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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/ 
оквирног 
споразума 

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

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Набавка сета филтера за 
уље  
 
42142200-8 Дијелови 
алата 

Директни 
споразум 

„Три Бест“ д.о.о 
Бања Лука  
ЈИБ 
4400802520002 

Вриједност: 
5.970,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  03.01.2018. 
године 

  

2. Анализа турбинских уља 
за потребе машинске 
службе  
 
50530000-9 Услуге 
поправки и одржавања 
машина 

Конкурентски 
поступак 

„Рафинерија уља 
Модрича” а.д. 
Модрича  
ЈИБ 
4400194130000 

Вриједност: 
12.650,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 45 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања:  30 дана након 
завршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  03.01.2018 
године 

  

3. Ревизија Акта о процјени 
ризика 
 
90711100-5 Процјена 
ризика или опасности, 
осим за грађење 

Директни 
споразум 

ЈНУ “ИНСТИТУТ 
ЗА ЗАШТИТУ И 
ЕКОЛОГИЈУ 
РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ“ д.о.о 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401020860005 

Вриједност: 
5.500,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 5 мјесеци од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања:  30 дана након 
завршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  03.01.2018. 
године 

  



4. Набавка роба за 
прославу Дана 
предузећа  
 
15000000-8 Храна, пиће, 
духан и сродни 
производи  

Директни 
споразум 

„Зоки“ вл. Милорад 
Лукић с.п.,  
Бања Лука  
ЈИБ 
4502345250000 
 
„Излетник“ СР 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4503137940007 
 
„Месница код 
Малића“ с.п. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4506855940006 
 

Вриједност: 
1.164,80 КМ без ПДВ-а 
 
 
 
 
2.760,00КМ без ПДВ-а 
 
 
 
 
1.136,40 КМ без ПДВ-а 
 
 
- рок извршења: 15 дана од 
дана потписвања уговора; 
 
-рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  03.01.2018. 
године 

 
 

 

5. Сервисирање и 
одржавање фотокопир 
апарата 
 
50313200-4 Услуге 
одржавање 
фотокопирних уређаја 
 

Директни 
споразум 

„Драгичевић“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401138860000 

Вриједност: 
5.926,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања:  30 дана након 
завршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  03.01.2018. 
године 

  

6. Набавка сатова за 
пензионере 
 
18500000-4 Накит, 
сатови и сродни 
производи 

Директни 
споразум 

„АГРОСИСТЕМ“ 
д.о.о.  Бања Лука 
ЈИБ 
4401004150006 

Вриједност: 
4.923,08 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 3 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

  03.01.2018. 
године 

  



7. Набавка садног 
материјала укључујући 
садњу и уређивање 
 
03451000-6 Биље 
 

Директни 
споразум 

„АГРО МГ“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401195580005 

Вриједност: 
5.850,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања:  30 дана након 
завршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  03.01.2018. 
године 

  

8. Технички преглед лифта 
 
71631100-1 Услуге 
прегледа машина 

Директни 
споразум 

ЈНУ “ИНСТИТУТ 
ЗА ЗАШТИТУ И 
ЕКОЛОГИЈУ 
РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ“ д.о.о 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401020860005 

Вриједност: 
600,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 03.01.2018. 
године; 
 
- рок плаћања:  30 дана након 
завршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  03.01.2018. 
године 

  

9. Група потрошног 
материјала за електро 
службу 
 
31680000-6 Електричне 
потрепштине и прибор 
 
 
 

Директни 
споразум 

„RAPID-INPORT“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400951280006 

Вриједност: 
1.544,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  08.01.2018. 
године 

  

10. Новогодишњи рекламни 
материјал 
 
30199792-8 Календари 

Конкурентски 
поступак 

„Центар за 
професионалну 
рехабилитацију и 
запошљавање 
инвалида“ а.д 
Бања Лука 
ЈИБ 
4403395230001 

Вриједност: 
10.635,60 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  15.01.2018. 
године 

  



11. Пружање услуга 
едукације из области 
примјене МРС-12 
 
79220000-2 Порезне 
услуге 
 
 

Директни 
споразум 

„DELOITTE“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400883000008 

Вриједност: 
4.900,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања:  30 дана након 
завршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  15.01.2018. 
године 

  

12. Пружање услуга 
пореског консалтинга у 
вези са припремом 
Документације о 
трансферним цијенама у 
складу са прописима 
Републике Српске  
 
79221000-9 Услуге 
пореског савјетовања  

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:  30 дана након 
завршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  15.01.2018. 
године 

  

13. Израда актуарске процјене 
дугорочних примања 
запослених у предузећу 
према МРС 19, од стране 
овлаштеног актуара, за 
2017. годину 
 
79200000-6 
Рачуноводствене, 
ревизорске и порезне 
услуге 

Директни 
споразум 

Овлаштени актуар 
Бојан Башкот, 
Бања Луке 
ЈМБГ 
2112983106018 

Вриједност: 
1.980,00КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 7(седам) радних 
дана од дана примитка улазних 
података које извршилац захтјева; 
 
- рок плаћања:  30 дана након 
завршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  15.01.2018. 
године 

  

14. Израда измјене студије 
економске оправданости 
за кориштење                       
ХЕ „Бочац“ на подручију 
општине Мркоњић Град 
 
 

Конкурентски 
поступак 

„ROUTING“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4402891600009 

Вриједност: 
14.200,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
завршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  15.01.2018.   



 


