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ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА / ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
ГРАД БАЊАЛУКА, ЈУНИ 2022. ГОДИНА 

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

Р.б. Опис и ознака по 
ЈРЈН 

Врста поступка и 
број обавијести о 
додјели уговора са 
Портала јавних 

набава 

Подаци о 
добављачу/ 
добављачима  
у оквирном 
споразуму 

(Назив, ИД број, 
мјесто 

Основни елементи 
уговора/оквирног 

споразума 
(Вриједност, 
раздобље 

трајања/рок 
извршења, рок 

плаћања, 
јамствено 
раздобље...) 

Опис измјене основних 
елемената уговора и 

датума измјене 

Остатак вриједности 
уговора након 

учињене 
измјене/остатак 

вриједности оквирног 
споразума 

Датум закључења 
уговора/ 
оквирног 
споразума 

Датум потпуна 
реализације 

уговора/оквирног 
споразума и 

укупна утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложење) 

1. Набавка 
дијелова,ауто 

гума и 
акумулатора за 
возни парк  

ЈПЈН 
34000000-7 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-1-134/22 

„AUTOCENTAR 
MERKUR“ д.о.о 

Бања Лука 
4400841420007 

Вриједност:22.674,
60 КМ са ПДВ-ом 

Начин 
плаћања:Добавља
ч се обавезује да ће 
испоруку дијелова 

ауто гума и 
акумулатора,обав
ити у складу са 
захтјевима 

наручиоца ,а по 
нормама 

квалитета и 
стандардима који 
важе за предметну 

робу. 
Уговор се 

залључује на 
период једне 
године,од дана 

закључивања,или 
до испуњења 
вриједности 

уговореног износа. 

  31.05.2022.год   
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2. Едукацја за 
развој лидерског 

потенцијала 
80000000-4 

Директни 
споразум 

320-8-2-286/22 

„IT EXPERT“ 
д.о.о. Бања Лука 
4404505560009 

Вриједност: 
4.212,00 КМ са 

ПДВ-ом,  
Начин плаћања: 

по основу 
испостављеног 

рачуна, 
Рок: три мјесеца 

ода дана 
закључења 
уговора 

  26.05.2022.   

3. Измјена дијела 
Регулационог 

плана за простор 
Регионалног 
центра у 
Бањалуци 
71000000-8 

Директни 
споразум 

320-8-2-287/22 

„Routing“ д.о.о. 
Бања Лука 

4402891600009 

Вриједност:7.020,0
0 КМ са ПДВ-ом 

Начин 
плаћања:30% по 

утврђивању 
нацрта плана, 

50%по 
утврђивању и 

достави 
приједлога Плана 

у форми 
материјала за 
усвајање на 

Скупштини града 
и8 20% по предаји 
уговореног броја 

примјерака 
усвојеног 

елабората плана. 
Рок:за израду и 
предају овјереног 
преднацрта плана-

45 дана од 
закључења 

уговора и доставе 
програмских 
елемената, за 

израду и предају 
приједлога нацрта 
плана -30 дана од 

одржавања 
стручне расправе 
о преднацрту 

плана , за израду и 
предају приједлога 
плана -30 дана од 
одржавања јавне 

расправе о 
примједбама, 
приједлозима и 
мишљењима на 

  01.06.2022. године   
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нацрт плана, за 
израду и предају 

елабората плана -7 
дана од дана 
усвајања 

приједлога плана 
на сједници 

Скупштине града 
Бањалука 

4. Услуге превоза 
панорамским 
аутобусом на 
Бањ брдо 

60000000-8 

Конкурентски 
захтјев/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-7-2-143/20 

