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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. Набавка напајања на 
сервер вибрација                  
HP PROLIAANT 350G5 
 
30200000-1 Рачунарска 
опрема и потрепштине 

Директни 
споразум 

„Sector ADS“  
Бања Лука 
ЈИБ440311777000
3 

Вриједност: 
176,58,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  16.04.2018. 
године; 
 
- рок плаћања: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 

 0,00 16.04.2018. 
године 

18.04.2018.год. 
176,58,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

2. Aдвокатске услуге  
 
7911000-8 Услуге 
правног савјетовања и 
заступања 

Преговарачк
и поступак 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
Бр. 
обавјештења: 
215-4-2-52-5-
33/18 од 
15.05.2018. 
године 

Моравчевић 
Војновић и 
партнери ОАД 
Београд  
ПИБ 1039011089 

Вриједност: 
29.000,00  КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: период од 3 
(три) године; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 29.000,00  КМ 
без ПДВ-а 
 

16.04.2018. 
године 

  

3. Набавка резервних 
мјерних инстумената 
 
38570000-1 Инструменти 
и апарати за регулацију 
и контролу 
 
 
 
 
 

Директни 
споразум 

„Електропромет“ 
д.о.о. Бања Лука  
ЈИБ 
4401717460005 

Вриједност: 
4.995,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке:  30  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 16.04.2018. 
године 

24.07.2018.год. 
4.995,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



4. Уређај за локалну 
комуникацију  
 
38570000-1 Инструменти 
и апарати за регулацију 
и контролу 

Директни 
споразум 

„Примапром“ д.о.о. 
Бања Лука  ЈИБ 
4400938000002 

Вриједност: 
4.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 25  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 16.04.2018. 
године 

27.06.2018.год. 
4.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

5. Набавка сигурносног 
комплета за уземљење 

Конкурентски 
поступак  

„ЕЛНОС БЛ“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400811430008 

Вриједност: 
10.912,60 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 80  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 16.04.2018. 
године 

30.06.2018.год. 
10.912,60 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

6. Одржавање и подршка 
софтверу за обрачун 
плата за 2018. годину 
 
72210000-0 Услуге 
програмирања пакета 
програмске подршке 
(софтверских пакета) 
 

Директни 
споразум 

„КИ СИСТЕМИ“ 
д.о.о. Приједор 
ЈИБ 
4400680310001 

Вриједност: 
960,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 15  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 27.04.2018. 
године 

30.04.2018.год. 
960,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

7. Потрошни материјал за 
кухињу и купатило 
 
44410000-7 Производи 
за кухињу и купатило 
 

Директни 
споразум 

„EUROSAN“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401635810008 

Вриједност: 
4.530,59 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 5  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 233,60 КМ 27.04.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
4.296,99 КМ 
без ПДВ-а 
 
 

 



8. Хидраулички дизаличар - 
палетар 
 
42413200-6 Хидрауличне 
дизалице 

Директни 
споразум 

„TRI BEST“ д.о.о 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400802520002 

Вриједност: 
1.200,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 45  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 27.04.2018. 
године 

25.06.2018. 
1.200,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

 


