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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, 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/окви
рног 
споразума 

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

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Услуге третмана 
комуналног отпада и 
отпадних вода 
 
9000000-7 Услуге у 
подручју отпадних вода, 
отпада, чишћења и 
околиша 

Конкурентски 
поступак 

„EM плус“ д.о.о. 
Добој 
ЈИБ 
4402975610000 

Вриједност: 
12.597,30 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: период од 
годину дана; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  04.04.2017. 
године 

  

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

Конкурентски 
поступак 

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

Вриједност: 
12.937,71 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: период од 
годину дана; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  04.04.2017. 
године 

  

3. Набавка резервних 
нумеричких релеја за  
35 kV мрежу 
 
31221000-1 Електрични 
релеји 
 

Конкурентски 
поступак 

„ELIOS“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400922340008 

Вриједност: 
17.804,28 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  04.04.2017. 
године 

  



4. Снимaк и анализа стања 
водовода питке воде у 
ХЕ „Бочац“  и израда 
извјештаја са мјерама  и 
активностима за 
отклањање узорака 
појаве неисправности 
воде за пиће 
 
90733100-4 Услуге у вези 
са загађењем воде 

Конкурентски 
поступак 

Конзорцијум: 
1.„Институт за 
воде“ д.о.о. 
Бијељина 
ЈИБ 
4400388840008 
2.„ИРМ-БОР“ д.о.о. 
Зворник 
ЈИБ 
4403149970004 

Вриједност: 
12.800,00 КМ без ПДВ-а  
 
- рок извршења: 90 дана од 
обостраног потписивања уговр; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

  10.04.2017. 
године 

 
 

 

5. Довођење напајања 
електричном енергијом 
надстрешнице за 
механизацију у адама  
 
31311000-9 Прикључци 
на електричну мрежу 

Конкурентски 
поступак 

„Миг Електро“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401859250008 

Вриједност: 
19.273,50 КМ без ПДВ-а  
 
- рок извршења: 90 дана од 
обостараног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 

  10.04.2017. 
године 

  

6. Набавка ситне опреме за 
испитивање и мјерење 
 
 
44322000-3 Прибор за 
каблове 

Директни 
споразум 

"РАПИД ИНПОРТ" 
д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400951280006 

Вриједност: 
987,00 без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 11.04.2017. 
године; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  11.04.2017. 
године 

  

7. Набавка моторног чамца 
за потребе службе 
оскултација 
 
34520000-8 Бродице 

Отворени 
поступак 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
уговора 
215-1-1-175-
5-33/17 од 
04.05.2017. 
године 
 

„TM“ д.о.о Загреб  
ЈИБ 26503455503 

Вриједност: 
76.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  18.04.2017. 
године 

  



8. Истицање рекламног 
банера на утакмицама 
ФК „Борац“ на стадиону 
на период од годину 
дана  
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачк
и поступак 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
уговора 
215-4-2-48-5-
35/17 од 
10.05.2017. 
године 
 

„Друштво за 
маркетинг  
„ФК Борац“  
Бања Лука 
ЈИБ 
4403800860000 

Вриједност: 
6.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  период од 
годину дана од  обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 30 (тридесет) 
дана након потписивања 
Уговора; 
 

  14.04.2017. 
године 

  

9. Постављање 
ексклузивног банера са 
линком Предузећа у 
„Народним новинама“ на 
период од годину дана  
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга  

Преговарачк
и поступак 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
уговора 
215-4-2-50-5-
36/17 од 
10.05.2017. 
године 
 

НИД „НОВИ 
ПЕЧАТ“ д.о.о.  
Бања Лука  
ЈИБ 
44035678900009 

Вриједност: 
5.990,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  на годишњем 
нивоу или до утрошка 
средстава; 
 
-рок плаћања: 100% аванс по 
исправно испостављеној 
профактури у року до 15 дана; 
 
 

  21.04.2017. 
године 

  

10. Годишња претплата на 
дневне новине  
„Глас Српске“ и 
„Независне новине“ 
 
22200000-2 Новине, 
стручни часописи, 
периодичне публикације и 
часописи 
 

Директни 
споразум 

„ДИСТРИБУЦИЈА“ 
д.о.о. Лакташи 
ЈИБ 
4401858010003 

Вриједност: 
941,57 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  период од 
годину дана; 
 
-рок плаћања: 15 дана након и и 
исправно испостављене 
фактуре; 
 

  19.04.2017. 
године 

  

 


