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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/ 
оквирног 
споразума 

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

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Замјена ормара локалног 
управљања на          110 
kV постројењу 
 
51112000-0 Услуге 
инсталирања опреме за 
дистрибуцију електричне 
струје и управљање 
електричном струјом 
 

Отворени 
поступак  
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора  
215-1-2-77-5-
84/17  од 
24.11.2017. 
године 

„Еlnos BL“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400811430008 
 
 

Вриједност: 
56.950,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  у вријеме 
ремонта (август – октобар 2018. 
године); 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
завршене услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 

  23.10.2017. 
године 

  

2. Лот 1 Oбјављивање 
огласних материјала на 
годишњем нивоу за 
2017. годину и  
Лот 2 Промоција на 
манифестацијама 
„Личност године“ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 
 

Преговарачк
и поступака 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора  
215-4-2-136-
5-80/17од 
14.11.2017. 
године 

Н.И.Г.Д. „Дневне 
независне новине“ 
а.д. Бања Лука  
ЈИБ 
4400848860002 

Вриједност: 
16.848,00 КМ без ПДВ-а 
 
11.448,00 КМ ( Лот-1) 
5.400,00 КМ за (Лот-2) 
 
 - рок извршења: период од 
годину дана за Лот 1 и у вријеме 
одржавања манифестације за 
Лот 2; 
 
- рок плаћања: 30 дана по 
испостављању фактуре; 
 
 
 
 
 

  03.11.2017. 
године 

  



3. Провођење аудита 
система управљања 
квалитетом и заштитом 
животне средине према 
стандардима ИСО 9001 
и ИСО 14001 за 2017. 
годину 
 
90713000-8 Услуге 
савјетовања у питањима 
животне средине 

Преговарачки 
поступака 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Бр. 
обавјештења 
о додјели 
уговора  
215-4-2-136-
5-81/17од 
14.11.2017. 
године 
 

Quality Austria, 
Training, 
Certification and 
Evaluation GmbH,                        
улица Zelinkagasse 
бр. 10/3, 1010 
Wien, Austria 
ЈИБ: FN 234367h 

Вриједност: 
5.565,82 КМ без ПДВ-а 
 
 
 - рок извршења: 30 дана од  
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана по 
испостављању фактуре; 

  03.11.2017. 
године 

  

4. Коментар Закона о 
јавним набавкама Бих 
 
22112000-8 Приручници 

Директни 
споразум 

“КЛУБ 
УМЈЕТНИЧКИХ 
ДУША”  
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4401767990005 

Вриједност: 
500,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 5 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  03.11.2017. 
године 

 
 

 

5. Преглед ПП апарата  
 
35111400-9 
Протупожарна опрема 

Директни 
споразум 

„ЕКО - БЕЛ“ д.о.о. 
Tрн - Лакташи 
ЈИБ 
4400855480002 

Вриједност: 
976,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: у предвиђеним 
роковима након обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 
 
 

  13.11.2017. 
године 

  



6. Мјесечни преглед лифта 
на период од годину 
дана  
 
50750000-7 Услуге 
одржавања лифта  
 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
2.665,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  13.11.2017. 
године 

  

7. Израда канализационе 
мреже и напајања 
питком водом објекта 
надстрешнице за 
смјештај механизације за 
чишћење и одржавање 
приступних путева 
(Ладаре) 
 
45231300-8 Грађевински 
радови на цјевоводу за 
воду и канализацију  
 

Конкурентски 
поступак 

„Еко Еуро Тим“ 
д.о.о.  
Крупа на Врбасу 
ЈИБ 
4402095730006 
 

Вриједност: 
24.594,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 90 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења радова и исправно 
испостављене фактуре; 

  20.11.2017. 
године 

  

8. Вађење посушених 
биљака, копање садних 
мјеста, чеповање 
пауловније, те набавка 
ђубрива и помоћног 
материјала  
 
03451000-6 Биље  

Директни 
споразум 

„ЕКО- BEL“ д.о.о. 
Tрн  
ЈИБ 
4400855480002 

Вриједност: 
5.905,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

  20.11.2017. 
године 

  

 


