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Ред.
бр. 
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број 
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о додјели 
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споразума (вриједност, период 
трајања/рок извршења, рок плаћања, 
гарантни период 
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измјене 
основних 
елеменат
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датум 
измјене 
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споразума 
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закључења 
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рализације 
уговра/оквирно
г спорзаума и 
укупна 
утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Прослава крсне славе 
Свети Илија Пророк 
 
79954000-6 Услуге 
организирања прослава 
 

Директан 
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: 
1.291,55 КМ без ПДВ-а 
 
 
 
 
2.425,00 КМ без ПДВ-а 
 
 
 
 
896,90 КМ без ПДВ-а 
 
 
 
- рок извршења: 15 дана од 
дана потписвања уговора за 
Лот-1 и Лот-2, а 5 дана од 
потписивања уговора за Лот-3; 
 
-рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 02.08.2018. 
године 

24.08.2018.год. 
1.291,55 КМ 
без ПДВ-а 
 
 
 
24.08.2018.год. 
2.425,00КМ 
без ПДВ-а 
 
 
24.08.2018.год. 
896,90 КМ без 
ПДВ-а 
 
 
 
 
 

 

2. Рекламне мајице са 
логом предузећа 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и пласмана 

Директни 
споразум 

„DESIGN“ д.о.о. 
Челинац 
ЈИБ 
44503502150002 

Вриједност: 
1.200,00 КМ без ПДВ-а 
 
  - рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

 0,00 
 

13.08.2018. 
године 

20.09.2018.год. 
1.200,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

3. Набавка групе 
инсталационог 
материјала 
 
31680000-6 Електричне 
потрепштине и прибор 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
5.859,09 КМ без ПДВ-а 
 
  - рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 13.08.2018. 
године 

30.09.2018.год. 
5.859,09 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

4. Мјесечни преглед лифта  
 
50750000-7 Услуге 
одржавања лифта 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
2.665,00 КМ без ПДВ-а 
 
  - рок испоруке:  мјесечно                
(до 15. у мјесецу) на период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 

 1.785,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

13.08.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
220,00  КМ без 
ПДВ-а 
 
31.03.2019.год. 
660,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

5. Осигурање возила  
(на период од три 
године) 
 
66514110-0 Услуге 
осигурања моторних 
возила 

Конкурентски 
поступак 

„Дрина осигурање” 
а.д. Милићи, 
Филијала                 
Бања Лука 
ЈИБ  
4400258470004 

Вриједност: 
28.885,83 KM без ПДВ-а 
 
  - рок извршења:  на период од 
три године у вријеме истека 
претходне регистрације, а за 
новонабављена возила у том 
периоду по важећем цјеновнику 
понуђача; 
 
- рок плаћања:  у вријеме истека 
претходне регистрације и 
исправно испостављене 
фактуре; 

 24.434,13  КМ без 
ПДВ-а 
 

13.08.2018. 
године 

30.09.2018.год. 
1.565,85 КМ 
без ПДВ-а 
 
31.03.2019.год. 
2.885,85 КМ 
без ПДВ-а 

 



6. Технички преглед 
изведених радова на 
МХЕ „Бочац 2“ 
 
79131000-1 Услуге 
документације  

Отворени 
поступак 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели  
215-1-2-83-5-
81/18 од 
30.08.2018. 
год. 
 

Институт за 
грађевинарство 
„ИГ“ д.о.о.  
Бања Лука                            
ЈИБ 
4400918310005 

Вриједност: 
95.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  15 дана од 
дана увођења у посао; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
исправно испостављнене 
фактуре; 

 0,00 16.08.2018. 
године 

11.10.2018.год. 
95.000,00 КМ 
без ПДВ-а 

 

7. Набавка намјештаја и 
бијеле технике за 
потребе намјештања 
контролно - командног 
центра на МХЕ „Бочац 2“ 
 
39000000-2 Намјештај 
(укључујући уканцеларијски 
намјештај), унутрашња 
опрема, уређаји за 
домаћинство (осим 
расвјете) и средства за 
чишћење 

Отворени 
поступак 
 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели  
215-1-1-85-3-
53/18 од 
05.07.2018. 
год. 

„Unicoop Trade“ 
д.о.о. Лакташи     
ЈИБ 
4401167290000 

Вриједност: 
62.357,89КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у року до 
20.09.2018. године, а за ставку 
Пулт са два радна мјеста: радни 
сто (240/70/78 (115), централа 
(90/95/72), до 30.08.2018. 
године; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
исправно испостављнене 
фактуре;  
 

 0,00 23.08.2018. 
године 

08.11.2018.год. 
62.357,89КМ 
без ПДВ-а 
 

 

8. Рекламирање на 
Алтернативној 
телевизији  
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 

Преговарачк
и поступак 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели  
215-4-2-141-
5-91/18 од 
24.09.2018. 
год. 
 
