда идејног 

пројекта котловнице 3 дана од 

дана потписивања уговора; 

израда пројекта изведеног стања 

10 дана од дана достављања 

пројектне документације и 

омогућавања приступа објекту. 

Рок плаћања 80% уговорене 

вриједности у року од 7 дана од 

дана израде идејног пројекта, 

20% уговорене вриједности у 

року од 15 дана од дана израде 

пројекта изведеног стања. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-52/15 

од 

03.09.2015. године 

Реализација у току 

 

 

Израђен идејни 

пројект 

котловнице 

09.09.2015. 

године. 

У вриједности од 

1.800,00 КМ 

(без ПДВ-а). 

- 

    8. 

Савјетодавне 

услуге у заштити 

од пожара и 

експлозије и 

контроли пожара 

и експлозије 

(71317100-4)  

 

Директни споразум 

 

 

 Техничко еколошки 

завод д.о.о. 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4400851140002 

Набавка консултантских услуга 

у вези са заштитом и здрављем 

запослених и противпожарном 

заштитом. 

Вриједност уговора износи: 

3.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рок за извршење услуге је 

30.12.2015. године. 

Плаћање у три једнаке мјесечне 

рате, прва рата до 5.10.2015. 

год., друга до 5.11.2015. год. и 

трећа рата по извршењу овог 

уговора. 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-58/15 

од 

03.09.2015. године 

 

Реализован. 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

3.000,00 КМ  

(без ПДВ-а). 

- 

    9. 
Остале услуге 

(98390000-3) 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

Геоком д.о.о. 

Сарајево 

 

 ЈИБ: 4201199420003 

Набавка услуге измјештања 

станице Мреже перманентних 

GPS/GNSS станица Републике 

Српске у Бијељини, рачунање 

координата станице и 

умрежавање станице са мрежом 

перманентних станица у 

СРПОС-у. 

Вриједност уговора износи: 

2.111,00 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на 

одређено вријеме са роком 

трајања од 60 дана. 

Плаћање у року од 30 дана од 

дана испостављања фактуре. 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-47/15 

од 

15.09.2015. године 

Реализован  

21.09.2015. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

2.111,00 КМ  

(без ПДВ-а). 

- 



 

10. 

 

Услуге 

образовања и 

оспособљавања 

(80000000-4) 

Услуге 

организовања 

семинара 

(79951000-5) 

 

) 

 

 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

 

 

Удружење правника 

Републике Српске 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4401697410006 

Набавка услуга стручног 

усавршавања на 12. Савјетовању 

"Октобарски правнички дани". 

Вриједност уговора износи: 

10.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на 

одређено вријеме. 

Плаћање унапријед, према 

достављеном предрачуну. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
Уговор број: 

21.06/152-33/15 

од 

22.09.2015. године 

 

Реализован 

05.10.2015. године 

 

Укупна  

вриједност 

реализације: 

10.000,00 КМ 

 

 

 

Давалац услуга  

није ПДВ 

обвезник 

 

 

 

 

 

11. 

 

Услуге 

образовања и 

оспособљавања 

(80000000-4) 

Услуге 

организовања 

семинара 

(79951000-5) 

 

 

 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

 

Удружење судија 

Републике Српске 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4402153440005 

Набавка услуга стручног 

усавршавања на 10. Савјетовању 

из области грађанског права. 

Вриједност уговора износи: 

480,00 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на 

одређено вријеме, са роком 

трајања до 45 дана. 

Плаћање унапријед, према 

достављеном предрачуну. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Уговор број: 

21.06/152-32/15 

од 

28.09.2015. године 

 

Реализован 

03.10.2015. године  

 

Укупна 

вриједност 

реализације:  

480,00 КМ 

 

 

 

 

Давалац услуга  

није ПДВ 

обвезник 

 

 

 

 

 

12. 

 

Ормари за 

картотеку 

(39132200-8) 

 

Директни споразум 

 

 

Вигмелт д.о.о.  

Бања Лука 

 

  ЈИБ: 4400858660001 

Набавка шест картотечких 

ормара и два архивска ормара. 

Вриједност уговора износи 

4.187,00 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на 

одређено вријеме са роком 

трајања од 60 дана. Плаћање у 

року од 30 дана од дана 

испостављања фактуре. 

- - 

Уговор број: 

21.06/054-325/15 

од 

28.09.2015. године 

Реализован 

30.10.2015. године  

 

Укупна 

вриједност 

реализације:  

4.187,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

- 

 

 

 

 

 

13. 