''' АЛДЕМО-
ТУРС'' д.о.о. 
Бањалука 

4402835950005 

Вриједност-
6.200,00 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

27.05.2022.године 
Плаћање-на 

основу достављене 
фактуре 

  20.05.2022.године   

5. Измјена дијела 
Регулационог 

плана за простор 
између улица 

Књаза Милоша, 
Проте Николе 
Костића, нове 
трасе улице 

Илије 
Гарашанина и 
жељезничке 
пруге Бања 
Лука- Нови 
Град(радни 

назив: Ливница) 
71000000-8 

Дирекзни споразум 
320-8-2-288/22 

„ЦПК“ д.о.о. 
Бања Лука 

4404199850006 

Вриједност:7.020,0
0 КМ са ПДВ-ом 

Начин 
плаћања:30% по 

утврђивању 
нацрта плана, 

50%по 
утврђивању и 

достави 
приједлога Плана 

у форми 
материјала за 
усвајање на 

Скупштини града 
и8 20% по предаји 
уговореног броја 

примјерака 
усвојеног 

елабората плана. 
Рок:за израду и 
предају овјереног 
преднацрта плана-

45 дана од 
закључења 

уговора и доставе 
програмских 
елемената, за 

израду и предају 
приједлога нацрта 
плана -30 дана од 

одржавања 

  01.06.2022. године   
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стручне расправе 
о преднацрту 

плана , за израду и 
предају приједлога 
плана -30 дана од 
одржавања јавне 

расправе о 
примједбама, 
приједлозима и 
мишљењима на 
нацрт плана, за 
израду и предају 

елабората плана -7 
дана од дана 
усвајања 

приједлога плана 
на сједници 

Скупштине града 
Бањалука 

6. Набавка 
расвјетних 
тијела за 

јединице ЦЗ 
35000000-4 

Директни 
споразум 

320-8-1-293/22 

„VATRO-
PROMET“ д.о.о. 

Бања Лука 
4403700640002 

Вриједност:6.833,9
7 КМ са ПДВ-ом,  
Начин плаћања: 
на жиро рачун 

добављача након 
извршене 
комплетне 

примопредаје и 
потписивања 
записника о 

примопредаји а на 
основу 

испостављене 
фактуре 

Рок:7 дана од дана 
закључења 
уговора 

  03.06.2022. године   

7. Извођење 
систематске 
превентивне 
дезинсекције 
комараца на 

подручју града 
Бањалука за 
2022.годину 
90000000-7 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-2-101-5-

189/22 

''EKO-BeL'' д.о.о. 
Лакташи 

4400855480002 

Вриједност-
77.571,00 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до краја 

септембра мјесеца 
2022.године 
Плаћање-на 

основу 
испостављених и 
овјерених фактура 

  03.06.2022.године   
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8. Авио карте и 
снјештај у 

иностранству 
ЈРЈН 

63000000-9 

Анекс II дио Б  
320-0-2-3-7-224/22 

„STAR TRAVEL“ 
д.о.о. 

Бања Лука 
4401677490003 

Вриједност-
40.000,00 КМ  
Рок-1 година 
Плаћање-на 
основу достављене 
фактуре 

  31.05.2022.године   
 
 
 
 
 
 
 

 

9. Израда пројекта 
за набавку и 
уградњу 

саобраћајне 
сигнализације 
ЈРЈН 71000000-8 

Директни споразум 
320-8-2-301/22 

Центар за 
пројектовање и 
консалтинг 
„ЦПК“ д.о.о. 
Бања Лука 

4404199850006 

Вриједност: 
6.991,92 са ПДВ-

ом, 
На основу 

испостављене и 
овјерене фактуре, 
Рок: 30 дана од 
дана закључења 

уговора 

  14.06.2022.   

10. Вршење услуге 
цијепања 
парцела и 
снимања 
подземних 
инсталација 

ЈРЈН 
71000000-8 

Директни споразум 
320-8-2-302/22 

„ГЕО-АСТОР“ 
д.о.о. 

