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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. Пројекат уређења 
платоа од машинске 
зграде до кућне турбине 
 
71220000-6 Услуге 
пројектирања у 
архитектури 

Конкурентски 
поступак 
 

Институт за 
грађевинарство „ИГ“ 
д.о.о.  
Бања Лука,  
ЈИБ 
4400918310005 

Вриједност: 
48.000,00КМ  без ПДВ-а 
 

- рок извршења: 
30 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања:15 дананакон 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре 

 0,00 24.12.2015. 
године 
 
 
 
 

29.03.2016. 
године 
 
48.000,00КМ  
без ПДВ-а 
 

 

2. Лот-1Испитивање кућне 
турбине - независни 
стручни сарадник и  
Лот-2 Мјерење стварних 
параметара далековода 
35 kV  у ХЕ „Бочац“ 
 

71600000-4 
Услуге техничког 
испитивања, анализе и 
савјетовања 

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

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

Вриједност: 
40.000,00КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења:  
60 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 

-рок плаћања: 15 
дананаконисправно испостављнене 
фактуреи Записника о 
квантитативном и квалитативном 
извршењу услуга потписаног од 
стране овлаштених лица наручиоца 
и извршиоца 

 0,00 28.12.2015. 
године 

22.09.2016. 
године 
 
40.000,00КМ  
без ПДВ-а 
 

 

3. Уређење земљишта у 
власништву ХЕ „Бочац“ 
 
45111220-6 Радови на 
крчењу 

Конкурентски 
поступак 
 

„ŠIK TOURS“ д.о.о.   
Мркоњић Град, 
ЈИБ 
4401194690001 

Вриједност: 
39.912,00 КМ без ПДВ-а 
 

- рок извршења:  
40 радних данаод увођења у 
посао; 
 

-рок плаћања: 15 дана по 
исправно испстављеној 
фактури; 

 0,00 04.01.2015. 
године 

11.04.2016. 
године 
27.041,04 КМ 
без ПДВ-а 
 
31.07.2016. 
године 
12.870,96 КМ 
без ПДВ-а 

 



4. Намирнице за ресторан 
друштвене исхране (Лот-
4 Замрзнути производи) 
 
15331100-8 Свјеже или 
замрзнуто поврће 
 

Конкурентски 
поступак 
 

„FRUCTA-TRADE“ 
д.о.о. Дервента 
ЈИБ 
4400151910001 

Вриједност: 
13.946,70 КМбез ПДВ-а 
 

- рок извршења:  
до 07.11.2016. године према 
потреби наручиоца односно  до 
закључења новог уговора; 
 
-рок плаћања:  15 дана од дана 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 8.241,11 КМ без 
ПДВ-а 

04.01.2016. 
године 

31.01.2017.год.
4.909,88 КМ 
без ПДВ-а 
 
30.06.2017.год. 
795,71 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

5. Новогодишњи рекалмни 
материјал 
 
30199792-8 Календари 

Конкурентски 
поступак 
 

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

Вриједност: 
7.530,00 КМ без ПДВ-а 
 

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

 0,00 08.01.2016. 
године 

27.01.2016. 
године 
 
7.530,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

6. Монтирање ауто гума 
 
50116510-9 Услуге 
протектирања гума 

Директни 
споразум 

Томо“ СЗР 
Мркоњић Град, 
ЈИБ 
4503137510002 

Вриједност: 
6.858,00КМ  без ПДВ-а 
 

- рок извршења:  
3 (три) године до закључивања 
новог уговора; 
 
-рок плаћања:              15 
дананакон извршених услуге и 
исправно испостављене 
фактуре; 

 4.069,00 КМ без 
ПДВ-а 

04.01.2016. 
године 

31.12.2016. 
године 
 
2.789,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

7. Израда елабората 
заштите од пожара 
 
71248000-8 Надзор 
пројекта и документација 
 
 
 

Директни 
споразум 

“ЈНУ Институт за  
заштиту и  
екологију  РС“  
Бања  Лука, 
ЈИБ 
4401020860005 

Вриједност: 
2.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења:  
5 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања:  15 дананакон 
извршених услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 08.01.2016. 
године 

29.01.2016. 
године 
 
2.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
 

 



8. Санације и конзервације 
командне плоче у 
команди електране 
 
50000000-5 
Услуге поправака и 
одржавања 
 

Директни 
споразум 

„PROCESNA 
OPREMA 
INŽENJERING“д.о.
о. Лакташи 
ЈИБ 
4402376070005 
 

Вриједност: 
5.740,00КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења:  
15 дана од увођења у посао; 
 
-рок плаћања:              15 
дананакон извршених услуге и 
исправно испостављене 
фактуре; 

 0,00 04.01.2016. 
године 

29.02.2016. 
године 
5.740,00КМ 
без ПДВ-а 

 

9. AD Blue 
 
24957000-7 
Хемијски адитиви 

Директни 
споразум 

„Мg Petrol“ д.о.о.  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4402852370004 

Вриједност: 
854,70КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења:  
на период од годину дана до 
закључења новог уговора,; 
 
-рок плаћања:  15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 512,40 К М без 
ПДВ-а 