 

Услуге хотела, 

ресторана и 

трговине на мало 

(55000000-0) 

Услуге 

ресторана и 

услуге 

послуживања 

храном 

(55300000-3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

 

 

 

 

 

АД Олимпијски 

центар "Јахорина" 

Пале 

 

ЈИБ: 4400579510008 

Набавка услуга ресторана и 

услуга послуживања храном 

(ручак и вечера) за 6 дипл. 

правника на 10. Савјетовању из 

области грађанског права на 

Јахорини од 21. до 24. октобра 

2015. године. 

Вриједност уговора износи: 

615,38 КМ (без ПДВ-а).  

Уговор се закључује на 

одређено вријеме, са роком 

трајања до 30 дана. 

Плаћање  ће се извршити по 

испостављању фактуре. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

Уговор број: 

21.06/152-32-1/15 

од 

05.10.2015. године 

 

 

 

Реализован 

03.11.2015. године 

 

Укупна утрошена 

вриједност:  

615,38 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

 

 

 

 

- 

 

 



    14. 

Услуге које 

пружају објекти 

у којима се нуди 

ноћење с 

доручком 

(55270000-3) 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

Угоститељска 

радња-ресторан 

„Поглед“ с.п.  

Хан Пијесак 

 

 ЈИБ: 4507921450003 

 

 

Набавка услуге смјештаја за 

регију Хан Пијесак. 

Вриједност уговора износи: 

3.590,00 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује до 

максималних 10 ноћења у 

једнокреветним собама, односно 

54 ноћења у двокреветним 

собама, а у периоду од 

09.09.2015. године до 

31.12.2015. године. Плаћање у 

року од 15 дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

- - 

Уговор број: 

21.01/052-537/15 

од 

13.10.2015. године 

Реализован  

31.12.2015. године 

Укупна утрошена 

вриједност:  

3.590,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

    15. 
Остале услуге 

(98390000-3) 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

Геоком д.о.о. 

Сарајево 

 

 ЈИБ: 4201199420003 

Набавка услуге измјештања и 

рачунања координата 

перманентне станице СРПОС 

Мреже у Соколцу. 

Вриједност уговора износи: 

2.111,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења 15 дана од дана 

потписивања уговора. 

Плаћање у року од 30 дана од 

дана испостављања фактуре и 

доставе записника потписаног 

од обје уговорне стране да су 

услуге извршене и фактурисане 

у складу са Уговором. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-64/15 

од 

13.10.2015. године 

 

Реализован 

30.10.2015. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

2.111,00 КМ  

(без ПДВ-а). 

- 

   16. 
Дрво за огрeв 

(03413000-8) 

 

 

Директни споразум 

 

 

„Агрофлора“ д.о.о. 

Козарска Дубица 

 

ЈИБ: 4400740580003 

Набавка огревног дрвета за 

грејну сезону 2015/2016. 

Вриједност уговора износи: 

4.530,00 КМ (без ПДВ-а). 

Плаћање ће се извршити по 

испоруци огревног дрвета, 

потписивањем отпремнице и 

записника о квантитативној 

примопредаји од ПЈ  Козарска 

Дубица, у року од 30 дана од 

дана испостављања фактуре. 

- - 

Уговор број: 

21.06/054-330/15 

од 

16.10.2015. године 

     Реализован. 

Укупна 

вриједност 

реализације: 
4.530,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

- 



 

 

 

  

17. 

Услуге 

образовања и 

оспособљавања 

(80000000-4) 

Услуге стручног 

оспособљавања 

(80530000-8) 

 

Неприоритетне 

услуге  

 

 

 

Електротехнички 

факултет  

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4401017720057 

Набавка услуга стручног 

усавршавања - циклус курсева 

из области Информационо-

комуникационих технологија. 

Вриједност уговора износи: 

7.200,00 КМ (без ПДВ-а). 

Плаћање ће се извршити до 

15.11.2015. године. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Уговор број: 

21.06/152-31/15 

од 

21.10.2015. године 

Реализован  

21.10.2015. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације:  

7.200,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

   18. 

Климатизациони 

уређаји 

(42512000-8) 

Конкурентски 

захтјев 

 

Број поступка: 

164-7-1-163/15 

 

 Слобода – Ненад 

Бојанић с.п. 

 

ЈИБ: 4506707830005 

 

Набавка клима уређаја за ПЈ. 

Вриједност Уговора износи: 

21.080,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења и уградње 30 

дана од дана потписивања 

Уговора. 

Плаћање по испоруци робе у 

року од 30 дана од дана 

испостављања фактуре и 

дстављања потписаних и 

овјерених записника о уградњи 

клима уређаја од стране шефова 

Подручних јединица. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-61/15 

од 

21.10.2015. године 

Реализован. 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

21.080,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

 

 

 

 

19. 

