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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. Адвокатске услуге 
 
 
79100000-5 Правне 
услуге 
7911000-8 Услуге 
правног савјетовања и 
заступања 

Поступак 
набавке на 
коју се 
примјењује 
посебан 
режим 
сходно 
члану 8. 
Закона о 
јавним 
набавкама 
(„Службени 
гласник 
БиХ“ 
бр.39/14) 
Неприорите
тне услуге 
 

Адвокат  
Миле Марчић ЈИБ 
ЈИБ 
4509540640003 

Вриједност: 
48.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период од три 
године, односно до утрошка 
финансијских средстава; 
 
-рок плаћања: 15 дана по 
пријему рачуна, a уз фактуру је 
потребно доставити доказ о 
извршеној услузи; 
 

  11.08.2016. 
године 

  

2. Рекламирање код 
фудбалског клуба 
„Слобода“ Мркоњић Град 
 
 
79342200-5 Услуге 
рекламирања 
 

Преговарачки 
поступак  без 
објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора:  
215-4-2-106-
5-42/16 

Фудбалски клуб 
„Слобода“ 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401768020000 

Вриједност: 
15.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: периоду од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 7 дана по 
закључењу уговора; 
 
 

  17.08.2016. 
године 

  



3. Рекламирање код 
кошаркашког  клуба 
„Младост“Мркоњић Град 
 
 
79342200-5 Услуге 
рекламирања 
 

Преговарачки 
поступак  без 
објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора:              
215-4-2-105-
5-41/16 

 

Кошаркашки  клуб 
„Младост“ 
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401206610009 

Вриједност: 
15.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: периоду од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 7 дана по 
закључењу уговора; 
 

  17.08.2016. 
године 

  

4. Канцеларијски материјал 
 
22800000-8 Папирнати 
или картонски регистри, 
књиговодствене књиге, 
увези, обрасци и други 
штампани канцеларијски 
материјал 
 
 

Конкурентски 
поступак 

„Stylos“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400857930005 

Вриједност: 
15.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: периоду од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

  22.08.2016. 
године 

  

5. Потрошни материјал за 
текуће одржавање 
 
3100000-6 Електричне 
машине, апарати, 
опрема и потрошни 
материјал; расвјета 

Конкурентски 
поступак 

„Еlnos BL“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 
12.335,50  КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 45 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 
 
 
 
 

  22.08.2016. 
године 

  



6. Малчера 
вишеротационог МВ 2,80 
 
16311000-8 Косилица за 
травњаке 
 

Директни  
споразум 

AGROCОOP“ 
д.о.о. 
Александровац 
ЈИБ 
4401167610004 

Вриједност: 
5.850,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15 (петнаест) 
дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

  22.08.2016. 
године 

  

7. Потрошни материјал за 
возни парк 
 
31211300-1 Осигурачи 
31531000-7 Сијалице 
 
 

Директни  
споразум 

„МГ ПЕТРОЛ“ 
д.о.о. Мркоњић 
Град 
ЈИБ 
4402852370004 

Вриједност: 
1.892,95 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

  22.08.2016. 
године 

  

8. Продужење лиценце за 
антивирусни софтвер 
 
72211000-7 Услуге 
програмирања система и 
корисничке подршке 

Директни  
споразум 

,,DIGIT“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400970230001 

Вриједност: 
2.094,02  КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 7  дана од 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре;  
 
 
 
 
 
 
 

  22.08.2016. 
године 

  



9. Набавка сета заптивног 
материјала Лот-1, сета 
вијчане робе Лот-2, сета 
материјала за 
водоинсталацију Лот-3 и 
набавка цијеви и лима за 
потребе машинске  
службе Лот-4 
 
ЛОТ1: 31161500-7 ; 
 
ЛОТ2: 44530000-4;  
44532200-0; 44531600-7 
 
ЛОТ3: 44115200-1; 
 
ЛОТ4: 44163100-1; 
44170000-2: 

Директни  
споразум 

„COTIS“ д.о.о. 
Бања Лука 

ЈИБ 
4400882960008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TRI BEST“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400802520002 

Вриједност: 
1.557,95 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 
 
 
Вриједност: 
1.041,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 30  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  22.08.2016. 
године 

  

 


