
 

 

 

Број: 4329/21 

Датум: 31.12.2021. 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 за поступке јавних набавки /оквирних споразума: 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА И ИЗМЈЕНА УГОВОРА – 2021. ГОДИНА   

 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

1. Набавка услуге – 
колективно осигурање 
радника  

ЈРЈН: 66512100-3   

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-55/21 

Дунав осигурање а.д. 
Бања Лука  

ИД број: 4400960780003 

Вриједност 
уговора: 2.968,65 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
01.01.2021 – 
01.01.2022  
Плаћање: Плаћање 
ће се вршити у 12 
мјесечних рата, а 
рок плаћања je 15 
дана по 
испостављању 
фактуре за сваки 
мјесец 

није било 
измјене 

- 

29.12.2020 01.01.2022 
 
2.968,65 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 



2 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

2. Набавка услуге – одвоз 
и депоновање 
комуналног отпада 

ЈРЈН: 65000000-3 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-56/21 

Чистоћа АД Бања Лука  

ИД број: 4400849160004 

Вриједност 
уговора: 5.988,84 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
01.01.2021 - 
31.12.2021  
Плаћање: Плаћање 
ће се вршити у 12 
мјесечних рата, а 
рок плаћања је 15 
дана по 
испостављању 
фактуре за сваки 
мјесец 

није било 
измјене 

- 

31.12.2020 31.12.2021 
 
5.988,84 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 

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

ЈРЈН: 98390000-3 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-57/21 

Превентива доо  

ИД број: 4402623260009 

Вриједност 
уговора: 3.000,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
01.01.2021 - 
31.12.2021  
Плаћање: Плаћање 
ће се вршити у 12 
мјесечних рата, а 
рок плаћања је 15 
дана по 
испостављању 
фактуре за сваки 
мјесец 

није било 
измјене 

- 

31.12.2020 31.12.2021 
 
3.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

4. Набавка услуге - 
осигурање имовине ЈУ 
СЦ "Борик" 

ЈРЈН: 66515200-5 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-58/21 

Дунав осигурање а.д. 
Бања Лука  

ИД број: 4400960780003 

Вриједност 
уговора: 5.995,55 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
01.01.2021 – 
01.01.2022  
Плаћање: Плаћање 
ће се вршити у 12 
мјесечних рата, а 
рок плаћања је 15 
дана по 
испостављању 
фактуре за сваки 
мјесец 

није било 
измјене 

- 

29.12.2020 01.01.2022 
 
5.995,55 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 

5. Набавка алкхолних и 
безалкохолних пића за 
ЈУ СЦ „Борик“ – ОЈ 
„Угоститељство“ 

ЈРЈН: 15900000-7 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-156-3-4/19 

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
25.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
18.01.2021 – 
потрошње 
уговорене 
вриједности 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

18.01.2021 до 
потрошње 
уговорене 
вриједности 

25.000,00 
КМ без 
ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
200.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 

89.000,00 КМ 
без ПДВ-а 

Период 
трајања 

оквирног 
споразума: 

16.10.2019 – 
16.10.2021 



4 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

6. Набавка робе – гориво 
за службена моторна 
возила и агрегат  

ЈРЈН: 09000000-3 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-69/21 

НЕС доо Бања Лука 

ИД број: 4403872000005 

Вриједност 
уговора: до 
6.000,00КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
27.01.2021 – 
31.12.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
мјесечну испоруку 

није било 
измјене 

- 

27.01.2021 31.12.2021 
 
до 6.000,00 
КМ без 
ПДВ-а  
 - 

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

ЈРЈН: 39830000-9 

Директни 
споразум 

Број обавјештења: 
224-8-1-71/21 

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
уговора: до 
5.500,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
01.02.2021 – 
31.12.2021 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

01.02.2021 31.12.2021 
 
до 5.500,00 
КМ без 
ПДВ-а  
 - 

8. Набавка робе – 
канцеларијски 
материјал  

ЈРЈН: 30192000-1 

Директни 
споразум 

Број обавјештења: 
224-8-1-73/21 

Гатарић доо  
 
ИД број: 4400147210003 
 

Вриједност 
уговора: до 
6.000,00КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
02.02.2021 – 
31.12.2021 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

02.02.2021 31.12.2021 
 
до 6.000,00 
КМ без 
ПДВ-а  
 - 



5 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

9. Набавка робе – 
потрошни материјал за 
ОЈ „Угоститељство“ 

ЈРЈН: 39222000-4 

Директни 
споразум 

Број обавјештења: 
224-8-1-74/21 

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
уговора: до 
3.000,00КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
02.02.2021 – 
31.12.2021 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

02.02.2021 31.12.2021 
 
до 3.000,00 
КМ без 
ПДВ-а  
 - 

10. Набавка робе – 
тоалетни папир, 
убруси и салвете  

ЈРЈН: 33760000-5 

Директни 
споразум 

Број обавјештења: 
224-8-1-76/21 

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
уговора: до 
4.500,00КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
01.02.2021 – 
31.12.2021 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