Радови на 

постављању 

електричне 

инсталације за 

гријање и друге 

електричне 

опреме у 

зградама 

(45315000-8) 

Директни споразум 

 

 

Индпостинг д.о.о. 

Соколац  

 

ЈИБ: 4400633740006 

 

Набавка радова на 

реконструкцији инсталације 

гријања у ПЈ Хан Пијесак. 

Вриједност  уговора износи: 

5.416,00 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на 

одређено вријеме, са роком 

трајања 30 дана.                            

Плаћање у року од 15 дана од 

дана испостављања фактуре. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

Уговор број: 

21.06/054-538/14 

од 

26.10.2015.године 

Реализован 

03.11.2015. године 

 

Укупна утрошена 

вриједност: 

5.416,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

 

 

20. 

 

Електрични 

уређаји за 

гријање 

простора 

(39715240-1) 

 

Директни споразум 

Кецком д.о.о. 

 Бања Лука 

 

ЈИБ: 4400846220006 

Набавка 20 (двадесет) уљних 

радијатора.  

Вриједност уговора износи: 

1.988,00 КМ (без ПДВ-а).  

Рок за испоруку робе је 5 

радних дана од дана закључења 

Уговора. 

 Плаћање у року од 30 дана од 

дана испостављања фактуре. 

Гарантни рок за испоручену 

робу је двије године 

- - 

Уговор број:  

21.06/404-69/15 

од 

26.10.2015. године 

Реализован 

27.10.2015.године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

1.988,00 KM  

(без ПДВ-а). 

- 



 

21. 

 

Канцелариј-ске 

машине, опрема 

и потрепштине 

осим рачунара, 

штампача и 

намјештаја 

(30100000-0) 

 

Отворени поступак 

 

     Обавјештење о 

додјели уговора број: 

164-1-1-155-5-60/15 

Примапром д.о.о.          

Бања Лука   

 

 ЈИБ: 4400938000002 

Набавка потрошног 

компјутерског материјала. 

Вриједност уговора је 

129.148,34 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на период 

од 1 (једне) године или до 

утрошка финансијских 

средстава.  

 Испорука робе ће се вршити 

сукцесивно, а рок за испоруку је 

три дана по примљеној наруџби. 

Плаћање у року од 30 дана од 

дана испостављања фактуре.  

- - 

Уговор број: 

21.06/404-53/15 

од  

28.10.2015. године              

Реализација у 

току. 
- 

    22. 

Услуге 

оглашавања 

(79341000-6) 
Директни споразум 

Н.И.Г.Д. Дневне 

Независне Новине 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4400848860002 

Оглашавање у дневним 

новинама које су доступне на 

територији цијеле БиХ 

(објављивање ПР текстова, 

репортажа, саопштења за 

јавност, коментара, огласа, 

конкурса и сл.). 

Вриједност Уговора износи: 

6.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на период 

од 26.10.2015. године до 

26.10.2016. године или до 

реализације вриједности 

Уговора. 

Плаћање рачуна за извршене 

услуге у року од 15 дана од дана 

пријема рачуна, на банковни 

рачун даваоца услуга, назначен 

на рачунима даваоца услуга. 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-76/15 

од 

29.10.2015. године 

Реализација у  

току. 
- 



   23. 
Дрво за огрев 

(03413000-8) 
Директни споразум 

ШУМСКО 

ГАЗДИНСТВО 

„ПРИЈЕДОР“ 

Приједор 

 

ЈИБ: 4400632340080 

Набавка огревног дрвета – 

тврди лишћар ПЈ Нови Град. 

Вриједност Уговора износи: 

1.334,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења 7 радних дана од 

дана закључења Уговора. 

Плаћање ће се извршити по 

испоруци огревног дрвета, 

потписивањем отпремнице и 

записника о квантитативној 

примопредаји од ПЈ  Нови Град, 

у року од 7 дана од дана 

испостављања фактуре. 

- - 

Уговор број: 

21.06/054-378/15 

од 

02.11.2015. године 

Реализован. 

Вриједност 

реализације: 
1.334,00 КМ 

 (без ПДВ-а) 

- 

 

24. 

 

Услуге 

образовања и 

оспособљавања 

(80000000-4) 

Услуге 

организов. 

семинара 

(79951000-5) 

 

 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

Interquality, д.о.о. 

Сарајево, 

Центар за развој 

пословних система и 

едукацију 

 

ЈИБ: 4201044570009 

 
Набавка услуга котизације и 

смјештаја за учешће на 

стручном семинару "Вјештине 

личне и професионалне 

ефикасности". 

