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Ред.
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, 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. Одржавање и подршка 
софтвера за обрачун плата 
за 2017. годину 
 
72212700-6 Подршка за 
услуге развоја програма 
 

Директни 
споразум 

 „KI SISTEMI” д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 4400680310001 

Вриједност: 
960,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:19.07.2017. 
године; 
 
- рок плаћања:15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 19.07.2017. 
године 

25.04.2017.год. 
960,00 КМ  без 
ПДВ-а 
 

 

2. Лот-1 Испитивањe 
енергетских 
трансформатора у  
ХЕ „Бочац“,   
Лот-2 Испитивање оба 
генератора у   
ХЕ  „Бочац“ и  
Лот-3 Испитивање 
генераторских заштита у 
ХЕ „Бочац“ 
 
 
Лот-1 50532200-5 
Лот-2 50532300-6 
Лот-3 50532000-3 
 

Поступак У 
складу са 
чланом 86. 
Став 2. 
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: 
69.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
30.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-1) 
 
25.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-2) 
 
14.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-3) 
 
 - рок извршења:  у вријеме 
ремонта (септембар-октобар 
2017. године); 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
исправно испостављнене 
фактуре и Записника о 
квантитативном и 
квалитативном извршењу 
услуга потписаног од стране 
овлаштених лица наручиоца и 
извршиоца; 

 69.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

21.07.2017. 
године 

  



3. Услуге хотелског 
смјештаја у 2017. години 
 
ЈРЈН: 55110000-4 Услуге 
хотелског смјештаја 
 
 

Поступак 
набавке на 
коју се 
примјењује 
посебан 
режим 
сходно члану 
8. Закона о 
јавним 
набавкама, 
Анекс II дио Б  

„Хотел Праг“ а.д. 
Београд  
ЈМБ  06932517 
 
 
 

Вриједност: 
cca 5.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:период до 
31.03.2018. године; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 cca 5.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

24.07.2017. 
године 

  

4. Постављање 
ексклузивног банера са 
логом Предузећа током 
одржавања 
манифестације 
„Конференција беба“ у 
Мркоњић Граду  
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга  

Преговарач
ки поступк 
 (без објаве 
обавјештењ
а о 
набавци) 
 
Бр. 
обавјештењ
а о набавци 
215-4-2-82-
5-60/17 од 
14.07.2017. 
године 
 

Општина Мркоњић 
Град  
ЈИБ 
4401198330000 

Вриједност: 
2.000.00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: током 
одржавања манифестације 
„Конференција беба“ у  
Мркоњић Граду; 
 
- рок плаћања:  након 
закључивања Уговора у року до 
15 дана; 

 2.000.00 КМ без 
ПДВ-а 
 

25.07.201.7 
године 

 
 

 

5. Анализа података са 
система за праћење 
вибрација за потребе 
машинске службе  
 
50530000-9  Услуге 
поправака и одржавања 
машина 

Конкурентски 
поступак 

„RoTech ei“ д.о.о.  
Београд  
ЈИБ 17410326 

Вриједност: 
11.980,00 KM  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у вријеме 
ремонта септембар-октобар 
2017. године; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 
 
 

 11.980,00 KM  
без ПДВ-а 
 

31.07.2017. 
године 

  



6. Преглед лопатица 
радног кола за потребе 
машинске службе 
 
50530000-9  Услуге 
поправака и одржавања 
машина 

Конкурентски 
поступак 

„Центар за 
контролу и 
испитивање“ д.о.о. 
Београд 
ЈИБ 20001763 

Вриједност: 
9.400,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у вријеме 
ремонта септембар-октобар 
2017. године; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 9.400,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

31.07.2017. 
године 

  

7. Замјена управљачких и 
сигурносних дијелова 
теретног лифта 
 
45454000-4 Радови на 
реконструкцији 
 

Конкурентски 
поступак 

„ТРИ БЕСТ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400802520002 

Вриједност: 
26.500,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:75 дана од 
увођења у посао; 
 
- рок плаћања: 15 дана од 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 

 26.500,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

31.07.2017. 
године 

  

8. Спровођење мјерења 
(четири серије мјерења у 
току године) и изради и 
испостављање годишњег 
извјештаја о 
континуираном 
испитивању квалитета 
воде акумулационог 
језера „Бочац“, ријеке 
Врбас низводно од ХЕ и 
узводно од ХЕ, Црне 
Ријеке и Угра за 2017. 
годину (укључујући и 
емисију загађујућих 
материја у воду у току 
изградње МХЕ „Бочац 2“) 
 
