Број: 1203/22
Датум: 01.04.2022. године
На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкма („Службени гласник БиХ“, број 39/14) и члана 2. и 4. Упутства о објави основних
елемената уговора и измјена уговора („Службени гласник БиХ“, број 56/15), Јавна установа Спортски центар „Борик“ објављује основне
елементе реализације закључених уговора/оквирних споразума за поступке јавних набавки:
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.03.2022. ГОДИНЕ

Редни
број

1.

Опис и ознака по
ЈРЈН

Набавка услуге –
колективно осигурање
радника
ЈРЈН: 66512100-3

Врста поступка и
број обавјештења
о додјели уговора
са Портала ЈН

Подаци о
добављачу/добављачима
у уговору/оквирном
споразуму (Назив, ИД
број, мјесто)

Директни
споразум

Дунав осигурање а.д.
Бања Лука

Број обавјештења:
224-8-2-55/22

ИД број: 4400960780003

Основни
елементи
уговора/оквирног
споразума
(вриједност,
период
трајања/рок
плаћања,
гарантни период
и др.)
Вриједност
уговора: 3.078,60
КМ без ПДВ-а
Период трајања:
01.01.2022 –
01.01.2023
Плаћање: Плаћање
ће се вршити у 12
мјесечних рата, а
рок плаћања je 15
дана по
испостављању
фактуре за сваки
мјесец

Опис
измјене
основних
елемената
уговора и
датум
измјене

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

није било
измјене

Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

Датум
потпуне
реализације
уговора/
оквирног
споразума
и укупна
утрошена
вриједност

22.12.2021

01.01.2023

Напомена/
образложење
(значајније
измјене,
раскид
уговора и
сл.)

3.078,60 КМ
без ПДВ-а
-

-

Редни
број

2.

Опис и ознака по
ЈРЈН

Набавка услуге –
организовање и
пружање услуга из
области заштите на
раду

Врста поступка и
број обавјештења
о додјели уговора
са Портала ЈН

Директни
споразум

Подаци о
добављачу/добављачима
у уговору/оквирном
споразуму (Назив, ИД
број, мјесто)

Превентива доо
ИД број: 4402623260009

Број обавјештења:
224-8-2-56/22

ЈРЈН: 98390000-3

3.

Набавка услуге – одвоз
и депоновање
комуналног отпада
ЈРЈН: 65000000-3

Директни
споразум
Број обавјештења:
224-8-2-57/22

Чистоћа АД Бања Лука
ИД број: 4400849160004

Основни
елементи
уговора/оквирног
споразума
(вриједност,
период
трајања/рок
плаћања,
гарантни период
и др.)
Вриједност
уговора: 3.000,00
КМ без ПДВ-а
Период трајања:
01.01.2022 01.01.2023
Плаћање:Плаћање
ће се вршити у 12
мјесечних рата, а
рок плаћања је 15
дана по
испостављању
фактуре за сваки
мјесец
Вриједност
уговора: 5.983,32
КМ без ПДВ-а
Период трајања:
01.01.2022 31.12.2022
Плаћање: Плаћање
ће се вршити на
мјесечном нивоу, а
рок плаћања је 15
дана по
испостављању
фактуре за сваки
мјесец

2

Опис
измјене
основних
елемената
уговора и
датум
измјене

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

није било
измјене

Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

Датум
потпуне
реализације
уговора/
оквирног
споразума
и укупна
утрошена
вриједност

28.12.2021

01.01.2023

Напомена/
образложење
(значајније
измјене,
раскид
уговора и
сл.)

3.000,00 КМ
без ПДВ-а
-

-

31.12.2021

није било
измјене

31.12.2022
5.983,32 КМ
без ПДВ-а

-

-

Редни
број

4.

5.

