
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

ФЕБРУАР И МАРТ 2018. 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. 

02/5-404-10/18 
Набавка  и 
испорука каменог 
агрегата - 
сепарације 
(фракције 0,00 – 
60,00 mm) за 
потребе санације 
макадамских 
застора на подручју 
општине Лопаре 
14212300-3 

Oтворени поступак 
15-1-1-3-5-9/18 

ПОЉОПРИВРЕДНО 
УСЛУЖНА 
ЗАНАТСКА 
ЗАДРУГА 

„МАЈЕВИЦА-ТОБУТ“ 
са п.о. Лопаре 
4403937650002 

Вриједност:  
170.000,00 КМ 
Рок испоруке: 6 
(шест) мјесеци 
рачунајући од 
датума 
обостраног 
потписивања 
овог Уговора 
Плаћање: 30 
(тридесет) дана 
од дана 
запримања 
рачуна за 
испоручену 
укупно 
уговорену 
количину робе 

  

16.03.2018. 
године 

  



2. 

02/5-404-11/18 
Набавка   робе – 
пића и напитака за 
чајну кухињу у 
Општинској управи 
општине Лопаре за 
2018. годину  
15000000-8 

Директни споразум 
 

ТРГОВИНСКА 
РАДЊА „ДАР“ 

ЛОПАРЕ 
4501387040009 

 
Вриједност:  
2.289,64 КМ 
Рок испоруке:   
Испорука роба 
врши се 
сукцесивно у 
року важења 
уговора, према 
потребама 
Купца 
Плаћање: 30 
(тридесет) дана 
од дана 
запримања 
рачуна за сваку 
појединачно 
извршену 
испоруку 

  

 
 
 
 
 
 

 
14.02.2018. 

године 

  

3. 

 
02/5-404-12/18 
Набавка радова  на  
рушењу и 
уклањању 7 
(седам) физички 
дотрајалих гаража 
у низу, које се 
налазе поред 
улице Цара Лазара 
иза зграде 
Општинске управе 
општине Лопаре 
45000000-7 

 
Директни споразум 

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

Вриједност:  
5.999,74 КМ  
Рок извођења 
радова: 7 дана 
од дана 
увођења у 
посао 
Плаћање: 30 
дана од дана 
пријема 
окончане 
ситуације 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

13.02.2018. 
године 

  



4. 

02/5-404-13/18 
Набавка   
електроматеријала 
за потребе 
одржавања уличне 
расвјете на 
подручју општине 
Лопаре  
31000000-6 

Директни споразум 
 

САМОСТАЛНА 
ТРГОВИНСКА 

РАДЊА 
„ГВОЖЂАРА“ 

ЛОПАРЕ 
4501386070001 

Вриједност:   

5.937,18 КМ 
Рок испоруке:  5 
(пет) дана од 
дана 
закључења 
овог Уговора 
Плаћање:  у 
року од 30 дана  
од дана 
пријема 
фактуре 

  

13.02.2018. 
године 

  

5. 

02/5-404-14/18 
Набавка  фриго 
садница јагоде у 
сврху подршке 
подизању нових 
засада на подручју 
општине Лопаре  
03451100-7 

Директни споразум 
 

УДРУЖЕЊЕ 
ПОЉОПРИВРЕДНИХ 

ПРОИЗВОЂАЧА 
„БЕХАР“ 

4401804350003 

Вриједност: 
6.000,00 КМ 
Рок испоруке: 
10 (десет) дана 
од дана 
закључења 
овог Уговора 
Плаћање: 30 
дана  од дана 
пријема 
фактуре 

  

19.02.2018. 
године 

  

6. 

02/5-404-15/18 
Набавка радова   
на поправци 
асфалтног дијела 
коловоза локалног 
пута у Мјесној 
заједници Пипери, 
засеок Спасојевићи 
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 

  

22.02.2018. 
године 

  



7. 

02/5-404-16/18 
Набавка  услуга 
медијског праћења 
и оглашавања 
путем електронских 
медија активности 
Општинске управе 
општине Лопаре, 
Начелника 
општине и 
Предсједника 
Скупштине 
општине, уз 
емитовање 
обавјештења, 
огласа и честитки 
64216000-3 

Услуге из Анекса II 
дио Б Закона 

„АСТРА МЕДИА“ 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

4400369970006 

Вриједност:  
6.000,00 КМ 
Рок пружања 
услуга: 12 
(дванаест) 
мјесеци, 
почевши 
најраније од 
дана 
обостраног 
потписивања 
уговора 
Плаћање: 30 
(тридесет) дана 
од дана 
испостављања 
појединачних 
мјесечних 
фактура 

  

13.03.2018. 
године 

  

8. 

02/5-404-17/18 
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  

  

06.03.2018. 
године 

  



9. 

02/5-404-18/18 
Набавка  радова на  
асфалтирању 
дијела пута од 
раскршћа са 
локалним путем 
Јабланица – 
Пипери, код куће 
Абаџић Миле, кроз 
засеок Абаџиће, 
поред гробља у 
Абаџићима, дужине 
92 метра и ширине 
2,60 метара 
45000000-7 Директни споразум 

„БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

4400380860000 

Вриједност: 
5.994,72 КМ 
Рок извођења 
радова: 7 дана 
од дана 
увођења у 
посао 
Плаћање: 30 
дана од дана 
пријема 
окончане 
ситуације 

  

06.03.2018. 
године 

  

11. 

02/5-404-19/18 
Набавка   услуга  
одржавања 
интегралног 
програмског пакета 
„Finova“ – модул за 
обрачун плата, 
кадровска 
евиденција, стална 
средства и 
програма за 
канцеларијско 
пословање, 
електронску 
писарницу и 
подршку раду 
Центрa за пружање 
услуга грађанима - 
„Docunova“ 
50324100-3 Директни споразум 

„ITINERIS“ Д.О.О. 
ТУЗЛА 

4209718600007 

Вриједност:  
4.200,00 КМ 
Рок пружања 
услуга: 12 
(дванаест) 
мјесеци, 
почевши 
најраније од 
дана 
обостраног 
потписивања 
уговора 
Плаћање: 30 
(тридесет) дана 
од дана 
испостављања 
појединачних 
мјесечних 
фактура 

  

12.03.2018. 
године 

 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

12. 

02/5-404-24/18 
Набавка  радова на  
изградњи моста у 
Мјесној заједници 
Лопаре Село, 
засеок „Поток“ 
45221110-6 Директни споразум 

„РАН РАД“ Д.О.О. 
ЛОПАРЕ 

4400463300006 

Вриједност: 
5.979,11 КМ 
Рок извођења 
радова: 25 дана 
од дана 
увођења у 
посао 
Плаћање: 30 
дана од дана 
пријема 
окончане 
ситуације 

  

15.03.2018. 
године 

 

 

13. 

02/5-404-25/18 
Набавка  радова на  
санацији 
некатегорисаних 
макадамских 
путева у 
насељеним 
мјестима Завршје и 
Прибој, засеок 
Ђокићи и Јефтићи, 
општина Лопаре 
45000000-7 Директни споразум 

УСЛУЖНО - 
РОВОКОПАЧКА 
ДЈЕЛАТНОСТ 

„ИСКОП НЕГО“ 
ПРИБОЈ 

4509996530005 

Вриједност: 
5.950,00 КМ 
Рок извођења 
радова: 12 дана 
од дана 
увођења у 
посао 
Плаћање: 30 
дана од дана 
пријема 
окончане 
ситуације 

  

20.03.2018. 
године 

 

 