Бања Лука 
4402680220005 

Вриједност-
6.955,65 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2022.године 
Плаћање-на 

основу 
достављене 
фактуре 

  14.06.2022.године   

11. Набавка 
декоративног 
материјала за 

потребе 
одржавања 
фестивала 
цвијећа у 
Бањалуци 
39000000-2 

Директни споразум 
320-8-1-303/22 

Цвјећара 
„Унико“ Бања 

Лука 
4503896420000 

Вриједност:5.925,
00 КМ са ПДВ-ом 
Рок:5 дана од 

дана закључења 
уговора 

Начин плаћања: 
на основу 

испостављене и од 
стране Наручиоца 
овјерене фактуре 

  14.06.2022.године   

12. Постављање 
монтажно-
демонтажне 

бине за потребе 
одржавања 

манифестације 
18. Зимско 

прело Горња 
Пискавица 

Директни споразум 
320-8-2-304/22 

„AVB“ с.п.  
Бања Лука 

4511189360001 

Вриједност: 
2.564,10 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок:5 дана од 
закључења 
уговора 

Начин плаћања: 
на основу 

испостављене и 
овјерен фактуре 

  14.06.2022.године   
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13. ЛОТ 3 
Одржавање 
макадамских 
саобраћајница 
локалних и 

некатегорисани
х путева 

45000000-7 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-3-128-3-106/21 

''NISKOGRADNJ
A-

MARJANOVI Ć'' 
4402256500006 

Вриједност-
89.990,00 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2022.године 
Плаћање-путем 

мјесечних 
привремених 
ситуација 

  14.06.2022.године   

14. 
 

Oдржавање 
возног парка 

Јпјн-50112200-5 

Отворени поступак 
320-1-2-129-5-230/22 

„LADA AUTO“ 
doo Бања Лука 
4400991820003 

Вриједност:93.410
,91 КМ 

Рок:3 дана од 
дана пријема 

наруџбе 
Начин 

паћања:плаћање 
ће се вршити по 

основу 
испостаљених 

рачуна ,овјерене 
од стране 

извршиоца услуга 
и наручиоца 

услуге. 

  14.06.2022.год   

15. Услуге 
уклањања 
графита на 

подручју града 
Бања Лука 

ЈПЈН 
90000000-7 

Отворени 
поступа/оквирни 

споразум 
320-1-2-242-5-232/22 

„GREEN TEAM 
GROUP“ д.о.о 
Бања Лука 

4512293710002 

Вриједност:119.15
2,80 КМ 

Рок:14.06.2025 
Плаћање:изабран

и понуђач је 
дужан да достави 

безусловну 
банкарску 
гаранцијуза 

уредно извршење 
уговора,у износу 

од 10% од 
вриједности 

уговора.гаранција 
мора гласити на 
рок ивршења  

уговора увећан за 
90 дана. 

  14.06.2022.год   
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16. Набавка 
књига“Бања 
Лука-алејама 
прошлости и 
садашњости“ 

ЈПЈН 
22000000-0 

Конкурентски 
поступак 

320-7-1-227/22 

ATLANTIK BB 
д.о.о Бања Лука 
4400913350009 

Вриједност:14.040
,00КМ са ПДВ-ом 
Рок:Уговор се 
закључује на 

временски период 
12 мјесеци од дана 
закључивања или 

испуњења 
вриједности 
уговореног 
износа. 

Плаћање:добавља
ч је дужан да 
реализацију 

услуга пружи до 
15 дана по 

постављеномзахтј
еву,односно по 
договору са 
наручиоцем. 

  31.05.2022.год   

17. ЛОТ 1 
Извјештавање о 
резултатима и 
плановима рада 

градске 
администрације 
у рубрикама на 
теме политике, 

друштва, 
економије и 

локалних тема 
79000000-4 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-181/22 

''ГЛАС 
СРПСКЕ'' а.д. 
Бањалука 

4401702350009 

Вриједност-
7.020,00 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 

12 мјесеци 
Плаћање-по 

основу 
испостављеног 

рачуна 

  31.05.2022.године   

 
18.  

ЛОТ 2 
Новинско 

праћење рада 
одјељења 

Градске управе 
и периодична 

објава 
тематских 
чланака 

79000000-4 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-181/22 

НИГД ''Дневне 
независне 
новине'' 
Бањалука 

4400848860002 

Вриједност-
7.020,00 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 

12 мјесеци 
Плаћање-по 

основу 
испостављеног 

рачуна 

  31.05.2022.године   
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19. 