 
 

Aлтернативна 
телевизија“ д.о.о. 
Бања Лука   
ЈИБ 
4400946870008 

Вриједност: 
29.900,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у периоду до 
31.12.2018. године; 
 
- рок плаћања: 50% аванс, 
остало по испостављеним 
фактурама;  

 0,00 
 

20.08.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
29.900,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



9. Резервни прекидач 35kV 
за ћелију ДВ „ХЕ Јајце 2“ 
 
31212000-5 Прекидачи 
струјних кругова 

Конкурентски 
поступак 

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

Вриједност: 
43.900,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у року                        
од 200 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 20.08.2018. 
године 

31.03.2019.год. 
43.900,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

10. Постављање 
ексклузивног банера са 
логом Предузећа током 
одржавања 
манифестације 
„Конференција беба“ у 
Мркоњић Граду  
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели  
215-4-2-126-5-
80/18 од 
29.08.2018.год. 
 

ОПШТИНА 
МРКОЊИЋ ГРАД 
ЈИБ 
4401198330000 

Вриједност: 
1.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања:  мјесечно, у року 
од 15 дана након исправно 
испостављене фактуре;  

 1.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

20.08.2018. 
године 

  

11. Баждарење вентила 
сигурности за потребе 
машинске службе  
 
50512000-7 Услуге 
поравка и одржавања 
вентила  

Koнкурентски 
поступак 

„TERMOVENT-S“ 
д.о.о. Бања Лука  
ЈИБ 
4402778110003 

Вриједност: 
5.800,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  30  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 20.08.2018. 
године 

08.11.2018.год. 
5.800,00 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

12. Промовисање предузећа 
на еколошком фестивалу 
 „Дани Врбаса“ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
Бр. 
обавјештења о 
додјели  
215-4-2-131-5-
85/18 од 
07.09.2018.год. 

Услуге „PR B&B“ 
Бранка Бранковић 
с.п. Бања Лука  
ЈИБ 
4510544150009 

Вриједност: 
5.000,00 КМ КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   за вријеме 
одржавања манифестације; 
 
- рок плаћања:  по закључењу 
уговора и након испотављања 
фактуре;  

 0,00 22.08.2018. 
године 

31.08.2018.год. 
5.000,00 КМ 
КМ без ПДВ-а 
 

 



13 Материјал за гипсарко – 
молерске радове  
 
44190000-8   Разни 
грађевински материјали 

Директни 
споразум 

„COTIS“ д.о.о.      
Бaњa Лукa 
ЈИБ  4400882960008 

Вриједност: 
621,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  22.08.2018. 
године; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 22.08.2018. 
године 

31.08.2018.год. 
621,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

14 Набавка потрошног 
материјала за замјену 
ормара управљања на 
блок трансформатору са 
унутрашњом опремом 
(сет) 
 
31731000-9 
Електротехничке 
потрeпштине 

Koнкурентски 
поступак 

„КОВАН М.И.“ 
д.о.о. Грачаница 
ЈИБ 
4209825350005 

Вриједност: 
5.990,00 без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у року од 15 
дана од увођења у посао; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 
 

28.08.2018. 
године 

15.11.2018.год. 
5.990,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

15. Продужење лиценце за 
антивирусни софтвер  
 
48761000-0 Антивирусни 
програмски пакет 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
2.094,02 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  7 ( седам)  
дана од потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 30.08.2018. 
године 

11.09.2018.год. 
2.094,02 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

16. Анализа података са 
система за праћење 
вибрација за потребе 
машинске службе  
 
50530000-9  Услуге 
поправака и одржавања 
машина 

Koнкурентски 
поступак 

„RoTech ei“ д.о.о. 
Београд  
ИБ 17410326 
 
 
 
 
 
 

Вриједност: 
11.980,00 KM  без ПДВ-а 
 
- рок извршења:   у периоду                                 
(август – септембар 2018. 
године); 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 
 

30.08.2018. 
године 

31.11.2018.год. 
11.980,00 KM  
без ПДВ-а 
 

 



17 Набавка услуга поводом 
отварања                       
МХЕ „Бочац 2“ 
 
98300000 Разне услуге 

Koнкурентски 
поступак 

„Боно“ д.о.о.            
Бања Лука  
ЈИБ 
4403092250000 

Вриједност: 
48.750,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у периоду                                 
(август – септембар 2018. 
године); 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 
 

30.08.2018. 
године 

09.10.2018.год. 
48.750,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

18. Набавка услуге 
детаљног енергетског 
прегледа, израде 
извјештаја и 
прибављања енергетског 
пасоша за објекат               
МХЕ „Бочац 2“ 
 
79131000-1 Услуге 
документације 

Koнкурентски 
поступак 

„URBIS“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4403168840006 

Вриједност: 
9.800,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у року до 
20.09.2018.године; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 30.08.2018. 
године 

12.11.2018.год. 
9.800,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

19. Провођење аудита 
система управљања 
квалитетом и заштитом 
животне средине према 
стандардима ИСО 9001 
и ИСО 14001 за 2018. 
годину  
74141900-8 Услуге 
савјетовања у подручју 
утјецаја на околиш 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели  
215-4-2-132-5-
86/18 од 
07.09.2018.год. 
 