01.02.2021 31.12.2021 
 
до 4.500,00 
КМ без 
ПДВ-а  
 - 

11. Набавка услуге – 
правно посредовање и 
заступање  

ЈРЈН: 79110000-8 

Анекс 2 дио Б ЗЈН Адвокат Стојан 
Вукајловић 

ИД број: 4511135510008 

Вриједност 
уговора: 
15.000,00КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
04.02.2021 – 
31.01.2022 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

04.02.2021 31.01.2022 
 
15.000,00 
КМ без 
ПДВ-а  
 - 



6 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

12. Набавка радова – 
маркирање спортског 
игралишта у великој 
сали СД „Борик“ 

ЈРЈН: 45212213-2 

Директни 
споразум 

Број обавјештења: 
224-8-3-79/21 

БТС ЕУРОМАРК 
 
ИД број: 4401012330005 

Вриједност 
уговора: 1.282,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
25.01.2021 – 
28.01.2021 
Рок извођења 
радова: три (3) 
дана од дана 
потписивања 
уговора 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
изведене радове 

није било 
измјене 

- 

25.01.2021 28.01.2021 
 
1.282,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 

13. Набавка робе – свјеже 
воће и поврће 

ЈРЈН: 03220000-9 

Конкурентски 
захтјев 

Број обавјештења: 
224-7-1-265-3-4/20 

Деле и Син доо Рогољи – 
Градишка 

ИД број: 4401032950000 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
10.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
11.02.2021 – 
потрошње 
уговорене 
вриједности 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

11.02.2021 до 
потрошње 
уговорене 
вриједности 

10.000,00 
КМ без 
ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
49.950,00 КМ 

без ПДВ-а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
34.950,00

 К
М без ПДВ-а 

Период 
трајања 

оквирног 
споразума: 

13.10.2020 – 
13.10.2022 



7 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

14. Набавка услуге – 
штампа и монтажа 
фолије  

ЈРЈН: 79810000-5 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-90/21 

ББ ПРИНТ  

ИД број: 4507384930001 

Вриједност 
уговора: 1.495,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
22.02.2021 – 
24.02.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену услугу 

није било 
измјене 

- 

22.02.2021 24.02.2021 
  
1.495,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 

15. Набавка услуге – 
израда пројекта 
електроинсталација 
расвјете  

ЈРЈН: 71242000-6 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-101/21 

Центар за пројектовање и 
консалтинг  Бања Лука 

ИД број: 4404199850006 

Вриједност 
уговора: 1.452,99 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
04.03.2021 – 
14.03.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену услугу 

није било 
измјене 

- 

04.03.2021 14.03.2021 
  
1.452,99 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 

16. Набавка робе – 
намирнице за потребе 
ОЈ „Угоститељство“ 

ЈРЈН: 15000000-8 

Директни 
споразум 

Број обавјештења: 
224-8-1-105/21 

Деле и Син доо Рогољи –  
Градишка 
 
ИД број: 4401032950000 
 

Вриједност 
уговора: 5.959,53 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
22.01.2021 – 
18.03.2021 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку 

није било 
измјене 

- 

22.01.2021 18.03.2021 
 
5.959,53 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 



8 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

17. Набавка робе – свјеже 
месо, месни производи 
и свјежа риба 

ЈРЈН: 15100000-9 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-281-5-
11/21 

Примапром доо Бања 
Лука 

ИД број: 4400938000002 

Вриједност 
оквирног 
споразума: 
100.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
10.03.2021 – 
10.03.2023 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

- - 

10.03.2021 10.03.2023 

до 
100.000,00 
КМ без 
ПДВ-а 

Оквирни 
споразум на 

двије (2) 
године 

18. Набавка робе – свјеже 
месо, месни производи 
и свјежа риба 

ЈРЈН: 15100000-9 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-281-5-
11/21 

Примапром доо Бања 
Лука 

ИД број: 4400938000002 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
5.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
12.03.2021 – 
потрошње 
уговорене 
вриједности 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

12.03.2021 до 
потрошње 
уговорене 
вриједности 

5.000,00 КМ 
без ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
100.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
95.000,00

 К
М без ПДВ-а 

Период 
трајања: 

10.03.2021 – 
10.03.2023 



9 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

19. Набавка робе – 
додатна опрема за 
подизање и руковање 
ЛЕД дисплејом 

ЈРЈН: 42400000-0 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-114/21 

СД Системи доо 

ИД број: 4403922620000 

Вриједност 
уговора: 2.981,38 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
30.03.2021 – 
истека гарантног 
периода  
Плаћање: у року 
од 7 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку 

није било 
измјене 

- 

30.03.2021 до истека 
гарантног 
периода  

2.981,38 КМ 
без ПДВ-а - 

20. Набавка робе – 
електрични апарати за 
чување намирница и 
припрему хране 

ЈРЈН: 39710000-2 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-115/21 

Унитехна доо  

ИД број: 4401154710000 

Вриједност 
уговора: 5.949,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
31.03.2021 – 
истека гарантног 
периода  
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку и 
монтажу робе 

није било 
измјене 

- 

31.03.2021 до истека 
гарантног 
периода  

5.949,00 КМ 
без ПДВ-а 

- 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

21. Набавка робе – 
рачунари и рачунарска 
опрема 

ЈРЈН: 30200000-1 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-116/21 

„BISCOMMERCE“ ДОО  

ИД број: 4401575810003 

Вриједност 
уговора: 2.636,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
31.03.2021 – 
истека  гарантног 
периода  
Плаћање: у року 
од 7 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку 