Представљање 
и праћење рада 
Градоначелник
а и Градске 
управе кроз 
програме 

телевизијских 
станица; ЛОТ 

1: Обрада 
значајних тема 
у сарадњи са 
одјељењима 

Градске управе 
у дневним и 
вечерњим 
колажним и 

информативни
м емисијама 

ЈРЈН 
79000000-4 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-168/22 

„ELTA MEDIA 
GROUP“ д.о.о. 
Бања Лука 

4403933740007 

Вриједност-
8.143,20 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 

12 мјесеци 
Плаћање-по 

основу 
испостављеног 

рачуна 

  07.06.2022.године   

20. Представљање 
и праћење рада 
Градоначелник
а и Градске 
управе кроз 
програме 

телевизијских 
станица; ЛОТ 
2: Прилози о 
значајним 

дешавањима и 
раду у дневним 
и вечерњим 

информативни
м емисијама 

ЈРЈН 
79000000-4 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-168/22 

Телевизија „К 3“ 
д.о.о. 

Прњавор 
4403354710007 

Вриједност-
8.190,00 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 

12 мјесеци 
Плаћање-по 

основу 
испостављеног 

рачуна 

  02.06.2022.године   

21. Лоцирање 
крупног отпада 

и вршења 
надзора при 

вађењу истог из 
корита ријека 

90000000-7 

Конкурентски 
захтјев/оквирни 

споразум 
320-7-3-200/22 

РК ''BUK'' 
Бањалука 

4401650530003 

Вриједност-
13.923,00 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 

2 године 
Плаћање-након 
испостављених и 

овјерених 
фактура 

  17.06.2022.године   
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22. ЛОТ 1 – Израда 
УТУ-а и 
Главног 

пројекта за 
изградњу улице 

Милана 
Стевиловића у 
Бањалуци са 
припадајућом 
инфраструктур

ом 
ЈРЈН 

71000000-8 

Конкурентски 
захтјев/оквирни 

споразум 
320-7-2-193/22 

Институт за 
грађевинарство“
ИГ“ д.о.о Бања 

Лука 
4400918310005 

Вриједност:3.276,
00 КМ са ПДВ-ом 
Рок: 105 дана од 
дана закључења 

уговора 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране Наручиоца 
овјерене фактуре 

  14.06.2022.године   

23. ЛОТ 2 – Израда 
УТУ-а и 
Главног 

пројекта за 
изградњу улице 
Јована Цвијића 
у Бањој Луци 

ЈРЈН 
71000000-8 

Конкурентски 
захтјев/оквирни 

споразум 
320-7-2-193/22 

Институт за 
грађевинарство“
ИГ“ д.о.о Бања 

Лука 
4400918310005 

Вриједност:4.446,
00 КМ са ПДВ-ом 
Рок: 135 дана од 
дана закључења 

уговора 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране Наручиоца 
овјерене фактуре 

  14.06.2022.године   

24. Услуга 
уклањања 
мијешаног 
отпада са 

привремених и 
дивљих 

депонија и 
одвоз отпада 
одложеног у 
контејнере 

запремине 5 m³ 
ван урбаног 

подручја града 
ЈРЈН 

90000000-7 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-2-104-5-162/21 

„ЕКО-ЕУРО 
ТИМ“ д.о.о Бања 

Лука 
ЈИБ 

4402095730006 

Вриједност-
388.004,47 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-до 

31.12.2022.године 
Плаћање-путем 

мјесечних 
привремених 
ситуација 

  17.06.2022.године   

25. Изградња 
водоводне и 

канализационе 
мреже у дијелу 
Билећке улице у 
МЗ Шарговац 

45000000-7 

Отворени поступак 
320-1-3-36-5-166/22 

''ЕКО-ЕУРО 
ТИМ'' д.о.о. 
Бањалука 

4402095730006 

Вриједност-
315.891,28 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-90 дана од 

дана 
потписивања 

уговора 
Плаћање-након 
достављања 
овјерених 
фактура 

  12.04.2022.године   
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26. Обављање 
услуге прања 
аутобуских 

