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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 у КМ без  
ПДВ-а, 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. Лот 1 Објављивање 
огласних материјала на 
годишњем нивоу за 
2018. годину и  
Лот 2 Постављање 
ексклузивног банера са 
линком Предузећа током 
одржавања 
манифестације „Избор 
најбољег спортисте и 
спортског клуба у 2018. 
години“ 
 
79341000-6 Услуге 
оглашавања 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и пласмана 
 
 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-2-180-
5-120/18 од 
16.11.2018. 
год. 

„Глас Српске“ а.д. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401702350009 

Вриједност: 
7.484,00 КМ  
 
2.484,00 КМ за Лот-1 
5.000,00 КМ за Лот-2 
 
 - рок извршења:  период од 
годину дана за Лот 1 и у вријеме 
одржавања манифестације за 
Лот 2; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 1.071,00 КМ 31.10.2018. 
године 

30.11.2018.год. 
225,00 КМ 
 
01.01.2019.год. 
1.188,00 КМ 
 
27.11.2018.год. 
5.000,00 КМ 
(Лот-2) 

 

2. Директан приступ 
интернету за потребе 
SAP ERP система 
 
72410000-7 Услуге 
провајдера 

Директни 
споразум 

„MTEL“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400964000002 

Вриједност: 
3.360,00 КМ  
 
 - рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре;  
 

 1.680,00 КМ 01.11.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
840,00 КМ 
 
30.03.2019.год. 
840,00 КМ 
 

 



3. Услуга управљања МХЕ 
“Бочац 2“, током првог 
мјесеца почетног 
периода експлоатације 
 
 
80500000-9 Услуге обуке 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-3-184-
5-124/18од 
30.11.2018. 
год. 

„Елнос БЛ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 
98.752,50 КМ  
 
 - рок извођења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 

 0,00 01.11.2018. 
године 

30.11.2018.год. 
98.752,50 КМ  
 

 

4. Набавка групе потрошног 
материјала за расвјету 
 
31520000-7 Лампе и 
прибор за лампе 

Директни 
споразум 

„Navitas“ д.о.о 
Сарајево 
ЈИБ 
4201857240006 
 

Вриједност: 
5.900,00 КМ  
 
 - рок испоруке: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 05.11.2018. 
године 

17.12.2018.год. 
5.900,00 КМ 

 

5. Извлачиви прекидач 
Emax E2N12 1250 A,  
IEC 60947-2 
 
31212000-5 Прекидачи 
струјних кругова 

Koнкурентски 
поступак 

„Elektro Milas“ 
д.о.о. Љубушки 
ЈИБ 
4272012960004 

Вриједност: 
13.474,00 КМ   
 
 - рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

 0,00 07.11.2018. 
године 

17.12.2018.год. 
13.474,00 КМ   

 

6. Измјене на програму за 
обрачун плата 
 
72210000-0 Услуге 
програмирања пакета 
програмске подршке 
(софтверских пакета) 

Директни 
споразум 

„KI Sistemi“ д.о.о. 
Приједор 
ЈИБ 
4400680310001 

Вриједност: 
2.000,00 КМ  
 
 - рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 07.11.2018. 
године 

15.11.2018.год. 
2.000,00 КМ 

 



7. Набавка водо – 
инсталационог 
материјала за 
прикључење на водовод 
на „Адама“ 
 

Директни 
споразум 

„Nik Trade“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401190860000 

Вриједност: 
288,90 КМ  
 
 - рок испоруке: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре;  
 

 0,00 07.11.2018. 
године 

05.11.2018.год. 
288,90 КМ 

 

8. Извођење додатних 
радова на уређењу 
платоа од машинске 
зграде до кућне турбине  
 
45000000-7 Грађевински 
радови 

Преговорач-
ки поступак 
објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-4-3-186-
5-127/18 од 
12.12.2018. 
год. 

„Мркоњић путеви“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401192640007 

Вриједност: 
43.277,38 КМ   
 
 - рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

 0,00 23.11.2018. 
године 

30.11.2018.год. 
43.277,38 КМ   
 

 

9. Остале услуге  
79341000-6 Услуге 
оглашавања 
 
45441000-0 Стакларски 
радови 
 
 

Директни 
споразум 

„Стакло Билић” 
Јајце 
ЈИБ 
4336286410009 

Вриједност: 
872,30 КМ  
 
 - рок извршења:  26.11.2018. 
године 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 26.11.2018. 
године 

27.11.2018.год. 
872,30 КМ 

 

10. Набавка и уградња 
трансформтора за 
побуду генератора  
 
31170000-8 
Трансформатори 
51111300-6 Услуге 
инсталирања 
трансформатора 

Отворени 
поступак 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
215-1-1-68-5-
126/18 од 
12.12.2018. 
год. 

„Елнос БЛ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 
69.900,00 КМ  
 
 - рок извођења: 30 дана од 
увођења у посао;  
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 69.900,00 КМ  
 

29.11.2018. 
године 

  



11. Зимске ауто гуме  
 
34351100-3 Гуме за 
аутомобиле 
 

Koнкурентски 
поступак 

„Аутоцентар 
Меркур“ д.о.о.  
Бања Лука  
ЈИБ 
4400841420007 

Вриједност: 
9.620,00 КМ  
 
 - рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 30.11.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
9.620,00 КМ 

 

 