није било 
измјене 

- 

31.03.2021 до истека 
гарантног 
периода 
  
2.636,00 КМ 
без ПДВ-а 
 - 

22. Набавка услуге – 
анализа стања и 
успостављања друге 
фазе за 
имплементацију 
HACCP система  

ЈРЈН: 72330000-2 

 

Директни 
споразум 

Број обавјештења: 
224-8-2-117/21 

„Evrocert“ доо 
 
ИД број: 17194305 
 

Вриједност 
уговора: 4.498,41 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
29.03.2021 – 
комплетног 
извршења услуге 
Плаћање: по 
испостављeној 
фактури 

није било 
измјене 

- 

29.03.2021 до 
комплетног 
извршења 
услуге 
 
4.498,41 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 

23. Набавка робе – 
прехрамбена роба 

ЈРЈН: 15800000-6 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-8-1-61-5-12/21   

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
оквирног 
споразума: 
100.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
16.04.2021 – 
16.04.2023 
Плаћање: у року 
од 60 дана по 
испостављању 
фактуре 

- - 

16.04.2021 16.04.2023 

до 
100.000,00 
КМ без 
ПДВ-а 

Оквирни 
споразум на 

двије (2) 
године 



11 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

24. Набавка робе – 
прехрамбена роба 

ЈРЈН: 15800000-6 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-8-1-61-5-12/21   

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
10.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
19.04.2021 – 
потрошње 
уговорене 
вриједности 
Плаћање: у року 
од 60 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

19.04.2021 до 
потрошње 
уговорене 
вриједности 

10.000,00 
КМ без 
ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
100.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
90.000,00

 К
М без ПДВ-а 

Период 
трајања: 

16.04.2021 – 
16.04.2023 

25. Набавка услуге – 
кориштење и 
одржавање пословног 
програмског пакета за 
рачуноводство  

ЈРЈН: 48443000-5 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-134/21 

Ланако доо Бања Лука  

ИД број: 4400853190007 

Вриједност 
уговора: 2.699,64 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
26.04.2021 – 
26.04.2022  
Плаћање: 100% 
аванс 

није било 
измјене 

- 

26.04.2021 26.04.2022 
 
2.699,64 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 

26. Набавка услуге – 
кориштење пословног 
програмског пакета за 
управљање 
угоститељством 

ЈРЈН: 48400000-2 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-135/21 

Ланако доо Бања Лука  

ИД број: 4400853190007 

Вриједност 
уговора: 1.385,34 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
26.04.2021 – 
26.04.2022  
Плаћање: 100% 
аванс 

није било 
измјене 

- 

26.04.2021 26.04.2022 
 
1.385,34 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 



12 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

27. Набавка робе – свјеже 
месо, месни производи 
и свјежа риба 

ЈРЈН: 15100000-9 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-281-5-
11/21 

Примапром доо Бања 
Лука 

ИД број: 4400938000002 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
10.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
27.05.2021 – 
потрошње 
уговорене 
вриједности 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

27.05.2021 до 
потрошње 
уговорене 
вриједности 

10.000,00 
КМ без 
ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
100.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
85.000,00

 К
М без ПДВ-а 

Период 
трајања: 

10.03.2021 – 
10.03.2023 

28. Набавка услуге – 
лабораторијско 
испитивање за потребе 
ОЈ „Угоститељство“ 

ЈРЈН: 71900000-7 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-156/21 

Јавна установа 
Ветеринарски институт 
Републике Српске „Др 
Васо Бутузан“ Бања Лука  

ИД број: 4400809290002 

Вриједност 
уговора: до 
2.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
28.05.2021 – 
28.05.2022 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 
 

није било 
измјене 

- 

28.05.2021 28.05.2022 
 
до 2.000,00 
КМ без 
ПДВ-а 
 - 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

29. Набавка робе – 
средства за одржавање 
куглане 

ЈРЈН: 09211000-1 

Директни 
споразум 

Број обавјештења: 
224-8-1-158/21 

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
уговора: 2.584,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
31.05.2021 – 
03.06.2021 
Плаћање: у року 
од 60 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку  
 

није било 
измјене 

- 

31.05.2021 03.06.2021 
 
2.584,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 

30. Набавка услуге 
интернет пакета  

ЈРЈН: 72400000-4 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-160/21 

Елта-Кабел доо  

ИД број: 4400078060002 

Вриједност 
уговора: 2.622,24 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
01.06.2021 – 
31.05.2022  
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
мјесечне фактуре 

није било 
измјене 

- 

01.06.2021 31.05.2022 
 
2.622,24 КМ 
без ПДВ-а 
 - 

31. Набавка робе – 
додатна опрема за 
подизање и руковање 
ЛЕД дисплејом 

ЈРЈН: 42400000-0 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-177/21 

СД Системи доо 

ИД број: 4403922620000 

Вриједност 
уговора: 2.572,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
16.06.2021 – 
истека гарантног 
периода  
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку 

није било 
измјене 

- 

16.06.2021 до истека 
гарантног 
периода  

2.572,00 КМ 
без ПДВ-а - 



14 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

32. Набавка  робе – пиво  

ЈРЈН: 15961000-2 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-178/21 

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
уговора: 6.000,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
16.06.2021 – 
завршетка 
сукцесивне 
испоруке робе  
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

16.06.2021 завршетка 
сукцесивне 
испоруке 
робе  
 
6.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

Споразумни 
раскид 

уговора дана 
29.10.2021. 