Врста поступка и
број обавјештења
о додјели уговора
са Портала ЈН

Подаци о
добављачу/добављачима
у уговору/оквирном
споразуму (Назив, ИД
број, мјесто)

Набавка услуге –
осигурање имовине

Директни
споразум

Дунав осигурање а.д.
Бања Лука

ЈРЈН: 66515200-5

Број обавјештења:
224-8-2-58/22

ИД број: 4400960780003

Опис и ознака по
ЈРЈН

Набавка услуге –
маркетиншко
оглашавање на
порталу
ЈРЈН: 79340000-9

Директни
споразум
Број обавјештења:
224-8-2-62/22

„Info five“ доо
ИД број: 4404775190009

Основни
елементи
уговора/оквирног
споразума
(вриједност,
период
трајања/рок
плаћања,
гарантни период
и др.)
Вриједност
уговора: 5.924,24
КМ без ПДВ-а
Период трајања:
01.01.2022 –
01.01.2023
Плаћање: Плаћање
ће се вршити у 12
мјесечних рата, а
рок плаћања је 15
дана по
испостављању
фактуре за сваки
мјесец
Вриједност
уговора: 1.200,00
КМ без ПДВ-а
Период трајања:
01.02.2022 –
01.02.2023
Плаћање: Плаћање
ће се вршити на
мјесечном нивоу, а
рок плаћања је 7
дана по
испостављању
фактуре за сваки
мјесец

3

Опис
измјене
основних
елемената
уговора и
датум
измјене

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

није било
измјене

Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

Датум
потпуне
реализације
уговора/
оквирног
споразума
и укупна
утрошена
вриједност

24.12.2021

01.01.2023

Напомена/
образложење
(значајније
измјене,
раскид
уговора и
сл.)

5.924,24 КМ
без ПДВ-а
-

-

31.01.2022

није било
измјене

01.02.2023
1.200,00 КМ
без ПДВ-а

-

-

Редни
број

6.

Опис и ознака по
ЈРЈН

Набавка робе – свјеже
месо, месни производи
и свјежа риба
ЈРЈН: 15100000-9

7.

Врста поступка и
број обавјештења
о додјели уговора
са Портала ЈН

Подаци о
добављачу/добављачима
у уговору/оквирном
споразуму (Назив, ИД
број, мјесто)

Отворени
поступак

Примапром доо Бања
Лука

Број обавјештења:
224-1-1-281-511/21

ИД број: 4400938000002

Набавка робе –
прехрамбена роба

Отворени
поступак

ЈРЈН: 15800000-6

Број обавјештења:
224-8-1-61-5-12/21

Новотекс доо Бања Лука
ИД број: 4400860300004

Основни
елементи
уговора/оквирног
споразума
(вриједност,
период
трајања/рок
плаћања,
гарантни период
и др.)

Опис
измјене
основних
елемената
уговора и
датум
измјене

Вриједност
појединачног
уговора унутар
оквирног
споразума:
5.000,00 КМ без
ПДВ-а
Период трајања:
05.01.2022 –
потрошње
уговорене
вриједности
Плаћање: у року
од 30 дана по
испостављању
фактуре

није било
измјене

Вриједност
појединачног
уговора унутар
оквирног
споразума:
10.000,00 КМ без
ПДВ-а
Период трајања:
05.01.2022 потрошње
уговорене
вриједности
Плаћање: у року
од 60 дана по
испостављању
фактуре

није било
измјене

4

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

05.01.2022

Датум
потпуне
реализације
уговора/
оквирног
споразума
и укупна
утрошена
вриједност
до
потрошње
уговорене
вриједности
5.000,00 КМ
без ПДВ-а

-

05.01.2022

до
потрошње
уговорене
вриједности
10.000,00
КМ без
ПДВ-а

-

Напомена/
образложење
(значајније
измјене,
раскид
уговора и
сл.)

Вриједност
оквирног
споразума:
100.000,00
КМ без ПДВа
Остатак
вриједности
оквирног
споразума:
53.970,88 КМ
без ПДВ-а
Период
трајања:
10.03.2021 –
10.03.2023
Вриједност
оквирног
споразума:
100.000,00
КМ без ПДВа
Остатак
вриједности
оквирног
споразума:
45.000,00 КМ
без ПДВ-а
Период
трајања:
16.04.2021 –
16.04.2023

Редни
број

8.