90733100-5  Услуге у 
вези са загађењем воде 
 

Конкурентски 
поступак 

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

Вриједност: 
15.000,00 KM  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   у вријеме 
ремонта септембар-октобар 
2017. године; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 11.250,00 KM  без 
ПДВ-а 
 

31.07.2017. 
године 

11.09.2017.год. 
3.750,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



9. Набавка инсталационог  
материјала и прибора за 
електро службу 
 
3100000-6 Електричне 
машине, апарати, опрема и 
потрошни 
материјал; расвјета 

Директни 
споразум 

„RAPID-INPORT“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400951280006 

Вриједност: 
1.949,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:120 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 31.07.2017. 
године 

16.08.2017.год. 
1.949,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

10. Испитивање услова 
радне средине  
 
 
90731400-4 Праћење или 
мјерење онечишћења 
ваздуха 

Директни 
споразум 

ЈНУ“ИНСТИТУТ 
ЗА ЗАШТИТУ И 
ЕКОЛОГИЈУ 
РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ“ д.о.о. 
Бања Лука  
 ЈИБ  
4401020860005 

Вриједност: 
4.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 4.000,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

31.07.2017. 
године 

  

11. Лот-1 Набавка арматуре 
за хидрауличке и 
пнеуматске инсталације,  
Лот-2 Набавка групе 
алата за потребе 
машинске службе,   
Лот-3 Набавка алата за 
потребе машинске 
службе  
Лот-1 (44163000-0 цијеви 
и арматура); 
 
Лот-2 (42674000-1 
дијелови и прибор за 
алатне машине за 
обраду метала) и 
 
Лот-3 (44511000-4 ручни 
алати) 

Директни 
споразум 

RAPID-INPORT“ 
д.о.о Бања Лука  
ЈИБ 
4400951280006 
(Лот-1) 
 
„AX SOLING“ д.о.о 
Груде 
ЈИБ 
4272010590005  
(Лот-2 и Лот-3) 

Вриједност: 
1.517,00 КМ без ПДВ-а (Лот-1) 
 
 
 
 
Вриједност: 
1.630,10 KM без ПДВ-а (Лот-2) 
 
380,40 КМ без ПДВ-а  (Лот-3) 
 
 - рок извршења: 120 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра за Лот-1, 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра за Лот-2 и Лот3; 
 
- рок плаћања:  15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 31.07.2017. 
године 

31.08.2017.год. 
1.517,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
 
 
20.09.2017.год. 
1.630,10 KM 
без ПДВ-а 
 
20.09.2017.год. 
380,40 КМ без 
ПДВ-а   

 



12. Лот -1 Набавка групе 
резног алата за потребе 
машинске службе,  
 
Лот -2 Набавка резног и 
брусног алата за потребе 
машинске службе и  
 
Лот -3 Набавка групе 
уља, емулзија и масти за 
потребе машинске 
службе 
 
Лот -1 (42671000-0 
Држала за алате) 
 
Лот -2(42650000-7 
Пнеуматски ручни алати 
или ручни алати на 
моторни погон) 
 

Лот -3 (24951400-9 
Хемијски модифициране 
масти и уља) 

Директни 
споразум 

„COTIS“ д.о.о 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400882960008 
 (Лот-1 и Лот-2) 
 
 
„TAUZ“ д.о.о Бања 
Лука 
ЈИБ 
4400822630009 
(Лот-3) 

Вриједност: 
1.558,00 КМ без ПДВ-а (Лот-1) 
 
 
305,05 КМ без ПДВ-а (Лот-2) 
 
 
Вриједност: 
1.207,32 КМ без ПДВ-а (Лот-3) 
 
 
 - рок извршења: 35 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра за Лот-1 и Лот-2,                     
5 седмица  од обостраног 
потписивања уговoра  за  Лот3; 
 
- рок плаћања:  15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 31.07.2017. 
године 

22.09.2017.год. 
1.558,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
31.08.2017.год. 
305,05 КМ без 
ПДВ-а 
 
14.09.2017.год. 
.207,32 КМ 
без ПДВ-а 

 

13. Набавка књига 
„Актуелност политике у 
стогодишњици Босанског 
сабора 1910-1914. године 
 
22110000-4 Штампане 
књиге 

Директни 
споразум 

АРХИВ 
РЕПУБЛИКЕ 
СРПСКЕ 
ЈИБ 
4400859800001 

Вриједност: 
2.500,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:90 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 2.500,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

31.07.2017. 
године 

  

 


