
0ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА МЈЕСЕЦ  ОКТОБАР 2016. ГОДИНЕ 

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 
закључењ
а 
уговра/окв
ирног 
споразума 

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

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Угоститељске услуге у 
2016. години на 
локалитету ХЕ „Бочац“ 
 
ЈРЈН: 55300000-3 Услуге 
ресторана и услуге 
послуживања храном 

Поступак 
набавке на 
коју се 
примјењује 
посебан 
режим 
сходно члану 
8. Закона о 
јавним 
набавкама 
(„Службени 
гласник БиХ“ 
бр.39/14) 
Неприоритет
не услуге 

Угоститељска 
радња 
 „Младо Јагње“ сп 
Мркоњић Град 
ЈИБ 450314421006 

Вриједност: 
5.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период до 
30.06.2017. године; 
 
-рок плаћања: 15 дана по 
исправно испостављеним и 
овјереним фактурама;  

  05.10.2016. 
године 

  

2. Сервисирање и 
одржавање копир 
апарата 
 
50313100-3 Услуге 
поправка фотокопирних 
уређаја 

Директни 
споразум 

„ДРАГИЧЕВИЋ“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4401138860000 

Вриједност: 
5.821,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 
 
 
 
 

  06.10.2016. 
године 

  



3. Резервни дијелови за 
систем управљања 
 
30200000-1 Koмпјутерска 
опрема и потребштине 
 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
5.125,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок испоруке: 120 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  06.10.2016. 
године 

  

4. Периодични преглед 
противпожарних апарата 
 
50324200-4 Услуге 
превентивног одржавања 

Директни 
споразум 

„EKO-BEL“ д.о.о.  
Трн, Лакташи 
ЈИБ 
4400855480002 

Вриједност: 
976,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  06.10.2016. 
године 

  

5. Спровођење мјерења 
интензитета утицаја 
постројења ХЕ „Бочац“ и 
изградње постројења 
МХЕ „Бочац2“ на животну 
средину за 2016. годину 
 
90711000-4  Процјена 
утицаја на околиш, осим 
за грађење 

Конкурентск
и поступак 

JНУ „Институт за 
заштиту и 
екологију 
Републике Српске“ 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401020860005 

Вриједност: 
14.700,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 90 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
предаје извјештаја и исправно 
испостављнене фактуре; 
 
 
 
 
 
 

  06.10.2016. 
године 

  



6. Спровођење мониторинга 
ихтиофауне и акватичних 
заједница воде и израда 
анализе и извјештаја о 
процјени штете рибљег 
фонда и акватичних 
заједница током 
експлоатације ХЕ „Бочац“ 
и изградње МХЕ „Бочац 
2“ у току 2016. године 
 
90721700-4 Услуге 
заштите угрожених врста 

Конкурентск
и поступак 

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

Вриједност: 
15.500,00 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
предаје извјештаја и исправно 
испостављнене фактуре; 

  06.10.2016. 
године 

  

7. Изградња МХЕ „Бочац 2“ 
– радови на ињектирању 
насипа прве фазе 
низводног загата, 
специфицирани и 
неспецифицирани - 
додатни радови 
 
45251120-8 Грађевински 
радови на 
хидроелектрани 
 
 

Преговарач
кипоступaк  
(без објаве 
обавјештењ
а о 
набавци) 
 
Бр. 
обавјештењ
а о набавци  
215-4-3-149-
5-56/16 од 
08.11.2016. 
године 

„Интеграл 
инжењеринг“ а.д. 
Лакташи 
ЈИБ 
4401145050005 

Вриједност: 
590,324,03 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана по 
исправно испостављеним 
привременим ситуацијама; 

  13.10.2016. 
године 

  

8. Изградња МХЕ „Бочац 2“ 
– радови на заштити 
косине у зони 
измјештања 
магистралног пута М-16, 
специфицирани и 
неспецифицирани - 
додатни радови 
 
 
 

Преговарач
кипоступaк  
(без објаве 
обавјештењ
а о 
набавци) 
 
 
 
 
 

„Интеграл 
инжењеринг“ а.д. 
Лакташи 
ЈИБ 
4401145050005 

Вриједност: 
309.742,13 КМ  без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана по 
исправно испостављеним 
привременим ситуацијама; 

  13.10.2016. 
године 

  



45251120-8 Грађевински 
радови на 
хидроелектрани 
 

Бр. 
обавјештењ
а о набавци  
215-4-3-149-
5-56/16 од 
08.11.2016. 
године 

9. Електрични алат за 
потребе машинске 
службе 
 
4263000-1 Алатне 
машине за обраду 
метала 

Конкурентск
и поступак 

„Walter“ д.о.о.  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400940590003 

Вриједност: 
13.699,34 КМ без ПДВ-а 
 
- рок испоруке: 60 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  14.10.2016. 
године 

  

10. Паркирање возила 
 
98351100-9 Услуге 
паркингом 

Директни 
споразум 

ОПШТИНА 
МРКОЊИЋ ГРАД 
ЈИБ 
4401198330000 

Вриједност: 
5.280,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након и 
исправно испостављене 
фактуре; 

  14.10.2016. 
године 

  

11. Израда елабората о 
противпожарној заштити 
пројекта за постављање 
четири алармне станице 
система узбуњивања 
становништва низводно 
од бране „Бочац“ 
 
71248000-8 Надзор 
пројекта и документација 

Директни 
споразум 

JНУ „Институт за 
заштиту и 
екологију 
Републике Српске“ 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401020860005 

Вриједност: 
5.480,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 45 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након и 
исправно испостављене 
фактуре; 
 

  14.10.2016. 
године 

  



12. Провођење аудита 
система управљања 
квалитетом и заштитом 
животне средине према 
стандардима ИСО 9001 и 
ИСО 14001 за 2016. 
годину 
 
 
74141900-8 Услуге 
савјетовања у подручју 
утјецаја на околиш 
 

Директни 
споразум 

Quality Austria, 
Training, 
Certification and 
Evaluation GmbH 
ЈИБ: FN 234367h 

Вриједност: 
4.713,48 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
након извршења услуге  и 
исправно испостављене 
фактуре; 
 

  14.10.2016. 
године 

  

13. Угоститељске услуге у 
2016. години на 
локалитету општине 
Mркоњић Град  
 
ЈРЈН: 55300000-3 Услуге 
ресторана и услуге 
послуживања храном 

Поступак 
набавке на 
коју се 
примјењује 
посебан 
режим 
сходно члану 
8. Закона о 
јавним 
набавкама 
(„Службени 
гласник БиХ“ 
бр.39/14) 
Неприоритет
не услуге 

„Балкана Видовић“ 
д.о.о. Мркоњић 
Град  
ЈИБ 
4403700480005 

Вриједност: 
5.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: на период до 
30.06.2017. године; 
 
-рок плаћања: 15 дана по 
исправно испостављеним и 
овјереним фактурама;  

  19.10.2016. 
године 

  

14. Текуће и инвестиционо 
одржавање рачунарске и 
биро опреме 
 
50312610-4 Одржавање 
опреме за информациону 
технологију 

Директни 
споразум 

,,MAXSIMUS“ 
д.о.о. Бања Лука 
ЈИБ 
4403094200000 

Вриједност: 
5.768,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
извршења услуге и исправно 
испостављене фактуре; 

  28.10.2016. 
године 

  



15. Табле за упозорење Директни 
споразум 

Штампарија 
"DESIGN" Челинац 
ЈИБ 
4503502150002 

Вриједност: 
550,00 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 28.10.2016. 
године; 
 
-рок плаћања: 15 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  28.10.2016. 
године 

  

 