Опис и ознака по
ЈРЈН

Набавка робе –
алкохолна и
безалкохолна пића
ЈРЈН: 15900000-7

9.

Врста поступка и
број обавјештења
о додјели уговора
са Портала ЈН

Отворени
поступак

Подаци о
добављачу/добављачима
у уговору/оквирном
споразуму (Назив, ИД
број, мјесто)

Новотекс доо Бања Лука
ИД број: 4400860300004

Број обавјештења:
224-1-1-220-516/21

Набавка робе – свјеже
воће и поврће

Конкурентски
захтјев

Деле и Син доо Рогољи –
Градишка

ЈРЈН: 03220000-9

Број обавјештења:
224-7-1-265-3-4/20

ИД број: 4401032950000

Основни
елементи
уговора/оквирног
споразума
(вриједност,
период
трајања/рок
плаћања,
гарантни период
и др.)

Опис
измјене
основних
елемената
уговора и
датум
измјене

Вриједност
појединачног
уговора унутар
оквирног
споразума:
25.000,00 КМ без
ПДВ-а
Период трајања:
05.01.2022 потрошње
уговорене
вриједности
Плаћање: у року
од 60 дана по
испостављању
фактуре

није било
измјене

Вриједност
појединачног
уговора унутар
оквирног
споразума:
3.000,00 КМ без
ПДВ-а
Период трајања:
05.01.2022 –
потрошње
уговорене
вриједности
Плаћање: у року
од 30 дана по
испостављању
фактуре

није било
измјене

5

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

05.01.2022

Датум
потпуне
реализације
уговора/
оквирног
споразума
и укупна
утрошена
вриједност
до
потрошње
уговорене
вриједности
25.000,00
КМ без
ПДВ-а

-

05.01.2022

до
потрошње
уговорене
вриједности
3.000,00 КМ
без ПДВ-а

-

Напомена/
образложење
(значајније
измјене,
раскид
уговора и
сл.)

Вриједност
оквирног
споразума:
250.000,00
КМ без ПДВа
Остатак
вриједности
оквирног
споразума:
202.000,00
КМбезПДВ-а
Период
трајања:
29.10.2021 –
29.10.2023
Вриједност
оквирног
споразума:
49.950,00 КМ
без ПДВ-а
Остатак
вриједности
оквирног
споразума:
31.320,50 КМ
без ПДВ-а
Период
трајања
оквирног
споразума:
13.10.2020 –
13.10.2022

Редни
број

Опис и ознака по
ЈРЈН

10. Набавка услуге –
правно посредовање и
заступање

Врста поступка и
број обавјештења
о додјели уговора
са Портала ЈН

Анекс 2 дио Б ЗЈН

Подаци о
добављачу/добављачима
у уговору/оквирном
споразуму (Назив, ИД
број, мјесто)

Адвокат Стојан
Вукајловић
ИД број: 4511135510008

ЈРЈН: 79110000-8

11. Набавка робе – горива
за службена моторна
возила и агрегат
ЈРЈН: 09000000-3

12. Набавка робе – гас
(плин-пропан бутан)
ЈРЈН: 09122000-0

Директни
споразум

НЕС доо Бања Лука
ИД број: 4403872000005

Број обавјештења:
224-8-1-66/22

Директни
споразум
Број обавјештења:
224-8-1-68/22

НЕС доо Бања Лука
ИД број: 4403872000005

Основни
елементи
уговора/оквирног
споразума
(вриједност,
период
трајања/рок
плаћања,
гарантни период
и др.)
Вриједност
уговора: 1.225,00
КМ без ПДВ-а
Период трајања:
01.02.2022 –
28.02.2022
Плаћање: у року
од 15 дана по
испостављању
фактуре
Вриједност
уговора: до
5.000,00КМ без
ПДВ-а
Период трајања:
04.02.2022 –
31.12.2022
Плаћање:
у року од 15 дана
по испостављању
фактуре за
мјесечну испоруку
Вриједност
уговора: до
2.500,00 КМ без
ПДВ-а
Период трајања:
04.02.2022 –
31.12.2022
Плаћање:
у року од 15 дана
по испостављању
фактуре за
мјесечну испоруку

6

Опис
измјене
основних
елемената
уговора и
датум
измјене

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

није било
измјене

Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

Датум
потпуне
реализације
уговора/
оквирног
споразума
и укупна
утрошена
вриједност

01.02.2022

28.02.2022

Напомена/
образложење
(значајније
измјене,
раскид
уговора и
сл.)