08.01.2016. 
године 

29.02.2016. 
године 
342,30 КМ без 
ПДВ-а 
 
31.08.2016. 
512,40 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

10. GAP анализа и допуна 
извјештавања у BI 
модулу ( пословна 
интелигенција) у оквиру 
ФМИС пројекта 
 
80500000-9Услуге обуке 
 

Директни 
споразум 

„Deloitte“ д.о.о. 
Београд 
ЈИБ(ПИБ) 
100048772 

Вриједност: 
6.000,00КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења:  
60 дана од увођења у посао; 
 
-рок плаћања:              15 
дананакон извршених услуге и 
исправно испостављнене 
фактуре; 

 0,00 04.01.2016. 
године 

21.07.2017. 
године 
 
6.000,00КМ  
без ПДВ-а 
 

 

11. GAP анализа потреба за 
додатним извјештавањем и 
подацима у модулима 
Финансија, Контролинга и 
Пословне инелигенције у 
оквиру ФМИС пројекта за 
потребе израде 
консолидованих 
финансијских извјештаја 
 
80500000-9Услуге обуке 

Директни 
споразум 

„Deloitte“ д.о.о. 
Београд 
ЈИБ(ПИБ) 
100048772 

Вриједност: 
6.000,00КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења:  
15 дана од увођења у посао; 
 
-рок плаћања:    60 дананакон 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 
 

04.01.2016. 
године 

21.07.2017. 
године 
 
6.000,00КМ  
без ПДВ-а 
 

 



12. GAP анализа и допуна 
извјештавања у модулу 
Финансија и модулу 
Контролинга у оквиру 
ФМИС пројекта 
 
 
80500000-9Услуге обуке 

Директни 
споразум 

„Deloitte“ д.о.о. 
Београд 
ЈИБ(ПИБ) 
100048772 

Вриједност: 
6.000,00КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења:  
60 дана од увођења у посао; 
 

-рок плаћања:              15 
дананакон извршених услуге и 
исправно испостављнене 
фактуре; 

 0,00 
 

04.01.2016. 
године 

21.07.2017. 
године 
 
6.000,00КМ  
без ПДВ-а 
 

 

13. Униформа чуварска 
љетна и зимска 
 
18000000-9 
Одјећа, обућа, пртљаг и 
прибор 

Директни 
споразум 

„Sparta“ д.о.о. 
Бања Лука, 
ЈИБ 
4401432620009 

Вриједност: 
5.951,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења:  
15дана од обостараног 
потписивања уговора; 
 

-рок плаћања:              15 дана 
након испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 08.01.2016. 
године 

29.02.2016. 
године  
5.951,00 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

14. Лот-1 Геодетско 
осматрање бране и 
компензационог базена 
 
71355000-1 Геодетске 
услуге 

Конкурентски 
поступак 
 

„Geolimes“ d.o.o. 
Нови Сад, 
ЈИБ 20106026 

Вриједност: 
13.300,00КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења:  
период од годину дана; 
 
-рок плаћања: 15 дана након  
исправно испостављене 
фактуре; 
 

 0,00 
 

08.01.2016. 
године 

31.03.2017. 
године 

 

15. Резервни дијелови за 
турбински регулатор 
 
34913000-0 Разни 
резервни дијелови 

Директни 
споразум 

 „NAVITAS“   д.о.о. 
Сарајево 
ЈИБ  
4201857240006 

Вриједност: 
4.678,20КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења:  
60дана од обостараног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања:              15 дана 
након испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 

 0,00 08.01.2016. 
године 

31.03.2016. 
године 
4.678,20КМ 
без ПДВ-а 

 



16. Канцеларијске столице 
 
39112000-0 Столице 

Директни 
споразум 

„Manera“   
д.о.о.Србац 
ЈИБ 
4401241870005 

Вриједност: 
5.760,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења:  
15дана од обостараног 
потписивања уговора;  
 
-рок плаћања:              15 дана 
након испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 22.01.2016. 
године 

19.02.2016. 
године 
5.760,00 КМ 
без ПДВ-а 

 

17. Нострификације техничке 
документације – Систем за 
управљање и аквизицију 
података у ХЕ „Бочац“ 
 
 
71600000-4 
Услуге техничког 
испитивања, анализе и 
савјетовања 
 

Ускладусачл
аном 86. 
Став 1. подб) 
Законаојавни
м 
(„Службенигл
асникБиХ“, 
бр. 39/14) -
Изузећазасек
торскеуговор
неоргане 

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

Вриједност: 
30.000,00КМ  без ПДВ-а 
 

- рок извршења:  
90 дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 
дананаконисправно испостављнене 
фактуреи Записника о 
квантитативном и квалитативном 
извршењу услуга потписаног од 
стране овлаштених лица наручиоца 
и извршиоца 

 0,00 26.01.2016. 
године 

29.08.2016. 
године 
30.000,00КМ  
без ПДВ-а 
 

 

18. Дежурно возило за ХЕ 
„Бочац“ 
 
34100000-8 Моторна 
возила 

Отворени 
поступак 

„Аутосервис и 
дијелови“ д.о.о.  
Бања Лука ПЈ „AK 
UNION“ 
ЈИБ 
4400919550018 

Вриједност: 
29.905.98 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења:  
15дана од обостараног 
потписивања уговора;  
 
-рок плаћања:              15 дана 
након испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 27.01.2016. 
године 

31.01.2016. 
године 
 
29.905.98 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

 

 

 

 