Вриједност уговора износи: 

1.565,40 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на 

одређено вријеме са роком 

трајања до 30 дана. 

Плаћање по испостављању 

фактуре. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

Уговор број: 

21.06/152-42/15 

од 

10.11.2015. године 

 

Реализован 

23.11.2015. године 

 

 

Укупна утрошна 

вриједност: 

1.565,40 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

 

- 

    25. 

Услуге хотела, 

ресторана и 

трговине на мало  

(55000000-0) 

Услуге 

послуживања 

оброка 

(55320000-9) 

Неприоритетне 

услуге 

 Хотел Вила Врбас 

д.о.о.  

Бања Лука  

 

ЈИБ: 4402486090001 

 

 

Набавка услуга послуживања 

оброка. 

Вриједност Уговора износи: 

800,43 КМ (без ПДВ-а).  

Уговор је закључен са 

одређеним роком трајања и то 

за дан 10.11.2015. године. 

Плаћање у року од 15 дана од 

дана испостављања фактуре. 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-79/15 

од 

10.11.2015. године 

Реализован . 

Укупна утрошна 

вриједност: 

800,43 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 



    26. 

Услуге хотела, 

ресторана и 

трговине на мало  

(55000000-0) 

Хотелске услуге 

за састанке и 

конференције  

(55120000-7) 

Неприоритетне 

услуге 

Хотел Видовић д.о.о.  

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4402681540003 

Хотелске услуге за састанке и 

конференције. 

Вриједност Уговора износи: 

3.056,35 КМ (без ПДВ-а).  

Уговор је закључен са 

одређеним роком трајања и то 

за дане 10.11. и 11.11.2015. 

године. 

Плаћање у року од 15 дана од 

дана испостављања фактуре. 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-79/15 

од 

10.11.2015. године 

Реализован.  

Укупна утрошна 

вриједност: 

3.056,35 КМ 

(без ПДВ-а). 

- 

 

27. 

 

 

 

Услуге 

техничког 

испитивања, 

анализе и 

савјетовања 

(71600000-4) 

 

 

 

Директни споразум 

 

 

 

 

 

Техничко-еколошки 

завод, д.о.о.  

Бања Лука 

Предузеће за 

техничко-еколошке 

услуге 

 

ЈИБ: 4400851140002 

Набавка услуга прегледа и 

испитивања средстава рада и 

опреме за рад и издавање 

употребних дозвола. 

Вриједност уговора 

5.900,00 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на 

одређено вријеме, са роком 

трајања до 90 дана. 

Плаћање по испостављаљу 

фактуре и Записника о прегледу 

и испитивању  и издавању 

употребених дозвола. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

Уговор број: 

21.06/404-78/15 

од 

16.11.2015. године 

 

 

Реализација у 

току.  

Укупна утрошена 

вриједност: 

5.900,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

 

 

 

- 

 

28. 

 

Хотелске услуге 

за састанке и 

конференц. 

(55120000-7) 

 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

ЗТЦ "Бања 

Врућица"  

Теслић 

 

ЈИБ: 4400096630002 

Набавка услуга хотелског 

смјештаја ради учешћа на 

семинару за кориснике буџета 

"Новости у прописима 

буџетског рачуноводства". 

Вриједност уговора 

 955,20 КМ (без ПДВ-а).  

Уговор се закључује на 

одређено вријеме, са роком 

трајања до 30 дана.  

Плаћање према достављеном 

предрачуну.  

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

Уговор број: 

21.06/152-46/15. 

од 

16.11.2015. године 

 

 

Реализован 

18.11.2015. године 

 

Укупна утрошена 

вриједност: 

 955,20 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

 

 

 

- 



 

29. 

 

Услуге 

образовања и 

оспособљавања 

(80000000-4) 

Услуге 

организов. 

семинара 

(79951000-5) 

 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

Савез рачуновођа и 

ревизора  

Републике Српске 

 

ЈИБ: 4400931680008 

 
Набавка услуга котизације за 

учешће на семинару за 

кориснике буџета "Новости у 

прописима буџетског 

рачуноводства".  

Вриједност уговора  

726,50 КМ (без ПДВ-а).  

Уговор се закључује на 

одређено вријеме, са роком 

трајања до 30 дана.  

Плаћање према достављеном 

предрачуну. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

Уговор број: 

21.06/152-46-1/15 

од 

16.11.2015. године 

 

 

 

Реализован 

16.11.2015. године 

 

Укупна утрошена 

вриједност: 

 726,50 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 

 

30. 