1.225,00 КМ
без ПДВ-а
-

није било
измјене

-

04.02.2022

31.12.2022
до 5.000,00
КМ без
ПДВ-а

-

није било
измјене

-

04.02.2022

31.12.2022
до 2.500,00
КМ без
ПДВ-а

-

-

Редни
број

Опис и ознака по
ЈРЈН

13. Набавка робе –
тоалетни папир,
убруси и салвете
ЈРЈН: 33760000-5

14. Набавка робе –
потрошни материјал за
ОЈ „Угоститељство“
ЈРЈН: 39222000-4

15. Набавка робе –
канцеларијски
материјал
ЈРЈН: 30192000-1

Врста поступка и
број обавјештења
о додјели уговора
са Портала ЈН

Директни
споразум

Подаци о
добављачу/добављачима
у уговору/оквирном
споразуму (Назив, ИД
број, мјесто)

Новотекс доо Бања Лука
ИД број: 4400860300004

Број обавјештења:
224-8-1-69/22

Директни
споразум

Новотекс доо Бања Лука
ИД број: 4400860300004

Број обавјештења:
224-8-1-72/22

Директни
споразум
Број обавјештења:
224-8-1-73/22

Гатарић доо
ИД број: 4400147210003

Основни
елементи
уговора/оквирног
споразума
(вриједност,
период
трајања/рок
плаћања,
гарантни период
и др.)
Вриједност
уговора: до
5.000,00 КМ без
ПДВ-а
Период трајања:
08.02.2022 –
31.12.2022
Плаћање:
у року од 30 дана
по испостављању
фактуре за
изршену испоруку
робе
Вриједност
уговора: до
3.000,00КМ без
ПДВ-а
Период трајања:
09.02.2022 –
31.12.2022
Плаћање:
у року од 30 дана
по испостављању
фактуре за
извршену
испоруку робе
Вриједност
уговора: до
4.000,00КМ без
ПДВ-а
Период трајања:
10.02..2022 –
31.12.2022
Плаћање:
у року од 30 дана
по испостављању
фактуре за
извршену
испоруку робе

7

Опис
измјене
основних
елемената
уговора и
датум
измјене

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

није било
измјене

Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

Датум
потпуне
реализације
уговора/
оквирног
споразума
и укупна
утрошена
вриједност

08.02.2022

31.12.2022

Напомена/
образложење
(значајније
измјене,
раскид
уговора и
сл.)

до 5.000,00
КМ без
ПДВ-а
-

није било
измјене

-

09.02.2022

31.12.2022
до 3.000,00
КМ без
ПДВ-а

-

није било
измјене

-

10.02.2022

31.12.2022
до 4.000,00
КМ без
ПДВ-а

-

-

Редни
број

Опис и ознака по
ЈРЈН

16. Набавка робе средства и прибор за
прање, чишћење и
одржавање хигијене

Врста поступка и
број обавјештења
о додјели уговора
са Портала ЈН

Директни
споразум

Подаци о
добављачу/добављачима
у уговору/оквирном
споразуму (Назив, ИД
број, мјесто)