надстрешница и 
пепељара на 

тргу код кривог 
сата за потребе 
акције "Чисто 
лице града" 
50000000-5 

Директни споразум 
320-8-2-315/22 

„Топ-фит“ д.о.о. 
Бања Лука 

4402599530008 

Вриједност: 
7.016,49 са ПДВ-

ом, 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре, 
Рок: 20 дана од 
дана закључења 

уговора 

  17.06.2022. године   

27. Чишћење и 
заштита фасаде 
на објекту 
Градске Управе 
      ЈРЈН 
50000000-5 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-185/22 

„Топ-фит“ д.о.о. 
Бања Лука 

4402599530008 

Вриједност: 
8.171,28 са ПДВ-

ом, 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре, 
Рок: 15 дана од 
дана закључења 

уговора 

  16.06.2022. године   

28 Обављање 
услуге 

мониторинга 
аероалергеног 

полена 
77000000-0 

Конкурентски 
захтјев/оквирни 

соразум 
320-7-2-228/22 

ЈУ 
''Пољопривредни 
институт РС'' 
Бањалука 

4400802280001 

Вриједност-
39.999,96 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 

2 године 
Плаћање-на 

основу овјерене и 
испостављене 

фактуре 

  23.06.2022.године   

29. Услуге 
припреме и 
реализације 
гастрономске 
понуде за 
потребе 

обиљежавања 
славе града-
Спасовдана 

Директни споразум 
320-8-1-316/22 

„МЈБ“ д.о.о. Бања 
Лука  

4404002730004 

Вриједност-7.020, 
00 КМ са ПДВ-ом  
Рок- 2 дана по 
постављеном 

захтјеву односно 
по динамици 
договореној са 
наручиоцем 

Начин 
плаћања:на 

основу 
испостављеног 

рачуна 

  16.06.2022. године   
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30.  ЛОТ 3 
Објава 

текстуалних 
прилога о 

инфраструктур
ним, 

комуналним, 
културним и 

другим 
значајним 
темама 

79000000-4 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-181/22 

ИД ''Euroblic 
Press'' д.о.о. 
Бањалука 

4400816740005 

Вриједност-
7.020,00 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 

12 мјесеци 
Плаћање-по 

основу 
испостављеног 

рачуна 

  31.05.2022.године   

31.  Услуга 
девиперизације 
змија са јавних 
површина и 
уклањање 

стршљеника 
90000000-7 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-146/22 

„ЕКО-БЕЛ“ д.о.о 
Лакташи  

4400855480002 

Вриједност:7.605,
00 КМ са ПДВ-ом 

Рок:до краја 
текуће 2022 

год.или до висине 
обезбјеђених 
средстава. 

Плаћање:вршиће 
се без 

аванса,након 
достављене 

документације о 
обављеној услузи 

,а на основу 
испостављене или 
овјерене фактуре. 

  14.06.2022 год   

32. Одржавање и 
сервис 

бицикала 
71000000-8 

Директни споразум 
320-8-2-318/22 

„Соковић 
спорт“ д.о.о. Бања 
Лука 
4403990620000 

Вриједност: 
4.908,19 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок:1 година од 
дана закључења 
или до испуњења 

вриједности 
уговореног износа 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављених 

фактура 

  23.06.2022. год   

33. Набавка 
приколице за 
агрегат 
ЈРЈН 34000000-7 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-1-211/22 

„WALTER“ 
д.о.о. 

Бања Лука 
4400940590003 

Вриједност: 
51.187,50 са ПДВ-

ом, 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављене и од 
стране наручиоца 
овјерене фактуре, 
Рок: 30 дана од 
дана закључења 

уговора 

  17.06.2022. године   
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34. Измјена дијела 
РП Центар-