 

Услуге 

образовања и 

оспособљавања 

(80000000-4) 

Услуге 

организов. 

семинара 

(79951000-5) 

 

 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

ФИНРАР д.о.о. 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4400931760001 

 
Набавка услуга котизације за 

учешће на семинару "Закон о 

јавним набавкама у пракси".                 

Вриједност уговора 

788,89 (без ПДВ-а).                       

Уговор се закључује на 

одређено вријеме, са роком 

трајања до 30 дана. 

Плаћање према достављеном 

предрачуну. 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Уговор број: 

21.06/152-48/15 

од 

19.11.2015. године 

 

 

Реализован 

19.11.2015. године 

 

Укупна утрошена 

вриједност: 

788,89 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

    31. 

Топловодни 

котлови 

(42161000-5) 

Конкурентски 

поступак 

 

Број поступка: 

164-7-1-184/15 

MIS TRADE д.о.о. 

Нова Топола 

 

ЈИБ: 4401029220009 

Набавка и монтажа топловодног 

котла за ПЈ Бања Лука. 

Вриједност Уговора износи: 

37.460,00КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења 10 (десет) дана од 

дана потписивања Уговора. 

Плаћање у року од 60 дана од 

дана испостављања фактуре и 

достављања записника о 

испоруци и монтажи 

топловодног котла.  

Гарантни рок минимално 24 

мјесеца од  момента испоруке и 

монтаже и сачињавања записика 

о истом. 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-57/15 

од 

24.11.2015. године 

Реализован 

04.12.2015. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

37.460,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 



   32. 

Радови на 

поновном 

бојењу 

(45442180-2) 

Директни споразум 

DMD MOLERIN  

с.п. 

Лакташи 

 

ЈИБ: 4504018980005 

Набавка молерско-фарбарских 

радова на локацији у ул. 

Живојина Мишића 4А, 

Бијељина. 

Вриједност Уговора износи: 

2.075,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења 7 (седам) дана од 

дана потписивања Уговора. 

Плаћање у року до 7 дана од 

дана испостављања фактуре и 

достављања записника да су 

радови извршени. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/054-408/15 

од 

27.11.2015. године 

Реализован 

02.12.2015. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

2.075,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

 

33. 

Канцеларијске 

полице 

(39131000-9) 

 

 

Директни споразум 

Салон банкарске 

опреме БЛ д.о.о. 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4403356090006 

Набавка полица за Подручну 

јединицу Петрово. 

Вриједност уговора је  

1.800,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рок за испоруку и монтажу је 15 

дана од дана закључења 

уговора. 

Плаћање у року од 15 дана од 

дана испостављања фактуре. 

- - 

Уговор број: 

21.06/054-222/15 

од 

27.11.2015. године 

Реализован 

23.12.2015.године. 

Укупна 

вриједност 

реализације 

1.800,00 КМ 

(без ПДВ-а). 

 

- 

 

34. 

 

 

 

Услуге 

организов. 

семинара 

(79951000-5) 

 

 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

 

MK MOUNTAIN 

RESORT д.о.о. 

Копаоник 

 

ПИБ: 105051613 

Набавка услуга котизације и 

смјештаја за учешће на 

семинару 28. Сусрет копаоничке 

школе природног права. 

Вриједност уговора 801,46 ЕУР 

или 1.567,49 КМ (без 

урачунатог ПДВ-а).  

Уговор се закључује на 

одређено вријеме, са роком 

трајања до 30 дана. 

 Плаћање према достављеном 

предрачуну. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

Уговор број: 

21.06/152-47/15 

од 

27.11.2015. године 

 

 

Реализован 

17.12.2015. године 

 

Укупна утрошена 

вриједност:  

1.567,49 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

 



 

35. 

 

 

Радови уградње 

противпро- 

валног алармног 

система 

(45312200-9) 

 

 

Директни споразум 

 

 

 

ГЕОФОН а.д. 

Теслић 

 

ЈИБ: 4401291540006 

 

 

Набавка радова испоруке, 

уградње и пуштања у рад 

противпровалног алармног 

система на објектима у улици 

Душана Барањина бр. 13, 15, 17 

и 19. у Бијељини. 

Вриједност уговора износи: 

5.999,00 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на 

одређено вријеме, са роком 

трајања до 30 дана. 

Плаћање: након испостављача 

фактуре и Записника о 

извршеном послу. 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Уговор број: 

21.06/054-465/15 

од 

01.12.2015. године 

 

 

Реализован 

30.12.2015. године 

 

Укупна утрошена 

вриједност: 

5.999,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

- 

 

36. 

 

 

Надзор пројекта 

и документац. 