Новотекс доо Бања Лука
ИД број: 4400860300004

Број обавјештења:
224-8-1-76/22

ЈРЈН: 39830000-9

17. Набавка услуге –
правно посредовање и
заступање

Анекс 2 дио Б ЗЈН

Адвокат Стојан
Вукајловић
ИД број: 4511135510008

ЈРЈН: 79110000-8

18. Набавка робе грађевински материјал
за одржавање објеката
ЈРЈН: 44100000-1

Директни
споразум

Интерметал доо Бања
Лука

Број обавјештења:
224-8-1-102/22

ИД број: 4400870790000

Основни
елементи
уговора/оквирног
споразума
(вриједност,
период
трајања/рок
плаћања,
гарантни период
и др.)
Вриједност
уговора: до
5.500,00КМ без
ПДВ-а
Период трајања:
10.02.2022 –
31.12.2022
Плаћање: у року
од 30 дана по
испостављању
фактуре за
извршену
испоруку робе
Вриједност
уговора: 1.200,00
КМ без ПДВ-а
Период трајања:
01.03.2022 –
31.03.2022
Плаћање: у року
од 15 дана по
испостављању
фактуре
Вриједност
уговора: 1.519,43
КМ без ПДВ-а
Период трајања:
07.03.2022 –
истека уговореног
рока испоруке
Рок испоруке:
у року од 5 дана
од дана
потписивања
уговора
Плаћање: у року
од 15 дана по
испостављању
фактуре
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Опис
измјене
основних
елемената
уговора и
датум
измјене

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

није било
измјене

Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

Датум
потпуне
реализације
уговора/
оквирног
споразума
и укупна
утрошена
вриједност

10.02.2022

31.12.2022

Напомена/
образложење
(значајније
измјене,
раскид
уговора и
сл.)

до 5.500,00
КМ без
ПДВ-а
-

није било
измјене

-

01.03.2022

31.03.2022
1.200,00 КМ
без ПДВ-а

-

није било
измјене

-

07.03.2022

-

до истека
уговореног
рока
испоруке
робе
1.519,43 КМ
без ПДВ-а

-

Редни
број

Опис и ознака по
ЈРЈН

19. Набавка робе – свјеже
месо, месни производи
и свјежа риба
ЈРЈН: 15100000-9

20. Набавка робе – подне
подлоге
ЈРЈН: 39530000-6

Врста поступка и
број обавјештења
о додјели уговора
са Портала ЈН

Подаци о
добављачу/добављачима
у уговору/оквирном
споразуму (Назив, ИД
број, мјесто)

Отворени
поступак

Примапром доо Бања
Лука

Број обавјештења:
224-1-1-281-511/21

ИД број: 4400938000002

Директни
споразум

„Centrum trade“ доо Бања
Лука

Број обавјештења:
224-8-1-110/22

ИД број: 4401150640007

Основни
елементи
уговора/оквирног
споразума
(вриједност,
период
трајања/рок
плаћања,
гарантни период
и др.)

Опис
измјене
основних
елемената
уговора и
датум
измјене

Вриједност
појединачног
уговора унутар
оквирног
споразума:
5.000,00 КМ без
ПДВ-а
Период трајања:
07.03.2022 –
потрошње
уговорене
вриједности
Плаћање: у року
од 30 дана по
испостављању
фактуре

није било
измјене

Вриједност
уговора: 1.179,19
КМ без ПДВ-а
Период трајања:
17.03.2022 –
истека уговореног
рока испоруке
робе
Рок испоруке:
у року од 2 дана
од дана
потписивања
уговора
Плаћање:
у року од 15 дана
по испостављању
фактуре за
извршену
испоруку робе

није било
измјене
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Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

07.03.2022

Датум
потпуне
реализације
уговора/
оквирног
споразума
и укупна
утрошена
вриједност
до
потрошње
уговорене
вриједности
5.000,00 КМ
без ПДВ-а

Напомена/
образложење
(значајније
измјене,
раскид
уговора и
сл.)

Вриједност
оквирног
споразума:
100.000,00
КМ без ПДВа
Остатак
вриједности
оквирног
споразума:
48.970,88 КМ
без ПДВ-а

-

Период
трајања:
10.03.2021 –
10.03.2023
17.03.2022

до истека
уговореног
рока
испоруке
робе
1.179,19 КМ
без ПДВ-а

-

-

