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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. Набавка сета алата за 
потребе машинске 
службе  
 
42674000-1 Дијелови и 
прибор за алатне 
машине за обраду 
метала 
44511000-4 
31682210-5 Мјерна и 
управљачка опрема 

Директни 
споразум 

„AX SOLING“ д.о.о. 
Груде  
ЈИБ 
44272010590005 

Вриједност: 
4.347,96 КМ без ПДВ-а 
 
 
 - рок извршења:  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 220,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

03.09.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
4.127,96 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

2. Набавка сета 
електричног алата за 
потребе електро службе 
 
43830000-0 Електрични 
алати 

Директни 
споразум 

„AX SOLING“ д.о.о. 
Груде  
ЈИБ 
44272010590005 

Вриједност: 
1.493,24 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 
 

03.09.2018. 
године 

30.11.2018.год. 
1.493,24 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

3. Набавка сета ручног 
алата за потребе 
електро службе 
 
43830000-0 Електрични 
алати 

Директни 
споразум 

„NAVITAS“ д.о.о. 
Сарајево 
ЈИБ 
4201857240006 

Вриједност: 
4.990,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 
 

03.09.2018. 
године 

03.9.2018.год. 
4.990,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



4. Набавка групе потрошног 
материјала за машинску 
службу 
 
24951400-9 Хемијски 
модифициране масти у 
уља 

Директни 
споразум 

„COTIS“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400882960008 

Вриједност: 
5.056,64 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

 0,00 03.09.2018. 
године 

02.11.2018.год. 
5.056,64 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

5. Постављање рекламног 
натписа предузећа са 
логом у књизи „Из 
Родине у Бањалуку“, 
постављање рекламног 
натписа предузећа са 
логом у књизи „Српска 
православна црква и 
руска емиграција 1920-
1940“ и постављање 
рекламног банера на 
изложби архивских 
докумената „Срспа 
православна црква и 
руска емиграција“ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 

Преговарачк
и поступак 
без објаве 
обавјештења 

Удружење 
архивских радника 
Републике Српске  
ЈИБ 400851220006 

Вриједност: 
6.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   прилоком 
израде књига и за вријеме 
одржавања манифестације; 
 
- рок плаћања:   по закључењу  
Уговора, након испостављања 
фактуре;  

 0,00 10.09.2018. 
године 

13.09.2018.год. 
6.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

6. Набавка резервних 
дијелова за систем 
управљања 
 
31200000-8 Апарати за 
дистрибуцију електричне 
енергије и управљања 

Koнкурентск
и поступак 

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

Вриједност: 
14.802,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  30 дана од 
обостраног потписивања уговoра; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

10.09.2018. 
године 

31.03.2019.год. 
14.802,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



7. Набавка услуге 
годишњег одржавања 
софтвера                        
EPLAN Electric P8 
 
72267100-0 Oдржавање 
програмске подршке за 
информацијску 
технологију 
 

Директни 
споразум 

„PLANET SOFT“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4403661720001 

Вриједност: 
5.990,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  5 дана од 
обостраног потписивања уговoра; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 12.09.2018. 
године 

28.11.2018.год. 
5.990,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

8. Угоститељске услуге     
(на период од три 
године) 
 
55300000-3 Услуге 
ресторана и услуге 
послуживања храном 

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

Угоститељска 
радња                     
„Младо Јагње“ сп 
Мркоњић Град 
ЈИБ 450314421006 

Вриједност: 
7.000,00 КМ (21.000,00 КМ за 
период од три године)  
 
 - рок извршења: 3 (три) године од 
обостраног потписивања уговoра; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 20.905,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

17.09.2018. 
године 

08.11.2018. 
95,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

9. Анализа турбинских уља 
за потребе машинске 
службе 
 
50530000-9 Услуге 
поправки и одржавања 
машина 

Koнкурентск
и поступак 

„Рафинерија уља 
Модрича” а.д. 
Модрича 
ЈИБ 
4400194130000 

Вриједност: 
12.650,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у вријеме 
ремонта (септембар - октобар 
2018. године); 
 
- рок плаћања:   30 дана након 
завршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  
 
 
 
 
 

 0,00 17.09.2018. 
године 

12.11.2018.го
д 
12.650,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



10. Набавка SDH уређаја  
 
32552320-6  
Мултиплексери 

Koнкурентск
и поступак 

„Ирител“ а.д. 
Београд  
ЈИБ 07026617 

Вриједност: 
17.190,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

 0,00 19.09.2018. 
године 

08.11.2018.год. 
17.190,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

11. Обука нових радника из 
противпожарне заштите 
и заштите на раду 
 
80500000-9 Услуге обуке 

Директни 
споразум 

„IM Fire Security 
„д.о.о. 
ЈИБ 
4403421250008 

Вриједност: 
300,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  19.09.2018. 
године; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре;  
 

 0,00 17.09.2018. 
године 

05.10.2018.год.  

12. Лот 1 – Остали алат и 
инвентар и  
Лот 2 – Остали потрошни 
материјал  
 
30192200-3 Мјерне траке 
44190000-8 Разни 
грађевински материјали 

Директни 
споразум 

„COTIS“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400882960008 

Вриједност: 
66,00 КМ  без ПДВ-а (Лот-1) 
241,00 КМ без ПДВ-а (Лот-2) 
 
 - рок извршења:  17.09.2018. 
године; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 17.09.2018. 
године 

16.10.2018.год. 
66,00 КМ  без 
ПДВ-а (Лот-1) 
241,00 КМ без 
ПДВ-а (Лот-2) 
 

 

 