године 

33. Набавка робе – 
прехрамбена роба 

ЈРЈН: 15800000-6 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-8-1-61-5-12/21   

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
25.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
21.06.2021 – 
потрошње 
уговорене 
вриједности 
Плаћање: у року 
од 60 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

21.06.2021 до 
потрошње 
уговорене 
вриједности 

25.000,00 
КМ без 
ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
100.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
65.000,00

 К
М без ПДВ-а 

Период 
трајања: 

16.04.2021 – 
16.04.2023 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

34. Набавка услуге – 
техничка организација 
манифестације „Избор 
најбољег спортисте 
Града Бања Лука за 
2020. годину“ 

ЈРЈН: 71336000-2 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-189/21 

Прорент доо  

ИД број: 4404449800000 

Вриједност 
уговора: 5.950,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
23.06.2021 – 
25.06.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

23.06.2021 25.06.2021 
 
5.950,00 КМ 
без ПДВ-а  
 - 

35. Набавка услуге – 
директан пренос 
манифестације „Избор 
најбољег спортисте 
града Бањалука за 
2020. годину“ 

ЈРЈН: 92220000-9 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-190/21 

„Elta Media Group“ доо  

ИД број: 4403933740007 

Вриједност 
уговора: 1.500,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
22.06.2021 – 
25.06.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

22.06.2021 25.06.2021 
 
1.500,00 КМ 
без ПДВ-а  
 - 

36. Набавка услуге – 
израда сценографије за 
потребе реализације 
манифестације „Избор 
најбољег спортисте 
града Бањалука за 
2020. годину“ 

ЈРЈН: 98390000-3 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-191/21 

Прорент доо  

ИД број: 4404449800000 

Вриједност 
уговора: 4.306,40 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
23.06.2021 – 
25.06.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

23.06.2021 25.06.2021 
 
4.306,40 КМ 
без ПДВ-а  
 - 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

37. Набавка услуге – 
извођење свјетлосних 
и специјалних ефеката 
за вријеме одржавања 
манифестације „Избор 
најбољег спортисте 
Града Бања Лука за 
2020. годину“ 

ЈРЈН: 98390000-3 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-195/21 

„Euro Media Group“  

ИД број: 4510322760003 

Вриједност 
уговора: 1.950,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
24.06.2021 – 
25.06.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

24.06.2021 25.06.2021 
 
1.950,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

38. Набавка услуге – 
поправка и одржавање 
климатизационе 
опреме  

ЈРЈН: 50700000-2 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-198/21 

„Euro Media Group“  

ИД број: 4510322760003 

Вриједност 
уговора: 2.240,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
29.06.2021 – 
09.07.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

29.06.2021 09.07.2021 
 
2.240,00 КМ 
без ПДВ-а  
 - 

39. Набавка робе – 
службени мобилни 
телефони 

ЈРЈН: 32000000-3 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-202/21 

„3D BOX“ СП 

ИД број: 4509171690000 

Вриједност 
уговора: 1.455,13 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
22.06.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: 100% 
аванс 

није било 
измјене 

- 

22.06.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
1.455,13 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

40. Набавка услуге – 
поправка и одржавање 
вентилационе опреме  

ЈРЈН: 50700000-2 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-217/21 

Термоинжењеринг доо 
Бања Лука  

ИД број: 4403936760009 

Вриједност 
уговора: 2.645,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
23.07.2021 – 
истека гарантног 
периода за 
извршену услугу 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену услугу 

није било 
измјене 

- 

23.07.2021 истека 
гарантног 
периода за 
извршену 
услугу  
 
2.645,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

41. Набавка робе – 
телекомуникациони 
уређаји 

ЈРЈН: 32000000-3 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-219/21 

Контел – Константин 
Станојевић сп 

ИД број: 4511005490005 

Вриједност 
уговора: 1.950,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
23.07.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: 100% 
аванс 

није било 
измјене 

- 

23.07.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
1.950,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

42. Набавка алкхолних и 
безалкохолних пића за 
ЈУ СЦ „Борик“ – ОЈ 
„Угоститељство“ 

ЈРЈН: 15900000-7 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-156-3-4/19 

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
17.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
23.07.2021 – 
потрошње 
уговорене 
вриједности 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

23.07.2021 до 
потрошње 
уговорене 
вриједности 

17.000,00 
КМ без 
ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
200.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
72.000,00

 К
М без ПДВ-а 

Период 
трајања 

оквирног 
споразума: 

16.10.2019 – 
16.10.2021 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

43. Набавка робе – свјеже 
месо, месни производи 
и свјежа риба 

ЈРЈН: 15100000-9 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-281-5-
11/21 

Примапром доо Бања 
Лука 

ИД број: 4400938000002 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
5.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
30.07.2021 – 
потрошње 
уговорене 
вриједности 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

30.07.2021 до 
потрошње 
уговорене 
вриједности 

5.000,00 КМ 
без ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
100.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
80.000,00

