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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. Лот-1 Испитивањe 
генераторских заштита,  
Лот-2 Испитивање 
енергетских 
трансформатора,  
Лот-3 Испитивање 
генератора, 
 Лот-4 Испитивање 
одводника пренапона  
35 kV и  
Лот-5 Испитивање СМТ 
и НМТ средњег напона 
 
50532000-3 Услуге 
поправака и 
одржавања 
електричних машина, 
апарата и припадајуће 
опреме 
50532200-5 Услуге 
поправака и 
одржавања 
трансформатора 
 
 
 
 
 
 
 

Изузеће од 
закона у 
складу са 
чланом                   
86. став (2) 
Закона о 
јавним 
набавкама 

„МХ ЕРС-ЗД Ирце“ 
а.д. Источно 
Сарајево 
ЈИБ 
4400543080007 

Вриједност: 
91.900,00 КМ  
 
14.000,00 КМ Лот-1 
30.000,00 КМ Лот-2 
25.000,00 КМ Лот-3 
  8.000,00 КМ Лот-4 
14.900,00 КМ Лот-5 
 
- рок извршења:  у вријеме 
ремонта (септембар – октобар 
2020. године); 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре и 
Записника о квантитативном и 
квалитативном извршењу 
услуга потписаног од стране 
овлаштених лица наручиоца и 
извршиоца;  
 

 0,00 
 

02.07.2020. 
године 

 31.12.2021. 
године 

91.900,00 КМ 

 



2. Накнада приликом 
уплате добровољног 
пензијског доприноса 
мјесечно  
(„улазна накнада“) 
 
66510000-8 - Услуге 
осигурања  

Директни 
споразум 

Друштво за 
управљање  
„ЕДПФ“ а.д.  
Бања Лука 
ЈИБ 440418644003 

Вриједност: 
807,12 КМ  
 
- рок извршења:  период од 
годину дана од потписивања 
уговора о приступању 
добровољном пензијском 
фонду, односно 12 мјесечних 
појединачних накнада приликом 
уплате добровољног пензијског 
доприноса за сваког члана; 
- рок плаћања: мјесечно, 
односно 12 мјесечних 
појединачних накнада приликом 
уплате добровољног пензијског 
доприноса за сваког члана; 

 274,74 КМ 06.07.2020. 
године 

30.12.2020. 
године 
335,73 КМ 
 
28.02.2021. 
годне 
196,65 КМ 
 

 

3. Преглед лопатица 
радног кола 
 
50530000-9 Услуге 
поправака и одржавања 
машина 

Конкурентски 
поступак 

Конзорцијум: 
 
 „Санација и 
испитивање 
метала“ д.о.о. 
Београд 
ЈИБ 21350311 
 
„Гангес“ д.о.о. 
Добој 
ЈИБ 
4400021110003 

Вриједност: 
9.400,00 КМ    
 
- рок извршења:   у вријеме 
ремонта (септембар - октобар 
2020. године); 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршених испитивања, предаје 
извјештаја и исправно 
испостављнене фактуре;  
 

 0,00 06.07.2020. 
године 

25.11.2020. 
године 

9.400,00 КМ    
 

 

4. Резервни дијелови за 
потребе спремности 
машина у ХЕ „Бочац“ и 
МХЕ „Бочац 2“ 
 
42142200-8 Дијелови 
погонских елемената 

Конкурентски 
поступак 

„ENEK B&E“ д.о.о. 
Сарајево 
ЈИБ 
4201047910005 

Вриједност: 
4.000,00 КМ  
 
- рок испоруке:   25 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

 0,00 10.07.2020. 
године 

31.07.2020. 
година 

4.000,00 КМ  
 

 



5. Анализа турбинских 
уља 
 
50530000-9  Услуге 
поправака и одржавања 
машина 
 
 
 

