
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

ЈАНУАР 2018-02-15. ГОДИНЕ 

Ред. 
број 

Опис и ознака из 
ЈРЈН 

Врста поступка, 
број обавјештења 
о додјели уговора 
са Портала јавних 

набавки 

Подаци о добављачу 
Основни 
елементи 
уговора 

Опис 
измјене 

основних 
елемената 

уговора 

Остатак 
вриједности 

уговора 
након 

учињене 
измјене 

Датум 
закључења 

уговора 

Датум 
потпуне 

реализације 
уговора 

   Напомена 

1. 

02/5-404-1/18 
Набавка услуга 
кориштења 
огласног простора 
у седмичном листу 
ради информисања 
јавности о 
дешавањима од 
значаја за општину 
Лопаре 
(објављивање 
текстова 
информативног 
карактера, 
обавјештења за 
грађане, 
eмитовање 
празничних 
честитки) и 
куповина 1500 
примјерака (30 
примјерака по 
броју) истог 
седмичног листа 
79810000-5 Директни споразум 

ЈИП „СЕМБЕРИЈА И 
МАЈЕВИЦА“ 
БИЈЕЉИНА 

4400356640007 

Вриједност:  
4.102,55 КМ 
Рок пружања 
услуга: од дана 
обостраног 
потписивања 
уговора до 
31.12.2018. 
године 
Плаћање: 30 
дана од дана 
пријема 
појединачних 
мјесечних 
фактура 

  

18.01.2018. 
године 

  



2. 

02/5-404-2/18 
Набавка  
банкарских услуга 
– провизија банке у 
платном промету 
за 2018. годину   
66110000-4 

Директни споразум 
 

„PAVLOVIĆ 
INTERNATIONAL 

BANK“ А.Д. 
СЛОБОМИР-
БИЈЕЉИНА 

4400390820006 

 
Вриједност:  
5.306,94 КМ 
Рок пружања 
услуга:  од дана 
обостраног 
потписивања 
уговора до 
31.12.2018. 
године 
Плаћање: 30 
дана од дана 
пријема 
фактуре 

  

 
 
 
 
 
 

 
17.01.2018. 

године 

  

3. 

 
02/5-404-3/18 
Набавка радова  на 
асфалтирању 
дијела локалног 
пута у Мјесној 
заједници 
Бобетино Брдо, 
засеок Лукићи, у 
дужини од 80 
метара и ширини 
2,60 метара 
45000000-7 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Директни споразум 

„БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

4400380860000 

Вриједност:  
5.996,80 КМ  
Рок извођења 
радова: 5 дана 
од дана 
увођења у 
посао 
Плаћање: 30 
дана од дана 
пријема 
окончане 
ситуације 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

25.01.2018. 
године 

  



4. 

02/5-404-4/18 
Набавка  средстава 
за одржавање 
хигијене у 
Општинској управи 
општине Лопаре за 

2018. годину  

39830000-9 

Директни споразум 
 

ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ДАР“ 

ЛОПАРЕ 
4501387040009 

Вриједност:   

3.234,51 КМ 
Рок важења 
уговора:  од 
дана 
обостраног 
потписивања 
уговора до 
31.12.2018. 
године 
Плаћање:  у 
року од 30 дана 
од дана 
запримања 
рачуна за сваку 
појединачно 
извршену 
испоруку 

  

29.01.2018. 
године 

  

5. 

02/5-404-5/18 
Набавка радова на 
заштити пута 
постављањем 
бетонских габиона у 
дужини од 15 метара 
на дијелу локалног 
пута Лопаре – Козјак, 
у близини куће 
Бобана Бојића и 
спуштање нивоа 
нивелете пута ради 
смањења успона у 
дужини од 30 метара 
на локацији мјесног 
гробља у Козјаку, 
општина Лопаре 
45000000-7 

Директни споразум 
 

УСЛУЖНА ЗАНАТСКА 
РАДЊА „ЕКО - СЈАЈ“ 

КОЗЈАК 
4506811810008 

Вриједност: 
4.080,00 КМ 
Рок извођења 
радова: 10 дана 
од дана 
увођења у 
посао 
Плаћање: 30 
дана од дана 
пријема 
окончане 
ситуације 

  

29.01.2018. 
године 

  



6. 

