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Напомена 
(образложе
ње) 

1. Резервни нумерички релеј 
за 110 kV мрежу 
 
31221700-8 Релеји 
преоптерећења 

Конкурентски 
поступак 

„Saturn Electric“ 
д.о.о. Београд  
МБ:20084898 

Вриједност: 
49.775,11 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 60 дана након 
обостраног потписивања уговра; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 
 

12.12.2016. 
године 

13.04.2017. 
године  
 
49.775,11 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

2. Набавка униформе за нове 
припаднике физичког 
обезбјеђења  
 
18000000-9 Одјећа, обућа, 
пртљаг и прибор 

Директни 
споразум 

„SPARTA“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 4401432620009 

Вриједност: 
2.931,11 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 25 дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања:  
-15 дана након испоруке робе и 
исправно испостављене фактуре; 
 

 0,00 05.12.2016. 
године 

30.12.2016. 
год. 
 
2.931,11 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

3. Штампање на пластичним 
идентификационим 
картицама  
 
79810000-5 Услуге 
штампања  

Директни 
споразум 

ЈУ“СЛУЖБЕНИ 
ГЛАСНИК РС“ Бања 
Лука  
ЈИБ 4400929270005 

Вриједност: 
994,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења:5 дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 
 

 151, 20 КМ без 
ПДВ-а 
 

05.12.2016. 
године 

24.02.2017. 
године  
 
842,80 КМ без 
ПДВ-а 
 

 



4. ЛОТ-1 Набавка роба за 
прославу дана предузећа 
(Меза) 
 
15000000-8 Храна, пиће, 
дуван и сродни производи 
Додатни предмет(и) 
15130000-8 Месни 
производи 
 
 
ЛОТ-2 Набавка роба за 
прославу дана предузећа 
(Печно месо) 
 
15000000-8 Храна, пиће, 
дуван и сродни производи 
Додатни предмет(и) 
15110000-2 Месо 
 
 
 
ЛОТ-3 Набавка роба за 
прославу дана предузећа 
(Свјеже месо) 
 
15000000-8 Храна, пиће, 
дуван и сродни производи 
Додатни предмет(и) 
15110000-2 Месо 
 

Директни 
споразум 

„ЗОКИI“ СП Бања 
Лука  
 ЈИБ 450234525000 
 
 
 
 
 
 
 
 
У.Р. „Излетник“ 
Мркоњић Град 
ЈИБ 4503137940007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
СЗТР „Месница код 
Малића“ Мркоњић 
Град 
ЈИБ 4506855940006 

Вриједност: 
959,30 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15  дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
Вриједност: 
2.760,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15  дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
Вриједност: 
1.964,90 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15  дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

 959,30 КМ без 
ПДВ-а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
0,00 

05.12.2016. 
године 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
29.12.2016. 
год. 
 
2.760,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
 
 
 
 
 
 
29.12.2016. 
год. 
 
1.964,90 КМ 
без ПДВ-а 
 
 
 

 

5. Зимске ауто гуме 
 
34351100-3 Гуме за 
аутомобиле 

Конкурентски 
поступак 

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

Вриједност: 
8.160,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 5  дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 05.12.2016. 
године 

30.12.2016. 
год. 
 
8.160,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



6. Потрошни материјал за РДИ 
 
39000000-2 Намјештај 
(укључујући канцеларијски 
намјештај), 
унутрашња опрема, уређаји 
за домаћинство (осим 
расвјете) и средства за 
чишћење 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
4.977,11 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период од годину 
дана од обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 4.058,25 КМ без 
ПДВ-а 
 

05.12.2016. 
године 

17.03.2017. 
године 
918,86 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

7. Набавка инсталационог 
материјала и прибора за 
електро службу 
 
31000000-6 Електричне 
машине, апарати, опрема и 
потрошни 
материјал; расвјета 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
955,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 2 дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 08.12.2016. 
године 

15.12.2016. 
год. 
 
955,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

8. Годишње одржавање 
софтвера ЕПЛАН 
 
72210000-0 Услуге 
програмирања пакета 
програмске подршке 
(софтверских пакета) 

Директни 
споразум 

„PLANET SOFT“ 
д.о.о  
Бања Лука 
ЈИБ 4403661720001  

Вриједност: 
5.990,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 2 дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 12.12.2016. 
године 

19.01.2017. 
године 
5.990,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

9. Ревизија Идејног пројекта за 
ХЕ „Крупа“ 
 
79212000-3 – Ревизорске 
услуге 

Отворени 
поступак 
 
Број 
обавјештења 
о додјели 
уговора: 
215-1-2-129-
5-3/17 од 
11.01.2017. 
године 

Конзорцијум: 
„Урбис Центар“ 
д.о.о.  
Бања Лука, ЈИБ 
4403168840006 
 
 „Routing“ д.о.о. 
Бања Лука,  
ЈИБ 4402891600009                            

Вриједност: 
48.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15 дана од 
преузимања пројектне 
документације; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 
 