 К
М без ПДВ-а 

Период 
трајања: 

10.03.2021 – 
10.03.2023 

 

44. Набавка и уградња 
робе – видео надзор  

ЈРЈН: 35120000-1 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-243/21 

„Euro Media Group“  

ИД број: 4510322760003 

Вриједност 
уговора: 5.900,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
11.08.2021 – 
истека гарантног 
периода  
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку робе 

није било 
измјене 

- 

11.08.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
5.900,00 КМ 
без ПДВ-а  
 - 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

45. Набавка и монтажа 
робе –армирано и 
изолационо стакло 

ЈРЈН: 44100000-1 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-254/21 

„DAS-PROM“ доо Бања 
Лука  

ИД број: 4400690030007 

Вриједност 
уговора: 1.056,51 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
11.08.2021 – 
истека уговореног 
рока за испоруку и 
монтажу робе  
Плаћање: 100% 
аванс 

није било 
измјене 

- 

11.08.2021 истека 
уговореног 
рока за 
испоруку и 
монтажу 
робе  
 
1.056,51 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

46. Набавка робе – свјеже 
месо, месни производи 
и свјежа риба 

ЈРЈН: 15100000-9 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-281-5-
11/21 

Примапром доо Бања 
Лука 

ИД број: 4400938000002 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
5.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
24.08.2021 – 
потрошње 
уговорене 
вриједности 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

24.08.2021 до 
потрошње 
уговорене 
вриједности 

5.000,00 КМ 
без ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
100.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
75.000,00

 К
М без ПДВ-а 

Период 
трајања: 

10.03.2021 – 
10.03.2023 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

47. Набавка робе – свјеже 
месо, месни производи 
и свјежа риба 

ЈРЈН: 15100000-9 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-281-5-
11/21 

Примапром доо Бања 
Лука 

ИД број: 4400938000002 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
5.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
23.09.2021 – 
потрошње 
уговорене 
вриједности 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

23.09.2021 до 
потрошње 
уговорене 
вриједности 

5.000,00 КМ 
без ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
100.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
70.000,00

 К
М без ПДВ-а 

Период 
трајања: 

10.03.2021 – 
10.03.2023 

 

48. Набавка робе – 
подлоге за хол 

ЈРЈН: 39530000-6 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-308/21 

Royal Boden doo  

ИД број: 4404356460004 

Вриједност 
уговора: 3.498,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
06.10.2021 – 
08.10.2021 
Плаћање: у року 
од 7 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку робе 

није било 
измјене 

- 

06.10.2021 08.10.2021 
 
3.498,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

49. Набавка и монтажа 
робе – материјал за 
санацију боксерског 
ринга  

ЈРЈН: 19200000-8 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-309/21 

МЕГА СТИЛ ДОО  

ИД број: 4400823360005 

Вриједност 
уговора: 1.665,95 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
06.10.2021 – 
истека уговореног 
рока за испоруку и 
монтажу робе 
Плаћање: 70% 
авансно, а 30% по 
испостављеној 
фактури за 
извршену 
испоруку и 
монтажу робе 

није било 
измјене 

- 

06.10.2021 истека 
уговореног 
рока за 
испоруку и 
монтажу 
робе  
 
1.665,95 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

50. Набавка и уградња 
робе – опрема за 
пренос уживо  

ЈРЈН: 32260000-3 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-310/21 

СД Системи доо 

ИД број: 4403922620000 

Вриједност 
уговора: 5.944,80 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
07.10.2021 – 
истека гарантног 
периода  
Плаћање: 50% 
авансно, а 50% по 
испостављеној 
фактури за 
испоручену и 
уграђену робу 

није било 
измјене 

- 

07.10.2021 до истека 
гарантног 
периода  

5.944,80 КМ 
без ПДВ-а - 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

51. Набавка услуге – 
дизајнирање 
ентеријера ресторана 

ЈРЈН: 79932000-6 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-313/21 

СП „ЦРТА“ 

ИД број: 4510651230007 

Вриједност 
уговора: 2.000,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
13.10.2021 – до 
потпуног 
извршења 
предметне услуге 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

13.10.2021 до потпуног 
извршења 
предметне 
услуге  
 
2.000,00 КМ 
без ПДВ-а  
 
 

- 

52. Набавка робе – свјеже 
месо, месни производи 
и свјежа риба 

ЈРЈН: 15100000-9 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-281-5-
11/21 

Примапром доо Бања 
Лука 

ИД број: 4400938000002 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
5.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
15.10.2021 – 
потрошње 
уговорене 
вриједности 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

15.10.2021 до 
потрошње 
уговорене 
вриједности 

5.000,00 КМ 
без ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
100.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
65.000,00

 К
М без ПДВ-а 

Период 
трајања: 

10.03.2021 – 
10.03.2023 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

53. Набавка робе – 
косилица и дуваљка за 
лишће 

ЈРЈН: 16000000-5 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-326/21 

Агромеханика-комерц 
доо  

ИД број: 4400815260000 

Вриједност 
уговора: 1.684,62 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
20.10.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку робе 

није било 
измјене 

- 

20.10.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
1.684,62 КМ 
без ПДВ-а  
 - 

