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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 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 
/оквирног 
спорзаума и 
укупна 
утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложе
ње) 

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

Директни 
споразум 

„Зоки“ Бања Лука  
ЈИБ 450234525000 
Лот-1 Меза  
 

„ Излетник“ 
Мркоњић Град  
  ЈИБ 
4503137940007 
Лот- 2 Печено 
месо 
 

„Месница код 
Малића“  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4506855940006 
Лот- 3 Свјеже месо 
 

Вриједност за  Лот-1 
1.267,80 КМ  
 
Вриједност за  Лот- 2 
2.810,00 КМ 
 
 
Вриједност за  Лот-3 
 1.205,10 КМ  
 

 - рок испоруке: на дан 
05.12.2018. године;  
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 03.12.2018. 
године 

11.12.2018.год. 
1.267,80 КМ 
 
20.12.2018.год.  
2.810,00 КМ 
 
31.12.2018.год, 

1.205,10 КМ 

 

2. Реконструкција улазних 
врата на објекту гаража 
 
45454000-4 Радови на 
реконструкцији 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
 

Бр.обавјеште
ња о додјели 
уговора: 
215-4-3-185-
5-125/18 од 
12.12.2018. 
године 

„Festa“ 
д.о.о.Тешањ 
ЈИБ 
4218199480006 

Вриједност: 
2.485,00 КМ 
 

 - рок извођења:  60 дана од 
увођења у посао; 
 - рок плаћања:  30 дана од 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 

 0,00 04.12.2018. 
године 

27.03.2019.год. 

2.485,00 КМ 
 

 



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

Анекс II дио Б  ЗУ 
СПЕЦИЈАЛИСТИЧ
КИ ЦЕНТАР  
„DEAMEDICA“  
Бања Лука 
ЈИБ 
4403244290002 

Вриједност: 
4.916,00 КМ  
 

 - рок извршења: 90 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 05.12.2018. 
године 

31.12.2018.год. 

4.916,00 КМ  
 

 

4. Потрошни материјал за 
чишћење 
 
44410000-7 Производи 
за купатилом и кухињу 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
5.976,25 КМ  
 
 - рок испоруке:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговoра (испорука 
робе ће се вршити у року од 3 
дана од доставе налога за 
набавку); 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 06.12.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
2.232,43 КМ 
 
30.03.2019.год. 
1.560,30 КМ 
 
30.09.2019.год. 
2.183,52 КМ 

 

5. Лична заштитна одјећа 
 
1800000-9 Одјећа, обућа, 
пртљаг, прибор 
 

Koнкурентски 
поступак 

„АНГ“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4402392190002 

Вриједност: 
34.854,00 КМ  
 
 - рок испоруке: 45 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 07.12.2018.  
године 

31.12.2018.год. 

34.854,00 КМ  
 

 

6. Набавка клупа за 
опремање простора у 
објекту за смјештај 
механизације 
 
39110000-6 Сједишта, 
столице и сродни 
производи и припадајући 
дијелови 

Директни 
споразум 

Намјештај „Качар“ 
с.п. Шипово 
ЈИБ450957411000
3 

Вриједност: 
5.920,00 КМ  
 
 - рок испоруке: 90 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

10.12.2018. 
године 

04.04.2019.год. 

5.920,00 КМ  
 

 



7. Штампање књиге  
ХЕ „Бочац 2“  
прво издање 
 
79810000-5 Услуге 
штампања 

Директни 
споразум 

Н.И.Г.Д. „Дневне 
независне новине“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400848860002 

Вриједност: 
5.990,00 КМ  
 

- рок испоруке: 7 дана од дана 
завршене и усаглашене 
припреме; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 10.12.2018. 
године 

24.12.2018.год. 

5.990,00 КМ  
 

 

8. Редовно мјесечно 
узимање и испитивање 
квалитета узорака питке 
воде из главног 
водовода 
хидроелектране и 
водовода 
компензационог базена 
те достављања  
поменутих резултата у 
ХЕ „Бочац“ 
 

90733700-1 Услуге 
праћења или надзора 
над загађењем 
подземних вода 

Koнкурентски 
поступак 

„Институт за воде“ 
д.о.о. Бијељина 
ЈИБ 
4400388840008 

Вриједност: 
11.865,20 КМ  
 
- рок испоруке: 7 дана од дана 
завршене и усаглашене 
припреме; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 206,58 КМ 10.12.2018. 
године 

31.12.2019.год. 
10.864,82 КМ 

 

9. Набавка групе потрошног 
материјала за машинску 
службу – сет заптивки за 
цилиндар 
 
44532200-0 Подложне 
плочице 

Директни 
споразум 

„HIDROPNEUMATI
K“ д.о.о. 
 Бања Лука 
ЈИБ 
4400863230007 

Вриједност: 
3.900,00 КМ  
 

 - рок испоруке:  3 седмице од 
доставе налога за набавку; 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

18.12.2018. 
године 

31.01.2019.год. 

