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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 у КМ без  
ПДВ-а, 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/ 
оквирног 
споразума у 
КМ без  
ПДВ-а 

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

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Обрада сеизмолошких 
података за период 
2021 – сеизмолошки 
извјештај 
 
ЦПВ код-71352140-3 -
Услуге сеизмичке 
обраде 

Директни 
споразум 

„ROUTING“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4402891600009 

Вриједност: 
6.000,00 КМ    
 
- рок извршења: 20 дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  02.11.2022. 
године 

  

2. Сервисирање и 
одржавање фотокопир 
апарата 
 
ЦПВ код – 50313200-4 
– Услуге одражавања 
фотокопирних уређаја 
 

Директни 
споразум 
 

„BIRO.KIP“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4402286590000 

Вриједност: 4.700,84 КМ 
 
- рок извршења: 12 мјесеци од 
обостраног потписивања 
уговора 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршене услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  01.11.2022. 
године 

  

3. Резни и брусни алат 
 
ЦПВ код-42650000-7 – 
Пнеуматски ручни 
алати или ручни алати 
на моторни погон 

Директни 
споразум 
 

„Тauz“ д.о.о. Бања 
Лука 
ЈИБ 
4400822630009 

Вриједност: 3.926,30 КМ 
 
- рок испоруке: 30 дана од 
достављања налога за набавку; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
 
 

  04.11.2022. 
године 

  



4. Тракасте завјесе 
 
ЦПВ код-39515100-6 – 
Завјесе 

Директни 
споразум 
 

„Megastil“ d.o.o.  
Бања Лука 
 
ЈИБ 
4400823360005 

Вриједност: 5.981,50 КМ 
 
- рок испоруке: 10 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  03.11.2022. 
године 

  

5. Лична заштитна обућа 
 
ЦПВ код-18830000-6 - 
Заштитна обућа 

Конкурентски 
захтјев 
 

„Бонел“ а.д. Бања 
Лука  
 
ЈИБ 
4400863400000 

Вриједност: 39.852,00 КМ 
 
- рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  07.11.2022. 
године 

  

6. Редовни и периодични 
технички преглед 
возила 
 
ЦПВ код-71631200-2 -
Услуге техничког 
прегледа возила 
 
 
 
 
 

Директни 
споразум 
 

„МГ ТЕХНИКА“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град 
 
ЈИБ 
4403486890004 

Вриједност: 1.540,36 КМ 
 
- рок извршења: 
сукцесивно,према потребама 
Уговорног органа у зависности 
од термина вршења техничког 
прегледа за поједино возило 
према спецификацији на период 
од годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
- рок плаћања: за свако возило 
појединачно, а непосредно 
прије извршеног техничког 
прегледа за одговарајуће 
возило; 
 
 
 
 
 

  10.11.2022. 
године 

  



7. Резервни дијелови за 
помоћне погоне 
 
ЦПВ код-31210000-1 – 
Електрични апарати за 
укључивање/искључив
ање или заштиту 
електричних струјних 
кола 

Конкурентски 
захтјев 
 

„BH ES 
ELEKTROSISTEM“ 
д.о.о. Бања Лука  
 
ЈИБ 
4400800580008 

Вриједност: 8.988,70 КМ 
 
- рок испоруке: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора;   
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  08.11.2022. 
године 

  

8. Колективно осигурање 
радника 
 
ЦПВ код-66512200-4 – 
Услуге здравственог 
осигурања 

Конкурентски 
захтјев 
 

„Дрина осигурање“ 
а.д. Милићи 
 
ЈИБ 
4400258470004 

Вриједност: 10.854,00 КМ 
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора исплата 
осигураних сума вршиће се у 
року од 15 дана од дана 
достављања пријаве осигураног 
случаја са комплетном 
документацијом; 
- рок плаћања: по мјесечним 
ратама у износу од 904,50КМ 
без ПДВ-а, у року од 60 дана 
након исправно испостављене 
фактуре; 
 

  01.11.2022. 
године 

  

9. Потрошни материјал за 
моторке и тримере 
 
ЦПВ код-16311000-8 – 
Косилице за травњаке 

Директни 
споразум 
 

„Хидропнеуматик“ 
д.o.o.  Бања Лука 
 
ЈИБ 
4400863230007 

Вриједност: 949,95 КМ 
 
- рок испоруке:  
за ставке 1,3 и 5 – 10.11.2022 а 
за ставке 2 и 4 – 18.12.2022; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
 
 

  03.11.2022. 
године 

  



10. Опрема за управљање 
и индикацију 
 
ЦПВ код-31220000-4 – 
Компоненте струјних 
кола 

Директни 
споразум 
 

„ELNOS BL“ д.o.o.  
Бања Лука 
 
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 3.958,20 КМ 
 
- рок испоруке: 75 дана од 
обостраног потписивања 
уговора 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  15.11.2022. 
године 

  

11. Монтажна скела за 
МХЕ „Бочац 2“ 
 
ЦПВ код-44212310-5 – 
Скеле 

Директни 
споразум 
 

„BILO TRADE“ 
д.о.о. Груде 
ЈИБ 
4272060260006 

Вриједност: 4.819,00 КМ 
 
- рок испоруке: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора ; 
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  16.11.2022. 
године 

  

12. Израда идејног 
рјешења и студије 
економске 
оправданости за 
уградњу соларних 
панела на Управној 
згради 
 
ЦПВ код-71241000-9 –
Студија изводљивости, 
савјетодавна услуга, 
анализа 

Директни 
споразум 
 

„ETMAX“ д.о.о. 
Бања Лука 
 
ЈИБ 
4403411700005 

Вриједност: 5.900,00 КМ 
 
- рок извршења: 45 дана од 
обостраног потписивања 
уговора ; 
- рок плаћања: 60 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  25.11.2022. 
године 

  

13. Арматура за 
хидрауличне и 
пнеуматске 
инсталације за обе 
електране 
 
ЦПВ код-42124150-0 – 
Дијелови хидрауличних 
погонских машина или 
мотора 

Директни 
споразум 
 

„Hidraulika flex“ 
д.о.о. Лакташи  
 
ЈИБ 
4402271210006 

Вриједност: 5.899,40 КМ 
 
- рок испоруке: 10 дана од 
обостраног потписивања 
уговора;   
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  28.11.2022. 
године 

  



14. Општа заштитна 
опрема, рукавице 
 
ЦПВ код: 18424000-7 
Рукавице 

Директни 
споразум 
 

„Germany šraf“ 
д.о.о. Бања Лука 
 
ЈИБ 
4401635570007 

Вриједност: 714,60 КМ 
 
- рок испоруке: 22.12.2022. 
године;   
- рок плаћања: 60 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  22.11.2022. 
године 

  

 