54. Набавка робе – 
рачунари и рачунарска 
опрема 

ЈРЈН: 30200000-1 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-342/21 

„BISCOMMERCE“ ДОО  

ИД број: 4401575810003 

Вриједност 
уговора: 2.690,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
27.10.2021 – 
истека  гарантног 
периода  
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку 

није било 
измјене 

- 

27.10.2021 до истека 
гарантног 
периода 
  
2.690,00 КМ 
без ПДВ-а 
 - 

55. Набавка робе – 
алкохолна и 
безалкохолна пића 

ЈРЈН: 15900000-7 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-220-5-
16/21   

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
оквирног 
споразума: 
250.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
29.10.2021 – 
29.10.2023 
Плаћање: у року 
од 60 дана по 
испостављању 
фактуре  

- - 

29.10.2021 29.10.2023 

до 
250.000,00 
КМ без 
ПДВ-а 

Оквирни 
споразум на 

двије (2) 
године 



25 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

56. Набавка робе – 
алкохолна и 
безалкохолна пића 

ЈРЈН: 15900000-7 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-220-5-
16/21   

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
23.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
29.10.2021 – 
31.12.2021 
Плаћање: у року 
од 60 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

29.10.2021 31.12.2021 

23.000,00 
КМ без 
ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
250.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
227.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Период 
трајања: 

29.10.2021 – 
29.10.2023 

57. Набавка услуге – 
маркетиншке услуге за 
потребе организације и 
промовисања турнира 
у малом фудбалу 

ЈРЈН: 79340000-9 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-357/21 

„Euphoria“ доо Бања Лука  

ИД број: 4404293950006 

Вриједност 
уговора: 1.645,36  
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
05.11.2021 – 
26.12.2021 
Плаћање: 100% 
аванс 

није било 
измјене 

- 

05.11.2021 26.12.2021 
 
1.645,36 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

58. Набавка робе – 
професионални 
соковник 

ЈРЈН: 39310000-8 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-359/21 

Унитехна доо  

ИД број: 4401154710000 

Вриједност 
уговора: 1.275,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
08.11.2021 – 
истека гарантног 
периода  
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку  робе 

није било 
измјене 

- 

08.11.2021 до истека 
гарантног 
периода 
  
1.275,00 КМ 
без ПДВ-а 
 - 

59. Набавка робе – 
прехрамбена роба 

ЈРЈН: 15800000-6 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-8-1-61-5-12/21   

Новотекс доо Бања Лука 

ИД број: 4400860300004 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
10.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
08.11.2021 – 
31.12.2021 
Плаћање: у року 
од 60 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

08.11.2021 31.12.2021 

10.000,00 
КМ без 
ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
100.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
55.000,00

 К
М без ПДВ-а 

Период 
трајања: 

16.04.2021 – 
16.04.2023 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

60. Набавка радова – 
електроинсталатерски 
радови на замјени 
старих свјетиљки у 
холу СД „Борик“ 
новим лед свјетиљкама 

ЈРЈН: 45310000-3 

Директни 
споразум 

Број обавјештења: 
224-8-3-367/21 

„Euro Media Group“ 
 
ИД број: 4510322760003 

Вриједност 
уговора: 2.174,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
28.10.2021 – 
02.11.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
изведене радове 

није било 
измјене 

- 

28.10.2021 02.11.2021 
 
2.174,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

- 

61. Набавка и уградња 
робе – калориметар  

ЈРЈН: 38418000-8 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-371/21 

„ОГР“ Дејан Вишекруна 
с.п. 

ИД број: 4510418360006 

Вриједност 
уговора: 3.211,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
17.11.2021 – 
истека гарантног 
периода  
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку и 
уградњу робе 

није било 
измјене 

- 

17.11.2021 до истека 
гарантног 
периода  

3.211,00 КМ 
без ПДВ-а 

- 

62. Набавка услуге – 
дезинсекција и 
дератизација објеката 
ЈУ СЦ „Борик“ 

ЈРЈН: 90923000-3 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-372/21 

Д.О.О. ДЕЗИНСЕКЦИЈА  

ИД број: 4404117800006 

Вриједност 
уговора: 5.950,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
17.11.2021 – 
04.12.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену услугу 

није било 
измјене 

- 

17.11.2021 04.12.2021 
 
5.950,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

63. Набавка робе – свјеже 
месо, месни производи 
и свјежа риба 

ЈРЈН: 15100000-9 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-281-5-
11/21 

Примапром доо Бања 
Лука 

ИД број: 4400938000002 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
5.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
18.11.2021 – 
потрошње 
уговорене 
вриједности 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

18.11.2021 до 
потрошње 
уговорене 
вриједности 

5.000,00 КМ 
без ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
100.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 
60.000,00

 К
М без ПДВ-а 

Период 
трајања: 

10.03.2021 – 
10.03.2023 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

64. Набавка робе – свјеже 
воће и поврће 

ЈРЈН: 03220000-9 

Конкурентски 
захтјев 

Број обавјештења: 
224-7-1-265-3-4/20 

Деле и Син доо Рогољи – 
Градишка 

ИД број: 4401032950000 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 629,50 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
30.11.2021 – 
31.12.2021 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

30.11.2021 31.12.2021 

629,50 КМ 
без ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
49.950,00 КМ 

