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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 
елемената 
уговра и 
датум 
измјене 

Остатак 
вриједности 
уговора након 
учињене 
измјене/остатак 
вриједности 
оквирног 
споразума 

Датум 
закључењ
а 
уговра/окв
ирног 
споразума 

Датум потпуне 
рализације 
уговра/оквирн
ог спорзаума и 
укупна 
утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Истицање рекламног 
банера са логотипом и 
натписом предузећа на 
турнирима КК „Младост“ 
Мркоњић Град поводом 
новогодишњих и 
божићних празника 
 
79342200-5 Услуге 
рекламирања 

Преговарачки 
поступак (без 
објаве 
обавјештења о 
набавци) 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
уговора 
215-4-2-156-5-
59/16 од 
02.12.2016. 
године 

Кошаркашки  клуб 
„Младост“  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401206610009 

Вриједност: 
2.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: од 01.12.2016. 
године до 31.01.2017. године; 
 
-рок плаћања: након закључења 
уговоа; 

 0,00 
 

03.11.2016. 
године 

18.11.2016. 
године 
 
2.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

2. Истицање рекламног 
банера са логотипом и 
натписом предузећа на 
утакмицама ФК„Слобода“ 
Мркоњић Град поводом 
новогодишњих и 
божићних празника  
 
79342200-5 Услуге 
рекламирања 

Преговарачког 
поступак (без 
објаве 
обавјештења о 
набавци) 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
уговора 
215-4-2-157-5-
60/16 од 
02.12.2016. 
године 

Фудбалски клуб 
„Слобода“ 
 Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401768020000 

Вриједност: 
5.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: након закључења 
уговоа; 

 0,00 03.11.2016. 
године 

27.12.2016. 
године 
 
5.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

3. Истицање рекламног 
банера са логотипом и 
натписом предузећа на 
турнирима ЖОК „Балкана 
МП“ Мркоњић Град 
поводом новогодишњих и 
божићних празника  
 

Преговарачког 
поступак (без 
објаве 
обавјештења о 
набавци) 
 
 
 
 
 

ЖОК „Балкана 
МП“ Мркоњић 
Град  
ЈИБ 
4401206700008 

Вриједност: 
3.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
 

 0,00 
 

03.11.2016. 
године 

31.01.2017. 
године 
 
3.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



79342200-5 Услуге 
рекламирања 
 

Бр.обавјеште
ња о додјели 
уговора 
215-4-2-158-
5-61/16 од 
02.12.2016. 
године 

-рок плаћања: након закључења 
уговоа; 

4. Одржавање далековода 
35kV ХЕ „Бочац“ – 
компензациони базен и 
ХЕ „Бочац“ – ХЕ „Јајце 2“ 
 
50532400-7 Услуге 
поправака и одржавања 
опреме за дистрибуцију 
електричне струје 

Конкурентски 
поступак 
(оквирни 
споразум) 

„Миг Електро“  
д.о.о. Мркоњић 
Град 
ЈИБ 
4401859250008 

Вриједност: 
20.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
-рок плаћања: период од годину 
дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 

 17.700,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

07.11.2016. 
године 

12.04.2017. 
године 
2.300,00 КМ 

 

5. Набавка материјала 
 
44800000-8 Боје, лакови 
и смоле 

Директни 
споразум 

“РАПИД-ИНПОРТ“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4400951280006 

Вриједност: 
2.185,14 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
-рок плаћања: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 

 0,00 14.11.2016. 
године 

23.11.2016. 
год. 
 
2.185,14 КМ 
без ПДВ-а 
 
 

 

6. Штампање и израда 
промотивног материјала 
 
 
79800000-2 Штампање и 
с тим повезане услуге 
 

Директни 
споразум 

„GRAFIX” С.П.   
Бања Лука 
ЈИБ 
4505332390006 

Вриједност: 
5.892,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 
-рок плаћања: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

 0,00 14.11.2016. 
године 

29.12.2016. 
год. 
 
 
5.892,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
 

 



7. Истицање рекламе са 
натписом и  логотипом 
предузећа поводом 
одржавања 
конференције, 
Савремена теорија и 
пракса у градитељству у 
организацији 
Архитектонско-
Грађевинског-
Геодетскогфакултета  
 
79342200-5 Услуге 
рекламирања 
 
 

Преговарачк
и поступак 
(без објаве 
обавјештењ
а о 
набавци) 
 
Бр.обавјешт
ења о 
додјели 
уговора 
215-4-2-170-
5-65/16  

Универзитет у  
Бања Луци 
Архитектонско-
Грађевинско-
Геодетски 
Факултет ЈИБ 
4401017720022 

Вриједност: 
2.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 7(седам) дана 
од обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: након обостраног 
потписивања уговра; 

 0,00 28.11.2016. 
године 

22.12.2016. 
год. 
 
2.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

8. Групе препоручених 
резервних дијелова за 
нови систем управљања 
и надзора за ДЦС  
 
34913000-0 Разни 
резервни дијелови  

Преговарачк
и поступак 
(без објаве 
обавјештења 
о набавци) 
 
Бр.обавјеште
ња о додјели 
уговора 
215-4-1-143-
5-51/1  

„Модуларни 
Системи Торнадо“ 
д.о.о. Русија 
ЈИБ 
1155476103287 

Вриједност: 
142.615,24 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
 
 
 
-рок плаћања:  
-50% у виду безкаматног аванса 
у року од 15 дана након 
обострнаог потписивања 
Уговора. 
-50% 15 дана након испоруке 
робе и исправно испостављене 
фактуре; 
 
 
 
 

 0,00 21.11.2016. 
године 

25.04.2017. 
године 
142.615,24 
КМ  без ПДВ-
а 

 



9. Набавка хемисола  
79342200-5 Услуге 
рекламирања 
 
39831220-4 Средства за 
одмашћивање 
 

Директни 
споразум 

“COTIS” д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400882960008 

Вриједност: 
220,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 18.11.2016. 
године; 
 
-рок плаћања: 15 дана након  
исправно испостављене 
фактуре; 
 

 0,00 18.11.2016. 
године 

23.11.2016. 
год. 
 
220,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

10. Набавка разног 
материјала 
 
44423000-1 Разни 
производи 

Директни 
споразум 

„АГРО МГ” д.о.о.   
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4505332390006 

Вриједност: 
423,65 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 30.11.2016. 
године; 
 
-рок плаћања: 15 дана након  
исправно испостављене 
фактуре; 

 0,00 30.11.2016. 
године 

30.11.2016. 
год. 
 
423,65 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

 