(71248000-8) 

 

 

 

Неприоритетне 

услуге 

 

 

ERKER д.о.о. 

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4402899170003 

 
Набавка услуга израде Главног 

пројекта и надзора над радовима 

на уређењу и адаптацији 

пословног простора за потребе 

Подручне јединице Вишеград. 

Вриједност уговора: 

4.850,00 КМ (без ПДВ-а). 

Плаћање: у року од 15 дана од 

дана испостављања фактуре. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Уговор број: 

21.06/404-86/15 

од 

08.12.2015. године 

 

Реализација у 

току. 

 

Укупна утрошена 

вриједност: 

4.850,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

- 

 

37. 

 

Уградња врата 

(45421191-1) 

 

Директни споразум 

 

 

NIWEX д.о.о. 

Дервента 

 

ЈИБ: 4400141010002 

Израда и уградња АЛУ врата у 

Подручној јединици Дервента. 

Вриједност уговора: 1.170,01 

КМ (без урачунатог ПДВ-а). 

Уговор се закључује на 

одређено вријеме са роком 

трајања до 30 дана. Плаћање: у 

року од 10 дана од дана 

испотављања фактуре и 

Записника о извршеном послу. 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Уговор број: 

21.06/054-454/15 

од 

08.12.2015. године 

 

Реализован 

30.12.2015. године 

 

Укупна утрошна 

вриједност: 

1.170,01 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

 

 

 

- 

 

 

 



38. 

Патроне с 

тонером 

(30125100-2) 
Директни споразум 

Центар за 

професионалну 

рехабилитацију и 

запошљавање 

инвалида а.д.  

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4403395230001 

 

Набавка потрошног 

компјутерског материјала – 

тонера за штампач Pro XPRESS 

M 4025HX.  

Вриједност уговора је  

5.994,00 КМ (без ПДВ-а). 

 Рок за испоруку је 7 дана од 

дана потписивања уговора (за 

40 тонера) и мјесец дана од 

потписивања уговора за остале 

тонере (за 41 тонер). 

 Плаћање у року од 15 дана од 

дана испостављања фактуре. 

- - 

Уговор број: 

21.06/ 404-89/15 

од 

09.12.2015. године 

Реализован 

25.01.2016. године 

 

Укупна утрошна 

вриједност: 

5.994,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

39. 

Услуге које 

пружају објекти 

у којима се нуди 

ноћење с 

доручком 

(55270000-3) 

Неприоритетне 

услуге 

АБМ Комерц д.о.о. 

Хотел Дамис 

 Пале 

 

 ЈИБ: 4400590320008 

Набавка услуге смјештаја за 

потребе радника Републичке 

управе за геодетске и 

имовинско-правне послове. 

Вриједност уговора је 

 4.096,15 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на период 

од 1 (једне) године, односно до 

максималних 100 ноћења. 

Плаћање у року од 15 дана од 

дана испостављања фактуре. 

- - 

Уговор број: 

21.06/ 404-88/15 

од 

15.12.2015. године 

Реализација у 

току. 
- 

   40. 

Услуге 

одржавања и 

поправака 

софтвера 

(72267000-4) 

Директни споразум 

 LANACO д.о.о.  

Бања Лука  

 

ЈИБ: 4400853190007 

 

 

Набавка услуге одржавања 

апликативног рјешења 

Пословног информационог 

система (ПИС). 

Вриједност Уговора износи: 

6.000,00 КМ (без ПДВ-а).  

Понуда Извршиоца се односи на 

неограничен број интервенција 

по захтјеву Наручиоца. 

Плаћање до10-ог у мјесецу, а по 

испостављеној фактури.  

- - 

Уговор број: 

21.06/404-85/15 

од 

17.12.2015. године 

Реализација у 

току. 
- 



    41. 

Планери за 

састанке 

(30196100-0) 
Директни споразум 

„Глас Српски – 

Трговина“ а.д. 

 Бања Лука 

 

ЈИБ: 4401702510006 

Набавка рекламног 

новогодишњег материјала 

(планери за састанке) за  

СУ Бања Лука. 

Вриједност Уговора износи: 

4.600,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења 10 дана од дана 

закључења Уговора. 

Плаћање по испоруци робе у 

року од 30 дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-91/15 

од 

18.12.2015. године 

Реализован 

28.12.2015. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

4.600,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

   42. 
Хемијске оловке 

(30192121-5) 
Директни споразум 

„Глас Српски – 

Трговина“ а.д. 

 Бања Лука 

 

ЈИБ: 4401702510006 

Набавка рекламног 

новогодишњег материјала 

(хемијске оловке) за  

СУ Бања Лука. 

