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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. Снимање документарног 
филма о изградњи МХЕ 
„Бочац 2“ 
 
92100000-2 Филмске и 
видео услуге 

Oтворни 
поступак 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
уговора 
215-1-2-5-5-
27/17 од 
05.04.2017. 
године 

„BUZZ Consulting“ 
д.о.о. 
 Бања Лука   
ЈИБ 
4403092250000 

Вриједност: 
47.025,00 КМ без ПДВ-а  
 
- рок извршења:   периоду  од 
потписивања уговора до 
изградње односно свечаног 
отварања и пуштања у погон 
МХЕ „Бочац 2“ оквирно до 
средине 2018. године;; 
 
-рок плаћања: паушално, по 
мјесечним ратама у износу од 
2.800,00 КМ без ПДВ-а (2.800,00 
КМ x 15 мјесеци =42.000,00 КМ), 
у року од 15 дана по исправно 
испостављеним фактурама, док 
ће се преостали износ од 
5.025,00 КМ без ПДВ-а 
исплатити након завршетка и 
предаје филма;  

 33.921,00 КМ без 
ПДВ-а  
 

10.03.2017. 
године 

26.07.2017.год. 
13.104,00 КМ 
без ПДВ-а 

 

2. Постављање 
ексклузивног банера са 
логом Предузећа током 
одржавања 
манифестације „Избор 
најбољег спортисте и 
спортског клуба у 2016. 
години у Мркоњић Град“ 
 

Преговарачк
и поступак 
без 
објављивања 
обавјештења 
о набавци 
 
 
 
 

Општина  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401198330000 

Вриједност: 
8.000,00 КМ без ПДВ-а  
 
- рок извршења: за вријеме 
одржавања манифестације; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 16.03.2017. 
године 

13.04.2017. 
год. 
8.000,00 КМ 
без ПДВ-а  
 

 



79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Бр. 
обавјештења 
215-4-2-36-5-
26/17 од 
22.03.2017. 
године 

3. Редовно мјесечно 
узимање и испитивање 
квалитета узорака питке 
воде из главног 
водовода 
хидроелектране и 
водовода 
компензационог базена 
те достављање 
поменутих резултата у 
ХЕ“Бочац“ 
42131100-7 Вентили 
дефинирани према 
функцији   
 
41110000-3 Питка вода 

Конкурентск
и поступак 

ЈЗУ“ Институт за 
јавно здравство 
Републике Српске“  
ЈИБ 
4400963610001 

Вриједност: 
8.799,60 КМ без ПДВ-а  
 
- рок  извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршених услуга и мјесечно 
испостављених исправних 
фактура;  

 6.851,85 КМ без 
ПДВ-а  
 

16.03.2017. 
године 

30.06.2017.год. 
1.947,75 КМ 
без ПДВ-а  
 

 

4. Набавка сета оптичких 
каблова и каблова ПП00 
и кабловске опреме  
 
44321000-6 Каблови  

Директни 
споразум 

„Елнос БЛ” д.о.о 
Бања Лука  
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 
4.200,60 без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 5 дана од  
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 16.03.2017. 
године 

18.05.2017. 
год. 
4.200,60 без 
ПДВ-а 
 

 

5. Набавка резервних 
дијелова за систем 
гријања и хлађења  
 
44621221-4 Дијелови 
котлова за централно 
гријање  

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
4.825,00 КМ без ПДВ-а 
 
 
- рок извршења: 120 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 

 0,00 16.03.2017. 
године 

11.05.2017.год. 
4.825,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



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

6. Набавка ауто гума за 
ново службено возило  
 
34351100-3 – Гуме за 
аутомобиле 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
1.292,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок испоруке: 5  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 16.03.2017. 
године 

23.05.2017.год. 
1.292,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

7. Набавка резервних 
дијелова за помоћне 
погоне 
 
38810000-6 Опрема за 
управљање 
индустријским 
процесима 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
5.929,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок испоруке: 45  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 16.03.2017.  
године 

11.05.2017. 
год. 
5.929,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

8. Набавка сета 
канцеларијског 
материјала 
 
22800000-8 Папирни или 
картонски регистратори, 
књиговодствене 
књиге, фасцикле, 
обрасци и други 
штампани 
канцеларијски материјал 

Директни 
споразум 

“STYLOS“ д.о.о. 
 Бања Лука  
ЈИБ 
4400857930005 

Вриједност: 
890,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок испоруке: 24.03.2017. 
године; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  
 

 0,00 24.03.2017. 
године 

31.03.2017.год. 
890,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

 


