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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.

Новогодишњи
рекламни материјал

Конкурентски
поступак

„Центар за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавање
инвалида“ а.д.
Бања Лука
ЈИБ
4403395230001

Вриједност:
11.462,00 КМ

Универзитет у
Бањој Луци
„Машински
факултет” Бања
Лука ЈИБ
4401017720065

Вриједност:
4.560,00 КМ

Дисконт пића
„Рубин“ сп
Мркоњић Град
ЈИБ
4503152310001

Вриједност:
21.259,58 KM

22462000-6 Рекламни
материјал

2.

Услуге обуке и
полагање стручних
испита за руковаоца
дизалицама

Директни
споразум

80530000-8 Услуге
стручног
оспособљавања
3.

Алкохолна и
безалкохолна пића

Конкурентски
поступак

15900000-7
Пића, дуван и сродни
производи

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

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

0,00

03.01.2020.
године

31.01.2020.
године

11.462,00 КМ

- рок испоруке: 15 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
0,00

03.01.2020.
године

29.02.2020.
године

4.560,00 КМ

- рок извршења: до 30.01.2020.
године;
- рок плаћања: 30 дана од
извршења услуга и исправно
испостављене фактуре;

- рок испоруке: период од 12
мјесеци од дана закључивања
или до реализације максималне
финансијске вриједности;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

20.251,15 КМ

03.01.2020.
године

30.06.2020.
године
1.008,43 КМ

Напомена
(образложе
ње)

4.

Набавка
канцеларијског
материјала
30192000-1
Канцеларијске
потрепштине

5.

Директан приступ
интернету за потребе
SAP ERP система

Конкурентски
поступак
Оквирни
споразум

Директни
споразум

72410000-7 Услуге
провајдера

6.

Процијена
инвестиционе
некретнине у складу са
МРС 40 за 2019. годину

Директни
споразум

„DEFTER“ д.о.о.
Сарајево
ЈИБ
4200303990007

Вриједност:
4.046,37 КМ

„MTEL“ а.д. Бања
Лука
ЈИБ
4400964000002

Вриједност:
3.360,00 КМ

„DELOITTE“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400883000008

79221000-9 Услуге
пореског савјетовања

7.

Мјесечни преглед
лифта
50750000-7 Услуге
одржавања лифтова

Директни
споразум

„TRI BEST“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400802520002

2.535,37 КМ

06.01.2020.
године

30.06.2020.
године
1.511,00 КМ

1.960,00 КМ

08.01.2020.
године

30.06.2020.
године
1.400,00

0,00

10.01.2020.
године

15.04.2020.
године

- рок испоруке: период од 12
мјесеци од дана закључивања
или до реализације максималне
финансијске вриједности;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора;
- рок плаћања: 30 дана од
извршења услуга и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
5.000,00 КМ

5.000,00 КМ

- рок извршења: 4 седмице од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана од
извршења услуга и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
2.640,00 КМ
- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора;
- рок плаћања: 30 дана од
извршења услуга и исправно
испостављене фактуре;

1.320,00 КМ

13.01.2020.
године

30.06.2020.
године
1.320,00 КМ

8.

Израда актуарске
процјене дугорочних
примања запослених у
предузећу према МРС
19, од стране
овлаштеног актуара, за
2019. годину

Директни
споразум

Овлаштени актуар
Бојан (Здравко)
Башкот, Бања
Лука
ЈМБГ
2112983106018

Вриједност:
1.900,00 КМ

„DELOITTE“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400883000008

Вриједност:
4.900,00 КМ

„DELOITTE“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400883000008

Вриједност:
4.900,00 КМ

66519600-7 Актуарске
услуге
9.

Провјера обрачуна
одложених пореза у
SAP ERP систему за
2019. годину

Директни
споразум

79221000-9 Услуге
порезног савјетовања
10.

Провјера пореског
биланса за 2019.
годину и обрачуна
пореза по одбитку

Директни
споразум

79221000-9 Услуге
порезног савјетовања
11.