Вриједност Уговора износи: 

1.374,50 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења 10 дана од дана 

закључења Уговора. 

Плаћање по испоруци робе у 

року од 30 дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-97/15 

од 

18.12.2015. године 

Реализован 

28.12.2015. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

1.374,50 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

    43. 

Рекламни 

материјал 

(22462000-6) 
Директни споразум 

„ПРИМАПРОМ“ 

Ехпорт-Импорт 

д.о.о. Бања Лука 

 

ЈИБ: 4400938000002 

Набавка рекламног материјала 

(промотивни материјал) за 

СУ Бања Лука. 

Вриједност Уговора износи: 

5.998,00 КМ (без ПДВ-а). 

Извршење у року од 10 дана од 

закључења Уговора. 

Плаћање по испоруци робе у 

року од 30 дана од испотављања 

фактуре. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-92/15 

од 

18.12.2015. године 

Реализован 

23.12.2015. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

5.998,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 



    44. 
Пиљевина 

(03417100-7) 
Директни споразум 

„MIS TRADE“ д.о.о. 

ИНЖЕЊЕРИНГ 

Нова Топола 

 

ЈИБ: 4401029220009 

Набавка пелета (пелет од 

дрвета) за ПЈ Бања Лука. 

Вриједност Уговора износи: 

5.950,12 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења 7 (седам) радних 

дана од дана потписивања 

Уговора. 

Плаћање по испоруци пелета, 

потписивањем отпремнице и 

записника о квантитативној 

примопредаји пелета од стране 

ПЈ Бања Лука у року од 30 дана 

од дана испостављања фактуре. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/054-492/15 

од 

21.12.2015. године 

Реализован 

23.12.2015. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

5.950,12 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

45. 

Телефонски 

прикључци 

(32551100-1) 
Директни споразум 

М-тел а.д.  

Бања Лука 

 

ЈИБ: 4400964000002 

Набавка услуге фиксног 

телефонског прикључка – ПЈ 

Модрича (комисије за 

излагање).  

Вриједност уговора је 0,85 КМ 

(без урачунатог ПДВ-а). 

- - 

Уговор број: 

21.06/054-511/15 

од 

23.12.2015. године 

Реализован. 

Укупна 

вриједност 

реализације 0,85 

(без ПДВ-а). 

- 

   46. 

Пословне 

услуге: право, 

маркетинг, 

савјетовање, 

запошљавање, 

штампање и 

безбједност 

(79000000-4) 

Неприоритетне 

услуге 

 Нотар Мара Родић 

Бања Лука  

 

ЈИБ: 4506712160000 

 

Набавка нотарских услуга. 

Вриједност Уговора износи: 

2.630,00 КМ (без ПДВ-а).  

Плаћање у року од 15 дана од 

дана испостављања фактуре за 

извршене услуге. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-80/15 

од 

23.12.2015. године 

Реализован. 

Укупна 

вриједност 

реализације: 
2.630,00 КМ  

(без ПДВ-а). 

- 

   47. 

Службене 

новине 

(22211100-3) 
Директни споразум 

 Јавна установа 

Службени гласник 

РС Бања Лука  

 

ЈИБ: 4400929270005 

 

 

Набавка испорука Службеног 

гласника РС у штампаној и 

електронској форми и Дикта 

регистра по основу претплате за 

2016. годину. 

Вриједност Уговора износи: 

2.364,95 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења сукцесивно у 

току 2016. године.  

Плаћање испоручиоцу у року од 

30 дана од дана испостављања 

фактуре. 

 

- - 

Уговор број: 

21.01/052-790/15 

од 

24.12.2015. године 

Реализација у 

току. 
- 



48. 

Услуге 

поправака и 

одржавања 

прецизне опреме 

(50430000-8) 

Директни споразум 

Геоком д.о.о. 

Сарајево      

 

ЈИБ: 4201199420003 

Набавка услуге поправка GPS 

уређаја Подручне јединице Хан 

Пијесак.  

Вриједност уговора је  

3.911,66 КМ (без ПДВ-а). 

 Рок за извршење услуге је 45 

дана од дана потписивања 

уговора.  

Плаћање у року од 15 дана од 

дана испостављања фактуре 

- - 

Уговор број: 

21.06/054-440/15 

од 

24.12.2015. године 

Реализација у 

току. 
- 

    49. 
Календари 

(30199792-8) 
Директни споразум 

 Јавна установа 

Службени гласник 

РС Бања Лука  

 

ЈИБ: 4400929270005 

 

 

Набавка новогодишњег 

материјала (календара) за  

СУ Бања Лука. 

