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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/ 
оквирног 
споразума 

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

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Испитивање дизалица 
 
50750000-7 Услуге 
одржавања лифта 

Директни 
споразум 

ЈНУ „Институт за 
заштиту и 
екологију 
Републике Српске“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4401020860005 

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

  05.10.2017. 
године 

  

2. Замјена notebook  
Lenovo c 100 
 
 
30213100-6 Лаптопи 

Директни 
споразум 

“PRIMAPROM“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400938000002 
 

Вриједност: 
2.400,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 45 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  05.10.2017. 
године 

  

3. Постављање 
ексклузивног банера са 
логом Предузећа током 
одржавања 
манифестације 
 „Дани позоришта“ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачк-
и поступак 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
 
 
 
 
 

Градско 
позориште  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4402957040000 

Вриједност: 
2.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: током 
одржавања 8. Међународног 
фестивала дјечије пјесме 
„Распјеване пахуљице“; 
 
- рок плаћања: након 
закључивања Уговора; 

  05.10.2017. 
године 

  



 Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора  
215-4-2-124-
5-76/17 од 
19.10.2017. 
године 
 

 

4. Систематски љекарски 
преглед радника 
 
85000000-9-Услуге у 
подручју здравстава и 
социјалне заштите 

Јавна 
набавка је 
спроведена 
путем 
поступка 
набавке на 
коју се 
примјењује 
посебан 
режим 
сходно 
члану 8. 
Закона о 
јавним 
набавкама, 
Анекс II дио 
Б 
(„Службени 
гласник 
БиХ“ 
бр.39/14) 

 
 
ЗУ 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧ
КИ ЦЕНТАР  
„DEAMEDICA“  
Бања Лука 
ЈИБ 
44032044290002 
 
 
ЈЗУ „Завод за 
медицину рада и 
спорта РС“ Бања 
Лука 
ЈИБ 
4402560240002 

Вриједност: 
 
 
4.447,00 КМ без ПДВ-а (Лот-1) 
5.538,00 КМ без ПДВ-а (Лот-3) 
 
 
 
 
 
 
 
1.500,00 КМ без ПДВ-а (Лот-2) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 - рок извршења: 90 дана од 
обостраног потписивања 
уговора за Лот-1 и Лот-3, а                  
30 дана од обостраног 
потписивања уговора  за Лот-2; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 
 

  06.10.2017. 
године 

 
 

 



5. Сервисисрање система 
гријања и хлађења  
Лот-1 Поправка 
централног расхладног 
система и 
 Лот-2 Чишћење, 
дезинфекција и поправка 
клима 
 
50000000-5 Услуге 
поправака и одржавања 
 

Директни 
споразум 

„Frigomatik“ д.о.о 
Бања Лука  
ЈИБ 
4402694790009 

Вриједност: 
3.200,50 КМ  без ПДВ-а 
 
970,00 KM без ПДВ-а (Лот-1) 
2.230,50 KM без ПДВ-а (Лот-2) 
 
 - рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  06.10.2017. 
године 

  

6. Набавка електричног 
термо блока за гријање 
управне зграде  
 
44600000-6 Спремници, 
резервоари и контејнери; 
радијатори за централно 
гријање и котлови 

Директни 
споразум 

„PROCESNA 
OPREMA“ д.о.о. 
Бања Лука  
4402376070005 

Вриједност: 
2.100.00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  16.10.2017. 
године 

  

7. Набавка групе енргетских 
каблова за потребе 
електро службе  
 
30213100-6 Лаптопи 

Директни 
споразум 

„Navitas 
Engineering & 
Automation“ д.о.о 
Сарајево  
ЈИБ 
4201857240006 
 

Вриједност: 
5.970,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 
 
 

  16.10.2017. 
године 

  



8. Лот-1Геодетско осматрање 
бране   
ХЕ „Бочац“  у 2017. години 
и Лот-2 Анализа и 
интерпретација резултата 
геодетског осматрања 
бране ХЕ „Бочац“ и  
компензационог базена – 
МХЕ „Бочац 2“ за  2014., 
2015. и 2016. годину 
 
71355000-1 Геодетске 
услуге 

Конкурентски 
поступак 

Конзорцијум:  
1.„Геолимес“ д.о.о. 
Нови Сад  
ЈИБ 20106026  
2.Институт за 
водопривреду  
„Јарослав Черни“ 
Београд 
ПИБ 101968542 

Вриједност: 
48.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 
12.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-1) 
36.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-2) 
 
 - рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
завршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  16.10.2017. 
године 

  

9. Набавка брисача за под  
 
39224000-8 Метле и 
четке и разни други 
производи  

Директни 
споразум 

„EUROSAN“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4401635810008 

Вриједност: 
1.161,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 5 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  16.10.2017. 
године 

  

10. Набавка оловног 
стартног акумулатора за 
дизел агрегат 
 
31431000-6 Оловни 
акумулатори 
 

Директни 
споразум 

„Принг“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400881050008 

Вриједност: 
896,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 24.10.2017. 
године 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  24.10.2017. 
године 

  

 


