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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

1.

Зимске ауто гуме

Конкурентски
поступак

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

Вриједност:
8.834,56 КМ

„Глас Српске“ а.д.
Бања Лука
ЈИБ
4401702350009

Вриједност:
6.000,00 КМ

„Гума М“ д.о.о.
Мостар
ЈИБ
4227111640008

Вриједност:
10.000,00 КМ

34351100-3 Гуме за
аутомобиле

2.

Рекламирање
предузећа на
манифестацији
„65. ИЗБОР ДЕСЕТ
НАЈБОЉИХ
СПОРТИСТА РС“ у
организацији „Гласа
Српске“
79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

3.

Редовно сервисирање
и ванредне поправке
возила возног парка
ХЕ „Бочац“ Мркоњић
Град за следеће
лотове:

Преговарачки
поступак
(без објаве
обавјештења)
Бр.
обавјештења о
додјели
215-4-2-156-588/19 од
06.12.2019.
год.

Преговарачки
поступак
(без објаве
обавјештења)
Оквирни
споразум

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

02.12.2019.
године

рок испоруке: 15 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
03.12.2019.
године

- рок извршења: за вријеме
одржавања манифестације;
- рок плаћања: 30 дана од
извршења радова и исправно
испостављене фактуре;

8.000,00 КМ (Лот-1)
2.000,00 КМ (Лот-2)

04.12.2019.
године

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

Напомена
(образложе
ње)

Лот-1 (Kомби (Minibus)
Renault Master (16+1),
рег. број: Ј17-Т-740,
година производње
2015.) и
Лот-16 (Dacia Duster,
рег. број: Ј16-К-170,
год. производње 2015.)

Бр.
обавјештења о
додјели 215-42-160-5-91/19
од 10.12.2019.
године

- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора;
- рок плаћања: 30 дана од
извршења радова и исправно
испостављене фактуре;

50112000-3 Услуге
поправака и
одржавања возила
4.

Набавка роба за
прославу Дана
предузећа
Лот-1 Меза,
Лот-2 Свјеже месо

Директни
споразум

15000000-8 Храна,
пиће, дуван и сродни
производи

5.

Набавка потрошног
материјала, тонера и
кетриџа
30125110-5 Тонер за
ласерске
штампаче/факсимил
уређаје

Конкурентски
поступак
Оквирни
споразум

“МГ Мики“ д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4402291240009
(Лот-1)

Вриједност:
1.431,66 КМ

Занатскотрговачка радња
„Месница код
Малића“
Малић Рада с.п.
Мркоњић Град
ЈИБ
4506855940006
(Лот-2)
„Биро Кип“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4402286590000

-рок испоруке: 2 дана од
обостраног потписивања
уговора за Лот-1 и Лот-2;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

05.12.2019.
године

427,16 КМ (Лот-1)
1.004,50 КМ (Лот-2)

Вриједност:
9.250,00 КМ
- рок испоруке: период од 9
мјесеци од дана потписивања
уговора или до реализације
максималне финансијске
вриједности;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

16.12.2019.
године

6.

7.

Објављивање огласних
материјала на
годишњем нивоу у
„Гласу Српске“

Преговарачки
поступак
(без објаве
обавјештења)

79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

Оквирни
споразум

Објављивање огласних
материјала на
годишњем нивоу у
„Независним
новинама“
79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

8.

Алуминијумска врата
44221200-7 Врата

Бр.
обавјештења о
додјели
215-4-2-167-598/19 од
24.12.2019.
године
Преговарачки
поступак
(без објаве
обавјештења)
Оквирни
споразум

„Глас Српске“ а.д.
Бања Лука
ЈИБ
4401702350009

Вриједност:
6.966,00 КМ

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

Вриједност:
11.000,00 КМ

„БиС АСТРА“
д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4402742940000

Вриједност:
823,77 КМ

Бр.
обавјештења о
додјели
215-4-2-169-599/19 од
31.12.2019.
године

Директни
споразум

17.12.2019.
године

- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора;
- рок плаћања: 30 дана од
извршења услуга и исправно
испостављене фактуре;

18.12.2019.
године

- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора;
- рок плаћања: 30 дана од
извршења услуга и исправно
испостављене фактуре;

- рок испоруке: 10 дана од
обостраног потписивања;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

18.12.2019.
године

9.

Лична заштитна одјећа
18110000-3 Радна
одјећа

10.

Систематски љекарски
преглед радника

Конкурентски
поступак

Анекс II дио Б

85121000-3 - Услуге
љекарских ординација

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

ЗУ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧ
КИ ЦЕНТАР
„DEAMEDICA“
Бања Лука
ЈИБ
4403244290002
(Лот-1, Лот-2 и
Лот-4)

ЈЗУ „Завод за
медицину рада и
спорта РС“ Бања
Лука
ЈИБ
4402560240002
(Лот-3)
11.

Потрошни материјал за
потребе грађевинске
службе - материјал за
зимско одржавање
путева
14812000-6 Абразивни
материјали у праху или
зрну

Директни
споразум

„Мркоњић путеви“
а.д.
Мркоњић Град
ЈИБ
4401192640007

Вриједност:
26.834,50 КМ

23.12.2019.
године

- рок испоруке: 30 дана од
обостраног потписивања;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
9.871,00 КМ

27.12.2019.
године

4.654,00 КМ (Лот-1)
4.827,00 КМ (Лот-2)
390,00 КМ (Лот-4)
1.960,00 КМ (Лот-3)

- рок извршења: 90 дана од
обостараног потписивања
уговора за Лот-1, Лот-2 и Лот-4
и 30 дана од обостараног
потписивања уговора за Лот-3;
- рок плаћања: 30 дана од
извршења услуга и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
631,00 КМ
- рок испоруке: 31.12.2019.
године;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

31.12.2019.
године

12.

Услуге грађевинског
вјештачења (вјештак
хидротехничке струке)

Анекс II дио Б

71319000-7 Услуге
вјештачења
13.

Набавка новогодишњих Директни
честитки
споразум
22321000-6 Божићне
честитке

Ристо
Стјепановић,
Челинац
ЈИБ
1009957101942

„ПОШТЕ СРПСКЕ“
а.д. Бања Лука
ЈИБ
4400959000002

Вриједност:
600,00 КМ

31.12.2019.
године

- рок извршења: 31.12.2019.
године;
- рок плаћања: 30 дана од
извршења услуга и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
60,00 КМ

31.12.2019.
године

- рок испоруке: 31.12.2019.
године;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