02/5-404-6/18 
Набавка радова  на 
санацији моста на 
вукосавачком 
потоку и уређење 
поточног корита 
узводно и низводно 
од моста, локални 
пут Лопаре – 
Вукосавци, Мјесна 
заједница 
Вукосавци 
45221110-6 
45000000-7 Директни споразум 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ 
4400463720005 

Вриједност: 
5.995,65 КМ 
Рок извођења 
радова: 7 дана 
од дана 
увођења у 
посао 
Плаћање: 30 
дана од дана 
пријема 
окончане 
ситуације 

  

31.01.2018. 
године 

  

7. 

02/5-404-7/18 
Набавка  услуга 
консалтинга и 
пословног 
савјетовања у 
изради 
информативног 
програма 
71318000-0 Директни споразум 

„HAVREX“ Д.О.О. 
БАЊА ЛУКА 

4403721990003 

Вриједност:  
6.000,00 КМ 
Рок пружања 
услуга: 3 
мјесеца од 
дана 
обостраног 
потписивања 
уговора 
Плаћање: 50 % 
авансно, у року 
од 10 дана 
након 
потписивања 
Уговора, а 
преосталих 50 
% по завршетку 
уговорених 
услуга 

  

26.01.2018. 
године 

  



8. 

02/5-404-8/18 
Набавка  
специјалног возила 
са корпом дужине 
21 m, за потребе 
Територијалне 
ватрогасне 
јединице општине 
Лопаре 
34144210-3 Директни споразум 

„GTG – AUTO“ Д.О.О. 
ЧЕЛИНАЦ 

4402752580001 

Вриједност: 
6.000,00 КМ 
Рок испоруке: 
15 
календарских 
дана од дана 
обостраног 
потписивања 
уговора 
Плаћање: 30 
(тридесет) дана 
од дана 
испоруке 
возила, под 
условом да 
приликом 
примопредаје 
Наручилац 
нема примједби 
на испоручену 
робу 

  

29.01.2018. 
године 

  

9. 

02/5-404-9/18 
Набавка  радова на 
поправци 
асфалтног дијела 
коловоза локалног 
пута кроз 
насељено мјесто 
Лабуцка, општина 
Лопаре 
45000000-7 Директни споразум 

„БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

4400380860000 

Вриједност: 
6.000,00 КМ 
Рок извођења 
радова: 7 дана 
од дана 
увођења у 
посао 
Плаћање: 30 
дана од дана 
пријема 
окончане 
ситуације 

  

31.01.2018. 
године 

  



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
10. 

02/5-404-50/17 
Набавка  робе – 
навалног 
ватрогасног возила 
са пратећом 
опремом за 
потребе 
Територијалне 
ватрогасне 
јединице општине 
Лопаре 
34144210-3 

Отворени поступак 
15-1-1-46-5-4/18 

„V-Z-ZAŠTITA“ Д.О.О. 
БАЊА ЛУКА 

4400872220006 
„GASOP“ Д.О.О. 

БЕОГРАД 
100164491 

Вриједност:   

269.000,00 КМ 

Рок испоруке:  
максимално 180 
дана од дана 
обостраног 
потписивања 
уговора 
Плаћање:  50% 
од укупно 
уговорене 
вриједности 
уговора биће 
уплаћено 
авансно по 
потписивању 
уговора и 
достављања 
безусловне 
банкарске 
гаранције за 
поврат аванса. 
Преостали износ 
средстава 
Уговорни орган 
ће исплатити у 
року од 30 
(тридесет) дана 
од дана испоруке 
возила, уколико 
приликом 
примопредаје 
Наручилац нема 
примједби на 
испоручену робу 

  

23.01.2018. 
године 

 

Поступак 
покренут у 

2017. години 