16.12.2016. 
године 

30.04.2017. 
године 
48.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



10. Лот-1 Поправка и уградња 
електромоторног погона 
растављача за110kV, Лот-2 
Поправака и уградња 
напонских  мјерних  
трансформатора за 35kV,  
Лот-3 Високонапонско 
испитивање енергетске 
опреме напонског нивоа 
35kV и  
Лот-4 Поправка и уградња 
изолационе опреме за 
санацију ћелије 35kV 
 
Лот-1 50532000-3  
Лот-2 50532200-5 
Лот-3 50532000-3 
Лот-4 50532400-7 

Поступак У 
складу са 
чланом 86. 
Став 1. под 
б) Закона о 
јавним 
(„Службени 
гласник БиХ“, 
бр. 39/14) -
Изузећа за 
секторске 
уговорне 
органе 

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

Вриједност: 
35.900,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 10 дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања:  
-15 дана након извршених услуге и 
исправно испостављнене фактуре; 

 0,00 19.12.2016. 
године 

31.01.2017. 
год. 
 
35.900,00 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

11. Спровођење чишћења 
плутајућег отпада из 
акумулационог језера  ХЕ 
„Бочац“ и из кoрита  Црне 
Ријеке укључујући и обални 
појас  (јесен 2016. до јесен 
2017. година) 
 
90500000-2 Услуге у вези с 
отпацима и отпадом 

Отворени 
поступак 
 
Број 
обавјештења 
о додјели 
уговора: 
215-1-2-138-
5-4/17 од 
11.01.2017. 
године 

„Еко-центар Бочац 
језеро“ д.о.о. Бања 
Лука  
ЈИБ 4403454770007 

Вриједност: 
95.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период од годину 
дана – јесен 2016. до јесен 2017. 
године (услуге ће се пружати 
континуирано са акцентом у 
прољеће и  у јесен); 
 
-рок плаћања:  квартално, у четири 
једнаке рате, 15 дана по исправно 
испостављененим ситуацијама; 

 45.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

27.12.2016. 
године 

30.06.2017. 
године 
 
50.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

12. Уљне пумпе са 
електромотором за 
хидраулички регулатор  
 
42122000-0 Пуме  

Отворени 
поступак 
 
 
Број 
обавјештења 
о додјели 
уговора: 
215-1-2-139-
5-4/17 од 
11.01.2017. 
године 

„EUROMONT“ д.о.о.  
Бања Лука   
ЈИБ 4402090260001 
 
 
 
 
 
 

Вриједност: 
191.500,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15  дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 
 

27.12.2016. 
године 

30.06.2017. 
године 
191.500,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



13. Спровођење јесењег 
порибљавања 
акумулационог језера и 
компензационог базена ХЕ 
„Бочац“ за 2016 годину  
 
90720000-0 Заштита 
околиша 

Конкурентски 
поступак 

„РИБА НЕРЕТВА“ 
д.о.о. 
 Коњиц   
ЈИБ 4227257420000 

Вриједност: 
10.001,60 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 30  дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 26.12.2016. 
године 

29.12.2016. 
год. 
 
10.001,60 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

14. Обука радника из 
противпожарне заштите и 
заштите на раду 
 
80500000-9 Услуге обуке 

Директни 
споразум 

“IM FIRE SECURITY“ 
д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 4403421250008 

Вриједност: 
2.680,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15 дана од 
увођења у посао; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 
 

22.12.2016. 
године 

22.02.2017. 
године 
2.680,00 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

15. Израде Студије о 
унапређењу мјерења у 
хидроелектрани 
 
71241000-9 – Студије 
изводљивости, 
савјетодавна услуга, 
анализа 

Конкурентски 
поступак 

„ЕЛЕКТРОТЕХНИЧК
И ИНСТИТУТ 
НИКОЛА ТЕСЛА“ 
а.д. Београд 
ЈИБ 07046626 

Вриједност: 
14.890,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 90 дана од 
увођења у посао; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 14.890,00 КМ  без 
ПДВ-а 
 

26.12.2016. 
године 

  

16. Набавка сатова за 
пензионере  
 
18500000-4 Накит, сатови и 
сродни производи 

Директни 
споразум 

„AGROSISTEMI“ 
д.о.о. 
 Бања Лука   
ЈИБ 4401004150006 

Вриједност: 
5.785,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 10 дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 

 0,00 30.12.2016. 
године 

30.12.2016. 
год. 
 
5.785,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



17. Студија оправданости 
додјеле концесије за  „Кућну 
турбину“ 
 
71241000-9 Студија 
изводљивости, 
савјетодавна услуга, 
анализа 

Конкурентски 
поступак 

Институт за 
грађевинарство „ИГ“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 440091831005 

Вриједност: 
24.500,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 
 

30.12.2016. 
године 

08.02.2017. 
године 
24.500,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

18. Анализа медија 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Директни 
споразум 

„Удружење Центар 
за природу, 
екологију и туризам“ 
д.о.о.           Бања 
Лука 
ЈИБ 4403590520006 

Вриједност: 
5.950,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 90 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 
 

05.12.2016. 
година 

13.03.2017. 
године 
5.950,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

 