без ПДВ-а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 

34.320,50 КМ 
без ПДВ-а 

Период 
трајања 

оквирног 
споразума: 

13.10.2020 – 
13.10.2022 

65. Набавка услуге – 
осигурање учесника 
турнира у малом 
фудбалу 

ЈРЈН: 66512100-3   

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-386/21 

Дунав осигурање а.д. 
Бања Лука  

ИД број: 4400960780003 

Вриједност 
уговора: 2.894,76 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
01.12.2021 – 
26.12.021  
Плаћање: у року 
од 8 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

30.11.2021 26.12.2021 
 
2.894,76 КМ 
без ПДВ-а  
 - 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

66. Набавка робе – садни 
материјал 

ЈРЈН: 03450000-9 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-391/21 

Расадник Славнић доо  

ИД број: 4403948770000 

Вриједност 
уговора: 1.497,20 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
23.11.2021 – 
28.11.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку робе 

није било 
измјене 

- 

23.11.2021 28.11.2021 
 
1.497,20 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

67. Набавка и уградња 
ЛЕД расвјете 

ЈРЈН: 31000000-6 

Конкурентски 
захтјев 

Број обавјештења: 
224-7-1-53/21 

„ABC Solutions“ доо 

ИД број: 4403227100003 

Вриједност 
уговора: 29.335,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
03.12.2021 – до 
истека свих 
уговорених 
гарантних рокова  
Плаћање: 30% 
авансно након 
обостраног 
потписивања 
уговора, а 70% по 
испостављеној 
фактури за 
испоручену и 
уграђену робу 

није било 
измјене 

- 

03.12.2021 до истека 
свих 
уговорених 
гарантних 
рокова  
 
29.335,00 
КМ без 
ПДВ-а  
 

- 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

68. Набавка услуге – 
систематски преглед 
радника 

ЈРЈН: 85140000-2 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-1/22 

ZU „PREVENTIVA 
MEDICAL“ BANJA 
LUKA  

ИД број: 4403734380000 

Вриједност 
уговора: 4.152,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
07.12.2021 – до 
комплетног 
извршења услуге 
Плаћање: у року 
од 7 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

07.12.2021 до 
комплетног 
извршења 
услуге  
 
4.152,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

69. Набавка услуге 
превоза 

ЈРЈН: 60100000-9 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-3/22 

Бочац Турс доо  

ИД број: 4400794830005 

Вриједност 
уговора: 1.390,35 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
15.09.2021 – 
19.09.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

13.09.2021 19.09.2021 
 
1.390,35 КМ 
без ПДВ-а  
 - 

70. Набавка робе – пехари, 
медаље, плакете и 
признања 

ЈРЈН: 18530000-3 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-1-5/22 

„Cooper Šped“ доо Бања 
Лука  

ИД број: 4401706850006 

Вриједност 
уговора: 1.367,29 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
08.12.2021 – 
18.12.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку робе 

није било 
измјене 

- 

08.12.2021 18.12.2021 
 
1.367,29 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 



32 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

71. Набавка робе – 
лиценцирани софтвер 

ЈРЈН: 48000000-8 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-7/22 

СД Системи доо 

ИД број: 4403922620000 

Вриједност 
уговора: 1.337,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
09.12.2021 – 
29.12.2021  
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку робе 

није било 
измјене 

- 

09.12.2021 29.12.2021 
 
1.337,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

72. Набавка робе – свјеже 
месо, месни производи 
и свјежа риба 

ЈРЈН: 15100000-9 

Отворени 
поступак 

Број обавјештења: 
224-1-1-281-5-
11/21 

Примапром доо Бања 
Лука 

ИД број: 4400938000002 

Вриједност 
појединачног 
уговора унутар 
оквирног 
споразума: 
1.029,12 КМ без 
ПДВ-а 
Период трајања: 
14.12.2021 – 
31.12.2021 
Плаћање: у року 
од 30 дана по 
испостављању 
фактуре 

није било 
измјене 

- 

14.12.2021 31.12.2021 

1.029,12 КМ 
без ПДВ-а 

Вриједност 
оквирног 

споразума: 
100.000,00 

КМ без ПДВ-
а 

Остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума: 

58.970,88 КМ 
без ПДВ-а 

Период 
трајања: 

10.03.2021 – 
10.03.2023 

 



33 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

73. Набавка робе – 
спортска опрема и 
реквизити 

ЈРЈН: 37400000-2 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-13/22 

Јаћимовић доо  

ИД број: 4400902230001 

Вриједност 
уговора: 1.902,56 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
14.12.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку робе 

није било 
измјене 

- 

14.12.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
1.902,56 КМ 
без ПДВ-а  
 - 

74. Набавка робе – 
дворанска сједишта за 
ВИП ложу 

ЈРЈН: 39110000-6 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-19/22 

Tenzo doo  

ИД број: 4401142380004 

Вриједност 
уговора: 5.499,20 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
22.12.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: у року 
од 7 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

22.12.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
5.499,20 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

75. Набавка робе – радна 
обућа 

ЈРЈН: 18000000-9 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-25/22 

Јаћимовић доо  

ИД број: 4400902230001 

Вриједност 
уговора: 1.111,11 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
23.12.2021 – 
30.12.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену 
испоруку робе 

