
1 
 

ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА  
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ ЛОПАРЕ 

ЈУН 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. 

02/5-404-42/18 
Набавка  радова на   
изградњи локалног 
пута у Мјесној 
заједници Тобут, 
засеок „Џелићи“ у 
дужини од 115 m1 и 
ширини асфалта 
2,60 m1 

45000000-7 Директни споразум 

„БИЈЕЉИНА ПУТ“ 
Д.О.О. БИЈЕЉИНА 

4400380860000 

Вриједност: 
5.999,70 КМ 
Рок извођења 
радова: 5 дана 
од дана 
увођења у 
посао 
Плаћање: 30 
дана од дана 
пријема 
окончане 
ситуације 

  

04.06.2018. 
године 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
02/5-404-43/18 
Набавка   услуга  
утовара, одвоза и 
истовара шута са 
градилишта у 
Лопарама у циљу 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
УСЛУГЕ ЧИШЋЕЊА, 

УРЕЂЕЊА И 

 
 
Вриједност:  
5.985,00 КМ 
Рок пружања 
услуга :   7 дана, 
рачунајући од 
дана 
обостраног 
потписивања 
уговора 
Плаћање:  
жирално, по 
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2. 

уређења јавних 
површина и 
санације јавних 
објеката    
90000000-7 

 
 
 
 

Директни споразум 
 

ОДРЖАВАЊА 
ЗЕЛЕНИХ 

ПОВРШИНА 

„ЗЕЛЕНИЛО“ 
4510571040002 

испостављању 
фактуре за 
стварно 
извршене 
услуге, у року 
од 30  дана 

 
 

 
11.06.2018. 

године 

3. 

 
02/5-404-20/18 
Набавка  погонског 
горива и моторног 
уља за возила 
Општинске управе 
општине Лопаре за 
2018. годину 
09000000-3 

 
Конкурентски 

захтјев 

АКЦИОНАРСКО 

ДРУШТВО  
„НЕСТРО ПЕТРОЛ“ 

4400959260004 

Вриједност:  
21.751,81 КМ  
Рок испоруке:  
сукцесивно, 
према 
динамици коју 
одреди Купац, 
рачунајући од 
датума 
обостраног 
потписивања 
Уговора до 
31.12.2018. 
године 
Плаћање: 30 
дана од дана 
пријема рачуна 
испостављеног 
на мјесечној 
бази од стране 
Продавца 

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

06.06.2018. 
године 
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4. 

02/5-404-35/18 
Набавка радова на 
изградњи спортске 
дворане у 
Лопарама 
(земљани, 
бетонски и 
армирано - 
бетонски радови) 
45212200-8 

Конкурентски 
захтјев 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 

Д.О.О. ЛОПАРЕ 
4400463720005 

Вриједност: 
45.844,80 КМ 
Рок извођења 
радова: 60 дана 
од дана 
увођења у 
посао 
Плаћање:  у 
року од 30 
дана, по 
испостављеним 
привременим и 
окончаној 
ситуацији 

  

08.06.2018. 
године 

  

5. 

02/5-404-36/18 
Набавка радова на 
асфалтирању 
дијела локалног 
пута у Мјесној 
заједници 
Бобетино Брдо, 
засеок Коса 
45000000-7 

Конкурентски 
захтјев 

„ИНТЕГРАЛ МЦГ“ 
Д.О.О. ЛОПАРЕ 

4400463720005 

Вриједност: 
29.008,40 КМ 
Рок извођења 
радова: 20 дана 
од дана 
увођења у 
посао 
Плаћање:   у 
року од 30 дана 
од дана 
пријема 
фактуре  

  

19.06.2018. 
године 
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6. 

02/5-404-45/18 
Набавка услуга 
осигурања 
путничких и 
теретних возила 
Општинске управе 
општине Лопаре од 
аутоодговорности 
66510000-8 

Директни споразум 
 

АКЦИОНАРСКО 
ДРУШТВО „SAS – 

SuperP 

OSIGURANJE“ 
4404049960008 

Вриједност:  
3.579,51 КМ 
Рок пружања 
услуга:   1 
година од дана 
ступања 
уговора на 
снагу 
Плаћање:   
вирмански, 
одмах по 
закључењу 
полисе 

  

18.06.2018. 
године 

  

7. 

02/5-404-46/18 
Набавка радова на 
санацији 
водозахвата 
„Јабланица“ у 
Мјесној заједници 
Јабланица и 
„Рисовац“ и 
„Веселиновац“ у 
Мјесној заједници 
Лопаре Село 

Директни споразум 
 

„ЈОВИЋ С&Д“ 
Д.О.О. 

УГЉЕВИК 

4401885330001 

Вриједност: 
5.974,00 КМ 
Рок извођења 
радова: 5 дана 
од дана 
увођења у 
посао 
Плаћање:   у 
року од 30 дана 
од дана 
пријема 
фактуре  

  

19.06.2018. 
године 

  


