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Ред.
бр. 

Ознака и опис по ЈРЈН Врста 
поступка и 
број 
обавјештења 
о додјели 
уговора са 
Портала 
јавних 
набавки 

Подаци о добављачу/ 
добављачима у 
оквирном споразуму 
(Назив, ИД број, 
мјесто) 

Основни елементи уговора/оквирног 
споразума (вриједност, период 
трајања/рок извршења, рок плаћања, 
гарантни период 

Опис 
измјене 
основних 
елеменат
а уговра и 
датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 
уговора након 
учињене 
измјене/остатак 
вриједности 
оквирног 
споразума 

Датум 
закључења 
уговра/окви
рног 
споразума 

Датум потпуне 
рализације 
уговра/оквирно
г спорзаума и 
укупна 
утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложе
ње) 

1. DLMS/104 Конвертор 
протокола  
 
32422000-7 Мрежне 
компоненте 

Директни 
споразум 
 

„Metering Solutions“ 
д.о.о. Бања Лука,  
ЈИБ 
4402599880009 

Вриједност: 
5.950,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
30 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања:15 дана након 
испоруке робе  и исправно 
испостављене фактуре 

  04.02.2016. 
године 
 
 
 
 

  

2. Пумпе и вентили за 
гријање 
 
42122000-0 Пумпе 

Директни 
споразум 
 

„Rapid Inport“ д.о.о. 
Бања Лука, 
ЈИБ 
4400951280006 

Вриједност: 
1.800,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
120  дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања:15 дана након 
испоруке робе  и исправно 
испостављене фактуре 

  04.02.2016. 
године 
 
 
 
 

  

3. Редовни и технички 
преглед возила 
 
71631200-2 Услуге 
техничког прегледа возила 
 

Директни 
споразум 
 

„Agro Auto“  d.o.o.  
Мркоњић  Град,  
ЈИБ  
4401198500002 
 

Вриједност: 
3.454,98 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
на период од 3 (три) године; 
 
-рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 

  04.02.2016. 
године 
 
 
 
 

  



4. Тест умањења 
вриједности имовине за 
2015. годину у складу са 
МРС 36 
 
71620000-0 Услуге анализе 

Директни 
споразум 
 

„KPMG“ д.о.о. 
Београд, 
ПИБ 100058593 

Вриједност: 
5.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
за завршетак оперативног рада 
и за извјештавања у форми 
нацрта је 10 радних дана, од 
достављања свих тражених 
информација. Финална верзија 
Извјештаја ће бити достављена 
у року од 2 радна дана након 
пријема свих коментар, 
напомена и питања учињених 
на верзију у нацрту; 
 
-рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  04.02.2016. 
године 
 
 
 
 

  

5. Набавка и уградња 
система резервних 
генераторских заштита 
на генератору 2 у ХЕ 
„Бочац“ 
 
45315400-2 – Радови на 
високонапонским 
инсталацијама 

Конкурентски 
поступак 

„Еlnos BL“ д.о.о. 
Бања Лука 

Вриједност: 
53.950,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
90 радних дана од увођења у 
посао; 
 
-рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  04.02.2016. 
године 
 
 
 
 

  

6. Метролошког 
потврђивања дијела 
мјерне опреме 
 
71620000-0 Услуге 
анализе 

Директни 
споразум 
 

„ОРАО“  а.д.  
Бијељина, 
ЈИБ  
4400345950004 

Вриједност: 
1.450,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
15 радних дана од увођења у 
посао; 
 
-рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 

  22.02.2016. 
године 

  



7. Унапређење знања 
запослених из области 
Међународног 
рачуноводственог 
стандарда 12 
 
71620000-0 Услуге 
анализе 
 

Директни 
споразум 
 

“Deloitte“ д.о.о. 
Бања Лука, 
ЈИБ 
4400883000008 

Вриједност: 
4.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
30 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  22.02.2016. 
године 

  

8. Израда актуарске 
процјене дугорочних 
примања запослених у 
предузећу према МРС 19 
 
71620000-0 Услуге 
анализе 
 

Директни 
споразум 
 

Бојан Башкот, 
овлаштени актуар,  
ЈИБ   
2112983160018 

Вриједност: 
1.900,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
7 (седам)  дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  22.02.2016. 
године 

  

9. Замјена акцелерографа 
 
38293000-5 Сеизмичка 
опрема 
 

Отворени 
поступак 

„Maximus“ д.о.о. 
Бања Лука, 
ЈИБ 
4403094200000 

Вриједност: 
124.870,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 
160 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања:15 дана након 
испоруке робе  и исправно 
испостављене фактуре 

  25.02.2016. 
године 

  

 