Алеја 
71000000-8 

Директни споразум 
320-8-2-319/22 

„ЦПК“ д.о.о. 
Бања Лука 

4404199850006 

Вриједност:5.265,
00 КМ са ПДВ-ом 

Начин 
плаћања:30% по 

утврђивању 
нацрта плана, 

50%по 
утврђивању и 

достави 
приједлога Плана 

у форми 
материјала за 
усвајање на 

Скупштини града 
и8 20% по предаји 
уговореног броја 

примјерака 
усвојеног 

елабората плана. 
Рок:за израду и 
предају овјереног 

преднацрта 
плана-60 дана од 

закључења 
уговора и доставе 

програмских 
елемената, за 

израду и предају 
приједлога 

нацрта плана -30 
дана од 

одржавања 
стручне расправе 
о преднацрту 

плана , за израду 
и предају 

приједлога плана 
-30 дана од 

одржавања јавне 
расправе о 

примједбама, 
приједлозима и 
мишљењима на 
нацрт плана, за 
израду и предају 
елабората плана -

7 дана од дана 
усвајања 

приједлога плана 
на сједници 

Скупштине града 
Бањалука 

  14.06.2022. године   
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35. Надоградња 
апликације за 
вођење помоћне 

књиге 
потраживања 

72000000-5 

Директни споразум 
320-8-2-320/22 

„Медиа про“ д.о.о. 
Приједор 

4400706130007 

Вриједност:3.790,
80 КМ са ПДВ-ом, 

Начин 
плаћања:на 

основу 
испостављеног и 
овјереног рачуна 
Рок:30 дана од 
дана закључења 

уговора 

  28.06.2022.   

36. Модернизација 
ред-система у 
Пријемној 
канцеларији 
72000000-5 

Директни споразум 
320-8-2-321/22 

Електротехнички 
факултет 

Универзитета у 
Бањалуци 

4401017720057 

Вриједност:6.961,
50 КМ са ПДВ-ом 
Начин плаћања: 

на основу 
испостављеног и 
овјереног рачуна 
Рок:30 дана по 

обављеном послу 

   16.06.2022.   

37. Набавка горива 
09000000-3 

Отворени 
поступак/уговор на 
основу оквирног 

споразума 
320-1-1-151-5-197/21 

''SUPER-
PETROL'' д.о.о. 

Бањалука 
4401153740002 

Вриједност-
82.119,67 КМ са 

ПДВ-ом 
Рок-на период од 

годину дану 
Плаћање-у року 
од 60 дана од дана 
испостављања 

фактуре 
 

  30.06.2022.године   

38. Набавка опреме 
за просторије 
ватргасних 

домова (трака 
за трчање, 
тегови и др.) 

ЈРЈН 
37000000-8 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-1-187/22 

„OLIMP SPORT“ 
д.о.о. 

Бања Лука 
4403414040006 

Вриједност:56.158
,33 КМ са ПДВ-

ом, Начин 
плаћања:на 

основу 
испостављеног и 
овјереног рачуна 
Рок:30 дана од 
дана закључења 

уговора 

  30.06.2022.године   

39 Прикључак 
магацинског 
простора на 

канализациону 
и водоводну 
мрежу у 

Битољској 
улици са свим 

пратећим 
радовима 
ЈПЈН 

45000000-7 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-3-223/22 

„PROGRES 
GRADNJA“ д.о.о 

Бања Лука 
4401158970006 

Вриједност:15.795
,00 КМ са ПДВ-

ом. 
Начин 

плаћања:на 
основу стварно 

изведених 
количина,утврђен
им грађевинском 

књигом уз 
примјену 
уговорених 

  01.07.2022.год   
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јединичних 
цијена овјерених 
од стр.наручиоца. 

Рок:30 дана 
рачунајући тај 
рок од дана 

увођења извођача 
у посао. 

40. Одржавање 
телефонске 
централе 

50000000-5 

Конкурентски 
захтјев 

320-7-2-91/22 

„SIECOM“ д.о.о 
Сарајево 

4201170100000 

Вриједност::7.020,
00 КМ са ПДВ-ом 
Рок:плаћање ће се 
вршити по истеку 
сваког мјесеца 

,док ће плаћање 
услуге изградње и 

набавке 
резервних 
дијелова  

наплаћивати по 
извршеној 

интервенцији. 
Рок:уговор се 
закључују на 
период од 12 

мјесеци од дана 
потписа обе 

уговорне стране. 

  16.06.2022.год   

41.          
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 М.П. Потпис одговорне особе 
  

_________________________ 
 