Конкурентски 
поступак 

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

Вриједност: 
14.999,40 КМ  
 
- рок извршења:  у вријеме 
ремонта (септембар – октобар 
2020. године); 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршених испитивања, предаје 
извјештаја и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 10.07.2020. 
године 

31.12.2021. 
године 

14.999,40 КМ  
 
 

 

6. Резервни дијелови: 
носач заптивке на 
горњем рукавцу 
лопатице спроводног 
агрегата 
 
39360000-3 Опрема за 
заптивање 

Конкурентски 
поступак 

„Mon Amie livnica 
Dream“ д.о.о. Бања 
Лука 
ЈИБ 
4400843800001 

Вриједност: 
34.980,00 КМ  
 
- рок испоруке: 30 дана од дана 
увођења у посао; 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 13.07.2020. 
године 

14.04.2020. 
године 

34.980,00 КМ  
 

 

7. Проводни изолатори               
110 kV 
 
31311000-9 Прикључци 
на електричну мрежу 
 
 

Отворени 
поступак 

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

Вриједност: 
50.600,00 КМ  
 
- рок испоруке:   90 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 13.07.2020. 
године 

30.10.2020. 
године 

50.600,00 КМ  
 

 

8. Анализа података са 
система за праћење 
вибрација 
 
 
50530000-9  Услуге 
поправака и одржавања 
машина 

Конкурентски 
поступак 

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

Вриједност: 
11.980,00 КМ  
 
- рок извршења:  у вријеме 
ремонта (септембар – октобар 
2020. године); 
- рок плаћања:  30 дана након 
извршених испитивања, предаје 
извјештаја и исправно 
испостављнене фактуре;  
 

 0,00 13.07.2020. 
године 

30.10.2020. 
године 

11.980,00 КМ  
 

 



9. Одвоз комуналног 
отпада 
 
65000000-3 Комуналне 
услуге 

Конкурентски 
поступак 
 
Оквирни 
споразум 

Комунално 
предузеће „Парк“ 
а.д. Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401197280009 

Вриједност: 
21.450,00 KM   
 
- рок извршења:   период од 12 
мјесеци од дана закључења 
уговора  или до реализације 
максималне финансијске 
вриједности; 
- рок плаћања:  30 дана од дана 
издавања исправне фактуре за 
извршену услугу;  

 10.725,00 КМ 14.07.2020. 
године 

30.12.2020. 
године 
8.775,00 КМ 
 
28.02.2021. 
године 
1.950,00 КМ 

 

10. Баждарење вентила 
сигурности 
 
50512000-7  Услуге 
поправака и 
одржавања вентила 

Конкурентски 
поступак 

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

Вриједност: 
10.000,00 КМ  
 
- рок извршења:   у вријеме 
ремонта (септембар - октобар 
2020. године); 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 20.07.2020. 
године 

30.09.2020. 
године 

10.000,00 КМ  
 

 

11. 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  
 
- рок извршења: 7 (седам) дана 
од обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга  и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 21.07.2020. 
године 

29.07.2020. 
године 

2.094,02 КМ  
 

 

12. Потрошни материјал за 
потребе грађевинске 
службе 
 
44100000-1 
Грађевински 
материјали и 
придружени артикли 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
513,91 КМ  
 
- рок испоруке:  31.07.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 31.07.2020. 
године 

31.07.2020. 
године 

513,91 КМ  
 

 



13. Испитивање 
исправљача и 
инвертора  
 
50410000-2 Услуге 
поправака и одржавања 
апарата за мјерење, 
испитивање и контролу 

Конкурентски 
поступак 

 Eлектротехнички 
институт „Никола 
Тесла“ а.д. 
Београд  
ПИБ СР100219537 
 
 
 

Вриједност: 
13.860,00 КМ  
 
- рок извршења:   у вријеме 
ремонта (септембар - октобар 
2020. године); 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 31.07.2020. 
године 

30.09.2020. 
године 

13.860,00 КМ  
 

 

 