Вриједност Уговора износи: 

2.975,04 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења 30 дана од 

потписивања Уговора. 

Плаћање у року од 30 дана од 

дана испостављања фактуре. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-90/15 

од 

21.12.2015. године 

Реализован 

18.01.2016. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

2.975,04 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

50. 

Компактни 

дискови (CD) 

(30234300-1) 
Директни споразум 

С - лист Сарајево 

 

ЈИБ: 4402565120005 

Набавка 8 цд-ова са законима и 

прписима.  

Вриједност уговора је 

 3.120,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења 5 радних дана од 

потписивања Уговора. 

Плаћање у року од 15 дана од 

дана испостављања фактуре. 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-98/15 

од 

28.12.2015. године 

Реализован. 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

3.120,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

51. 

Услуге 

паркирања 

(63712400-7) 
Директни споразум 

Град Бања Лука 

 

ЈИБ: 4401012920007 

Набавка услуге паркирања на 

јавним паркинзима. 

Вриједност уговора је 

4.102,56 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на период 

од 01.01.2016. године до 

31.12.2016. године. 

Плаћање по испостављеној 

фактури. 

- - 

Уговор број: 

21.06/054-518/15 

од 

29.12.2015. године 

 

Реализација у 

току. 
- 



   52. 

Књиге за 

евиденцију 

(22800000-8) 
Директни споразум 

 Мојић д.о.о. 

 Бијељина 

 

ЈИБ: 4400376750003 

  

 

Набавка роковника предмета за 

2016. годину за ПЈ и ПК. 

Вриједност Уговора износи: 

4.340,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења 15 дана од дана 

закључења Уговора. 

Плаћање по испоруци робе у 

року од 30 дана од дана 

испостављања фактуре. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-99/15 

од 

30.12.2015. године 

Реализован 

15.01.2016. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

4.340,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

 

53. 

 
Електропокретачи 

(31612200-1) 

 

Директни споразум 

 

 

ALUROL д.о.о. Трн, 

Лакташи 

 

ЈИБ: 4402544550000 

 
Набавка мотора за клизну 

капију - ПЈ Бања Лука. 

Вриједност уговора: 

1.170,94 КМ (без ПДВ-а). 

Уговор се закључује на 

одређено вријеме, са роком 

трајања до 25 дана. 

Плаћање: у року од 10 дана од 

дана испостављања фактуре. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

Уговор број: 

21.06/054-318/15 

од 

30.12.2015. године 

 

 

Реализован 

31.12.2015. године 

 

Укупна утрошна 

вриједност: 

1.170,94 КМ 
(без ПДВ-а). 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

    54. 

 Моторна возила 

   (34100000-8) 

 Теренска возила 

   (34113200-4) 

Oтворени поступак 

 

Обавјештење о 

додјели уговора број: 

164-1-1-216-5-2/16 

 ЛАДА АУТО“ д.о.о. 

Бања Лука  

 

ЈИБ: 4400991820003 

 

ЛОТ 2 Набавка теренских 

возила 4Х4 БМБ ком. 3. 

Вриједност Уговора износи: 

54.990,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења 7 дана од дана 

обостраног потписивања 

Уговора.  

Плаћање у року од 30 дана 

након испоруке и интерног 

техничког пријема. 

Гаранција за добро извршење 

уговра 3 дана од потписивања. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-60/15 

од 

12.01.2016. године 

Реализован 

16.01.2016. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

54.990,00 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 



    55. 

Моторна возила 

   (34100000-8) 

 

Oтворени поступак 

 

Обавјештење о 

додјели уговора број:  

164-1-1-216-5-2/16 

„Ц-АУТО“ д.о.о. 

Бања Лука  

 

ЈИБ: 4402721600004 

 

ЛОТ 1 Набавка путничких 

возила ком.5. 

Вриједност Уговора износи: 

153.247,88 КМ (без ПДВ-а). 

Рок извршења 7 дана од дана 

обостраног потписивања 

Уговора.  

Плаћање у року од 30 дана 

након испоруке и интерног 

техничког пријема. 

Гаранција за добро извршење 

уговра 3 дана од потписивања. 

 

- - 

Уговор број: 

21.06/404-60/15 

од 

13.01.2016. године 

Реализован 

20.01.2016. године 

 

Укупна 

вриједност 

реализације: 

153.247,88 КМ 
(без ПДВ-а). 

- 

 

 
Табела креирана у складу са Упутством о објави основних елемената уговора и измјена уговора објaвљеном у "Службеном гласнику БиХ" број: 56/15 од 14.07.2015. године 

 