није било 
измјене 

- 

23.12.2021 30.12.2021 
 
1.111,11 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

76. Набавка услуге штаме 
и штампаног 
материјала  

ЈРЈН: 79810000-5 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-28/22 

Мако принт доо  

ИД број: 4402834800000 

Вриједност 
уговора: 3.247,50 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
23.11.2021 – 
26.12.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

23.11.2021 26.12.2021 
 
3.247,50 КМ 
без ПДВ-а  
 - 

77. Набавка услуге – 
физичко обезбјеђење 
на турниру у малом 
фудбалу 

ЈРЈН: 79710000-4 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-29/22 

Мастер безбједност доо  

ИД број: 4404499220004 

Вриједност 
уговора: 2.550,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
17.12.2021 – 
26.12.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

08.12.2021 26.12.2021 
 
2.550,00 КМ 
без ПДВ-а  
 - 

78. Набавка и монтажа 
робе – сигурносна 
челична роло решетка 
за столарију 

ЈРЈН: 44212329-1 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-32/22 

МЕГА СТИЛ ДОО  

ИД број: 4400823360005 

Вриједност 
уговора: 4.210,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
29.12.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

29.12.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
4.210,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 



35 
 

Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

79. Набавка и монтажа 
робе – свјетлећи 
натписи и називи 
објеката ЈУ СЦ 
„Борик“ 

ЈРЈН: 31523300-1 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-33/22 

Фирмописац Јоргић – 
Горан Јоргић сп  

ИД број: 4507460890006 

Вриједност 
уговора: 5.950,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
29.12.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

29.12.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
5.950,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

80. Набавка робе – татами 
подлога за боксерски 
ринг  

ЈРЈН: 37400000-2 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-34/22 

Јаћимовић доо  

ИД број: 4400902230001 

Вриједност 
уговора: 2.793,16 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
29.12.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

29.12.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
2.793,16 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

81. Набавка робе – 
мобилно озвучење 

ЈРЈН: 32342410-9 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-35/22 

СД Системи доо 

ИД број: 4403922620000 

Вриједност 
уговора: 5.900,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
29.12.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

29.12.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
5.900,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

82. Набавка радова – 
фарбање дворанских 
столица  

ЈРЈН: 45442100-8 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-36/22 

Регент Ентеријери доо  

ИД број: 4404640180003 

Вриједност 
уговора: 6.000,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
29.12.2021 – до 
комплетног 
извођења радова 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

29.12.2021 до 
комплетног 
извођења 
радова 
6.000,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

83. Набавка робе – 
косилица за траву, 
тример за траву и 
моторни чистач за 
снијег 

ЈРЈН: 16000000-5 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-37/22 

Центрум траде доо  

ИД број: 4401150640007 

Вриједност 
уговора: 3.467,52 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
29.12.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

29.12.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
3.467,52 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

84. Набавка робе – 
говорнице од 
плексигласа  

ЈРЈН: 39300000-5 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-38/22 

ББ Принт  

ИД број: 4507384930001 

Вриједност 
уговора: 1.700,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
29.12.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

29.12.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
1.700,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 
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Редни 
број 

Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавјештења 
о додјели уговора 

са Портала ЈН 

Подаци о 
добављачу/добављачима 

у уговору/оквирном 
споразуму (Назив, ИД 

број, мјесто) 

Основни 
елементи 

уговора/оквирног 
споразума 

(вриједност, 
период 

трајања/рок 
плаћања, 

гарантни период 
и др.) 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 
уговора и 

датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 

уговора након 
учињене 

измјене/остатак 
вриједности 

оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 

уговора/  
оквирног 
споразума 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора/ 
оквирног 
споразума 
и укупна 
утрошена 

вриједност 

Напомена/ 
образложење 
(значајније 

измјене, 
раскид 

уговора и 
сл.) 

85. Набавка робе – 
угоститељски 
намјештај  

ЈРЈН: 39150000-8 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-39/22 

ЛОФТ ДОО  

ИД број: 4402370540000 

Вриједност 
уговора: 4.996,24 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
29.12.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: у року 
од 7 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

29.12.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
4.996,24 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

86. Набавка и уградња 
робе – електронска 
паркинг рампа  

ЈРЈН: 34953000-2 

Директни споразм 

Број обавјештења: 
224-8-1-40/22 

Euro Media Group  

ИД број: 4510322760003 

Вриједност 
уговора: 4.900,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
30.12.2021 – 
истека гарантног 
периода 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре  

није било 
измјене 

- 

30.12.2021 истека 
гарантног 
периода  
 
4.900,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 

87. Набавка услуге – 
организација 
манифестације 
„Извлачење парова 
турнира у малом 
фудбалу“ 

ЈРЈН: 79952000-2 

Директни 
споразум  

Број обавјештења: 
224-8-2-41/22 

Прорент доо  

ИД број: 4404449800000 

Вриједност 
уговора: 5.800,00 
КМ без ПДВ-а 
Период трајања: 
26.11.2021 – 
29.11.2021 
Плаћање: у року 
од 15 дана по 
испостављању 
фактуре за 
извршену услугу 

није било 
измјене 

- 

26.11.2021 29.11.2021 
 
5.800,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

- 




