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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 у КМ 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 у 
КМ без  
ПДВ-а 

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

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Моторни тример 
 
16320000-4 Машине за 
сијено 

Директни 
споразум 

„Хидропнеуматик“ 
д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400863230007 

Вриједност: 
1.650,00 КМ  
 
- рок испоруке:  5 дана  од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 04.08.2020. 
године 

 11.08.2020. 
године 

1.650,00 КМ  
 

 

2. Увођење електронског 
система бонова у РДИ 
 
48900000-7 Разни 
програмски пакети и 
рачунарски системи 

Директни 
споразум 

„EAST CODE“ 
д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ  
4401018290005 

Вриједност: 
5.680,20 КМ  
 
- рок извршења: 20 (двадесет) 
радних дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављнене фактуре;  
 

 0,00 10.08.2020. 
године 

30.09.2020. 
године 

5.680,20 КМ  
 

 

3. Уређење депоније  
низводно од моста у 
Бочцу 
 
45112360-6 Радови на 
обнављању тла 

Директни 
споразум 

„Еко Еуро Тим“ 
д.о.о.  
Крупа на Врбасу 
ЈИБ 
4402095730006 

Вриједност: 
5.950,00 КМ  
 
- рок извршења: 30 дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављнене фактуре;  
 
 

 0,00 11.08.2020. 
године 

21.09.2020. 
године 

5.950,00 КМ  
 

 



4. Набавка резервних 
дијелова за расхладни 
систем 
 
42510000-4  
Измјењивачи топлоте, 
опрема за 
климатизацију и 
хлађење и уређаји за 
филтрирање 

Конкурентски 
поступак 

„Nexis“ д.о.о. 
Сарајево 
ЈИБ 
4202629310009 

Вриједност: 
38.750,00 КМ 
 
- рок испоруке:  90 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 17.08.2020. 
године 

30.11.2020. 
године 

38.750,00 КМ 
 

 

5. Санација измјењивача 
топлоте 
 
50512000-7 Услуге 
поправака и 
одржавања вентила 

Директни 
споразум 

„АУТОХЛАДЊАЦИ 
НИКОЛА“ СП 
Бања Лука 
ЈИБ  
4508151530000 

Вриједност: 
5.000,00 КМ  
 
- рок извршења: период од 
годину дана (у року од 20 дана 
од пријема хладњака); 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављнене фактуре;  
 

 0,00 18.08.2020. 
године 

31.08.2020. 
године 

5.000,00 КМ  
 

 

6. Потрошни материјал за 
потребе грађевинске 
службе 
 
31431000-6 Оловни 
акумулатори 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
322,00 КМ  
 
- рок испоруке:  19.08.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 19.08.2020. 
године 

19.08.2020. 
године 

322,00 КМ  
 

 

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

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
788,00 КМ 
 
- рок испоруке:  19.08.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 19.08.2020. 
године 

19.08.2020. 
године 

788,00 КМ 
 

 



8. Редовни и периодични 
технички преглед 
возила 
 
71631200-2 Услуге 
техничког прегледа 
возила 

Директни 
споразум 

„Бербери“ д.о.о. 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4403690580014 

Вриједност: 
1.459,65 КМ   
 
- рок извршења:    сукцесивно, 
према потребама Уговорног 
органа у зависности од термина 
вршења техничког прегледа за 
поједино возило према 
спецификацији на период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: Плаћање 
уговорене цијене вршиће се за 
свако возило појединачно, а 
непосредно прије извршеног 
техничког прегледа за 
одговарајуће возило; 

 843,37 КМ 22.08.2020. 
године 

30.12.2020. 
године 
428,18 КМ 
 
28.02.2021. 
године 
188,10 КМ 

 

9. Потрошни материјал за 
текуће одржавање 
 
Лот-1 Потрошни 
електро материјал 
Лот-2 Потрошни 
материјал за чишћење 
 
31000000-6 Електричне 
машине, уређаји, 
опрема и потрошни 
материјал; расвјета 

Конкурентски 
поступак 

„Елнос БЛ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400811430008 
(Лот-1) 
 
„АНГ“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4402392190002 
(Лот-2) 

Вриједност: 
3.728,30 КМ (Лот-1) 
6.490,00 КМ (Лот-2) 
  
- рок испоруке:  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора за  Лот-1 и  7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора за Лот-2; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 26.08.2020. 
године 

19.11.2020. 
године 

3.728,30 КМ 
 
30.09.2020. 
године 
6.490,00 КМ 

 

10. Обезбјеђење 
банкарске гаранције за 
коришћење 
прелиминарног права 
на подстицај за Кућну 
турбину 
 
79131000-1 Услуге 
документације 

Директни 
споразум 

„Нова Банка“ a.д. 
Бања Лука 
ЈИБ 440037489002 

Вриједност: 
794,49 КМ  
 
- рок извршења:    према 
процедурама банке; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављнене фактуре;    
 

 0,00 27.08.2020. 
године 

31.12.2021. 
године 

794,49 КМ  
 

 



11. Уље, емулзије, масти, 
спреј, средства за 
одмашћивање за  
ХЕ „Бочац“ и  
МХЕ „Бочац 2“- Лот-4 
 
24951400-9 Хемијски 
модификоване масти и 
уља 

Конкурентски 
поступак 

„Cotis“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400882960008 
(Лот-4) 

Вриједност: 
1.841,98 KM (Лот-4) 
 
- рок испоруке:  7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 

 0,00 28.08.2020. 
године 

21.09.2020. 
године 

1.841,98 KM 

 

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: 
743,00 KM  
 
- рок испоруке:  31.08.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 31.08.2020. 
године 

31.08.2020. 
године 

743,00 KM  
 

 

 