Пружање услуга
пореског консалтинга у
вези са припремом
Документације о
трансферним цијенама
у складу са прописима
Републике Српске
79221000-9 Услуге
пореског савјетовања

Директни
споразум

„DELOITTE“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400883000008

0,00

15.01.2020.
године

25.03.2020.
године

1.900,00 КМ

- рок извршења: у року од
7(седам) радних дана од дана
примитка улазних података које
извршилац захтјева а који су
саставни дио понуде ;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
0,00

17.01.2020.
године

4.900,00 КМ

- рок извршења: 28.02.2020.
године;
- рок плаћања: 15 дана од
датума исправно испостављене
фактуре;

- рок извршења: 15.02.2020.
године;
- рок плаћања: 15 дана од
датума исправно испостављене
фактуре;
Вриједност:
4.000,00 КМ
- рок извршења: 15.03.2020.
године;
- рок плаћања: 15 дана од
датума исправно испостављене
фактуре;

25.02.2020.
године

0,00

17.01.2020.
године

13.03.2020.
године

4.900,00 КМ

0,00

17.01.2020.
године

15.04.2020.
године

4.000,00 КМ

12.

Канцеларијски
намјештај

Конкурентски
поступак

39000000-2 Намјештај
(укључујући
уканцеларијски
намјештај), унутрашња
опрема, уређаји за
домаћинство (осим
расвјете) и средства за
чишћење
13.

Текуће и инвестиционо
одржавање рачунарске
и биро опреме

Директни
споразум

50312000-5
Одржавање и поправак
рачунарске опреме

14.

Редовно мјесечно
узимање узорака и
испитивања квалитета
узорака питке воде
90733700-1 Услуге
праћења или надзора
над загађењем
подземних вода

Конкурентски
поступак

„Мира Мар“ д.о.о.
Фоча
ЈИБ
4401410810009

Вриједност:
1.707,00 КМ

„БИРО КИП“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4402286590000

Вриједност:
4.967,00 КМ

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

Вриједност:
11.865,20 КМ

0,00

17.01.2020.
године

31.01.2020.
године

1.707,00 КМ

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

4.125,80 КМ

21.01.2020.
године

31.03.2020.
године
841,20 КМ

5.379,20 КМ

22.01.2020.
године

30.06.2020.
године
6.486,00 КМ

- рок извршења:период од
годину дана, сукцесивно у
складу са потребама Уговорног
органа;
- рок плаћања: 30 дана од
извршења услуга и исправно
испостављене фактуре;

- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора;
- рок плаћања: 30 дана по
исправно испостављеним
мјесечним ситуацијама;

15.

Лот-1 Обрада података
геодетских мјерења у
2018. години за службу
техничког осматрања
бране
Лот-2 Обрада података
физикалних мјерења у
2018. години за
службу техничког
осматрања бране

Конкурентски
поступак

Конзорцијум:
1.„HKP Consulting”
д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4403673900005
2.„ЦПК“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4404199850006

71355000 – Геодетске
услуге

3.ЈНУ „Институт за
заштиту и
екологију
Републике Српске“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4401020860005

Вриједност:
23.400,00 КМ

0,00

23.01.2020.
године

18.03.2020.
године

23.400,00 КМ

10.700,00 КМ (Лот-1)
12.700,00 КМ (Лот-2)
- рок извршења: у року од 45
дана од обостараног
потписивања уговора за Лот-1 и
у року од 45 дана од
обостараног потписивања
уговора за Лот-2;
- рок плаћања: 30 дана од
извршења услуга и исправно
испостављене фактуре;

4.„ИГХ“ д.о.о.
Мостар
ЈИБ
4227725460006
16.

Производи за
одржавање хигијене

Конкурентски
поступак

44410000-7 Производи
за купатило и кухињу

Оквирни
споразум

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

Вриједност:
11.204,85 КМ
- рок испоруке: период од 12
мјесеци од дана закључивања
уговора или до реализације
максималне финансијске
вриједности;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

4.673,63 КМ

23.01.2020.
године

30.06.2020.
године
6.531,22 КМ

17.

18.

Лот 1 Потрошни
материјал за потребе
погонске спремности
МХЕ „Бочац 2“ и
Лот 2 Силиконско
цријево за воду са
моталицом
(МХЕ „Бочац 2“)
19212310-1 Производи
од платна
39370000-6 Водоводне
инсталације
Потрошни материјал за
возни парк
09210000-4 Препарати
за подмазивање

Директни
споразум

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

Вриједност:
988,00 КМ

0,00

31.01.2020.
године

31.03.2020.
године

988,00 КМ

728,00 КМ за Лот-1
260,00 КМ за Лот-2
- рок испоруке: 31.01.20120.
године;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

Директни
споразум

„МГ ПЕТРОЛ“
д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4402852370004

Вриједност:
717,09 КМ
- рок испоруке: период од
годину дана;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

447,53 КМ

31.01.2020.
године

30.06.2020.
године
269,56 КМ