3.900,00 КМ  
 

 

10. Снимање документарног 
филма о изградњи МХЕ 
“Бочац 2“ 
 
79961330-0– Услуге 
снимања на микрофилм 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
 

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

Вриједност: 
13.400,00 КМ  
 

 - рок извршења: до 30.04.2019. 
године; 
 

 0,00 
 

24.12.2018. 
године 

31.12.2019.год. 

13.400,00 КМ  
 

 



Бр.обавјеште
ња о додјели 
уговора: 
215-4-2-192-
5-10/19 од 
23.01.2019.  
 

- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

11. Санација гријања у 
управној згради  
 
98390000-3 Остале 
услуге 

Директни 
споразум 

„Процесна опрема 
и инжењеринг“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ  
4402376070005 

Вриједност:  
350,00 КМ  
 
 - рок извршења: 
24.12.2018. године; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 24.12.2018. 
године 

24.12.2018.год. 

350,00 КМ  
 

 

12. Потрошни материјал за 
возни парк 
 
34300000-0 Дијелови и 
прибор за возила и њихове 
моторе 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
4.797,20 КМ  
 
 - рок испоруке:  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 
 

24.12.2018. 
године 

28.02.2019.год. 
4.797,20 КМ  
 

 

13. Израда актуарске 
процјене дугорочних 
примања запослених у 
предузећу према МРС 
19, од стране 
овлаштеног актуара, за 
2018. годину 
 
79200000-6 
Рачуноводствене, 
ревизорске и порезне 
услуге 

Директни 
споразум 

Овлаштени актуар  
Бојан  Башкот 
ЈМБГ 
2112983106018 

Вриједност: 
1.900,00 КМ  
 
 
 - рок извршења: 7 радних дана 
од дана примитка улазних 
података које извршилац 
захтјева а који су саставни дио 
понуде; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 24.12.2018. 
године 

11.03.2019.год. 

1.900,00 КМ  
 

 



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

Директни 
споразум 

„BISER“ – Микача 
Анастасија с.п. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4502285760003 

Вриједност: 
983,67 КМ  
 
 - рок испоруке:  10 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 25.12.2018. 
године 

26.12.2018.год. 

983,67 КМ  
 

 

15. Лот-1 Геодетско 
осматрање бране  и 
компензационог базена у 
2018.  години  и Лот-2  а) 
Обрада података 
геодетских мјерења  у 
2017. години  за службу 
техничког осматрања 
бране, б) Обрада 
података физикланих 
мјерења  у 2017.  години  
за службу техничког 
осматрања бране 
 
71355000 – Геодетске 
услуге  

Koнкурентски 
поступак 

Конзорцијум:  
„Geolimes“ д.о.о. 
Нови Сад  
ЈИБ 20106026 
Институт за 
водопривреду 
„Јарослав Черни“ 
Београд 
ПИБ101968542 
 
Конзорцијум:  
Routing“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4402891600009 
ЈНУ „Институт за 
заштиту и 
екологију 
Републике Српске“ 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401020860005 

Вриједност: 
12.000,00 КМ  Лот-1 
25.700,00 КМ  Лот-2 а) и б) 
 
 - рок извршења:  периоду од 
година дана од обостраног 
потписивања уговора за Лот-1 а 
30 дана од доставе 
документације – увођења у 
посао за Лот-2; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре за Лот-1 и 
Лот-2; 

 0,00 25.12.2018. 
године 

25.02.2019.год. 

25.700,00 КМ 
 
30.05.2019.год. 

12.000,00 КМ   
 

 

16. Технички преглед лифта  
 
50750000-7 Услуге 
одржавања лифта 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
600,00 КМ  
 

 - рок извршења: 26.12.2018. 
године; 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 26.12.2018. 
године 

24.12.2018.год. 

600,00 КМ  
 

 



17. Набавка 
професионалног 
усисивача за мокро и 
суво усисавање 
 
39713430-6 Усисивачи 

Директни 
споразум 

„AGROMEHANIKA 
COMERC“  д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ  
4400815260026 

Вриједност: 
683,72 КМ  
 
- рок испоруке: 
26.12.2018.године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 26.12.2018. 
године 

26.12.2018.год. 

683,72 КМ  
 

 

18. Набавка рачунарске 
опреме  
 
30230000-0 Компјутерска 
опрема 

Koнкурентски 
поступак 

„TELNET“ д.о.о. 
Сарајево  
ЈИБ 
4202070350005 

Вриједност: 
27.470,00 КМ  
 
- рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 28.12.2018. 
године 

27.03.2019.год. 

27.470,00 КМ  
 

 

 