Quality Austria, 
Training, 
Certification and 
Evaluation GmbH  
ЈИБ: FN 234367h 

Вриједност: 
5.672,68 KM без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  30  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  
 

 1.476,84 КМ без 
ПДВ-а 

27.08.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
4.195,84 KM 
без ПДВ-а 
 
 

 

20. Обезбјеђење банкарске 
гаранције за добро 
извршење посла за 
период пројектовања и 
изградње МХЕ „Кућна 
турбина“ 
 
79131000-1 Услуге 
документације  

Директни 
споразум 

„NLB Banka“ a.д. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4400949970003 

Вриједност: 
882,77  КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  60  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 220,70 КМ без 
ПДВ-а 
 

28.08.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
441,38 КМ без 
ПДВ-а 
 
30.03.2019.год. 
220,69 КМ без 
ПДВ-а 
 

 



21. Чишћење плутајућег 
отпада на локацији 
мреже „Еко центар 
Бочац језеро“ на 
акумулационом језеру 
„Бочац“ 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења 
 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели  
215-4-2-144-5-
92/18 од 
26.09.2018.год. 

„Еко-центар Бочац 
језеро“ д.о.о. Бања 
Лука 
ЈИБ 
4403454770007 

Вриједност: 
49.900,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  у периоду до 
19.10.2018. године; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 
 

30.08.2018. 
године 

12.11.2018.год. 
25.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
 
24.09.2018.год 
25.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

22. Услуге поводом 
отварања                           
МХЕ „Бочац 2“ 
 
98300000 Разне услуге 

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

„КРИН Свечани 
салон“ д.о.о. 
Лакташи   
ЈИБ 
4404085170005 
 

Вриједност: 
48.735,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у периоду                                 
(август – септембар 2018. 
године); 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 
 

30.08.2018. 
године 

09.10.2018. 
48.735,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

23. Набавка уља MOBIL DTE 
Heavy Medium за 
потребе машинске 
службе 
 
09211300-4 Уља за 
подмазивање турбина 
 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења 
 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели  
215-4-1-145-5-
93/18 од 
26.09.2018.год. 
 
 

„Ineo“ д.о.о. 
Чапљина 
ЈИБ 
4227350120008 

Вриједност: 
27.191,84 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у року од 45 
дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 30.08.2018. 
године 

31.03.2019.год. 
27.191,84 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



24. Израда одбојне ограде 
између објекта и 
саобраћајнице – додатни 
радови 
 
ЈРЈН 34928100-9 
Одбојне ограде 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели  
215-4-3-147-
5-96/18 од 
27.09.2018. 
год. 

„Интеграл 
инжењеринг“ а.д. 
Лакташи 
ЈИБ 
4401145050005 

Вриједност: 
32.413,80КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у року од  15 
дана од увођења у посао; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре 

 0,00 30.08.2018. 
године 

17.102018.год. 
32.413,80КМ 
без ПДВ-а 
 

 

25. Израда система 
напајања хидраната 
 
ЈРЈН 39370000-6 
Водоводне инсталације 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели  
215-4-3-148-
5-97/18 од 
27.09.2018. 
год. 

„Интеграл 
инжењеринг“ а.д. 
Лакташи 
ЈИБ 
4401145050005 

Вриједност: 
33.434,00 без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у року од 15 
дана од увођења у посао; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 30.08.2018. 
године 

17.10.2018.год. 
33.434,00 без 
ПДВ-а 
 
 

 

26. Постављање 
ексклузивног банера са 
логом Предузећа током 
одржавања 
манифестације „X Дани 
позоришта у Мркоњић 
Граду“ и „IX Фестивала 
дјечијег драмског 
стваралаштва Републике 
Српске“ у Мркоњић 
Граду 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели  
215-4-2-133-
5-87/18 од 
07.09.2018. 
год. 

Градско 
позориште               
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4402957040000 

Вриједност: 
5.500,00 без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у року од 15 
дана од увођења у посао; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре 

 0,00 30.08.2018. 
године 

14.09.2018.год 
5.500,00 без 
ПДВ-а 

 

 


