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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/ 
оквирног 
спорзаума и 
укупна 
утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Банкарске услуге   
(набавка кредитних 
средстава у износу од 
10.000.000,00 КМ) 
 
66113000-5-Услуге 
одобравања кредита 

Oтворени 
поступак 

Конзорцијум: 
 „Нова банка“ а.д.  
Бања Лука (вођа 
групе) 
ЈИБ 
4400374890002 и  
 
„Комерцијална 
банка“ а.д.  
Бања Лука (члан 
групе) 
ЈИБ 
4402503100008 

Вриједност: 
1.696.010,86 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок отплате кредита је                     
81 мјесец, у који је укључен и 
грејс период на отплату 
главнице у укупном трајању од                      
9 мјесеци; 
 

- Кредит ће се отплаћивати у               
72 једнака мјесечна ануитета а 
према плану отплате који ће 
Банка Агент по искориштењу 
свих средстава одобреног 
кредита доставити кориснику 
кредита; 

 1.013.066,93 КМ 
без ПДВ-а 
 

05.02.2018. 
године 

31.10.2018.год. 
187.934,60 КМ 
без ПДВ-а 
 
 
31.12.2019.год.
495,009,33 КМ 
без ПДВ-а 

 

2. Санација ћелије 35 kV  
ДВ ХЕ „Јајце 2“ 
 
 
50532400-7Услуге 
поправака и одржавања 
опреме за дистрибуцију 
електричне струје 
 

Поступак  у 
складу са 
чланом 86. 
Став 2. 
Закона о 
јавним 
(„Службени 
гласник БиХ“, 
бр. 39/14) -
Изузећа за 
секторске 
уговорне 
органе 

„МХ ЕРС-ЗД Ирце“ 
а.д.  
Источно Сарајево 
ЈИБ 
4400543080007 

Вриједност: 
33.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  90 (деведесет)  
дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
исправно испостављнене фактуре 
и Записника о квантитативном и 
квалитативном извршењу услуга 
потписаног од стране овлаштених 
лица наручиоца и извршиоца; 
 

 0,00 08.02.2018. 
године 

31.07.2018.год. 

33.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



3. Спровођење 
порибљавања  на 
локацији акумулације  и 
компензационог базена 
за 2017. годину  
 
77700000-7 Услуге 
везане за рибарство 

Koнкурентски 
поступак 

„РИБА НЕРЕТВА“ 
д.о.о. Коњиц   
ЈИБ 
4227257420000 

Вриједност: 
10.010,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  30  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
исправно испостављнене 
фактуре;  

 0,00 19.02.2018. 
године 

28.03.2018.год. 

10.010,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

4. Пражњење и одвоз 
фекалија, специјаланим 
возилом, из биодискова 
смјештених између 
бране и стројаре, 
биодискова на 
компензационом базену 
и чишћење сепаратора 
за масти  
 

90440000-3 Услуге 
чишћења септичких јама  

Директни 
споразум 

„Чистоћа“ а.д. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4400849160004 

Вриједност: 
5.800,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  15  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
исправно испостављнене 
фактуре;  

 0,00 19.02.2018. 
године 

31.03.2018.год. 

5.800,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

5. Израда поторшних 
дијелова за погон 
растављача 110kV 
 
45262670-8 Обрада 
метала 

Директни 
споразум 

„ПРОКРОН“ СП 
Тривун Цвијић, 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
45031373500054 

Вриједност: 
5.450,00 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  7  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 19.02.2018. 
године 

27.02.2018.год. 

5.450,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

6. Набавка групе LED 
сијалица и свјетиљки 
 
31520000-7 Свјетиљке и 
прибор за свјетиљке 

Директни 
споразум 

„ELIOS“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400922340008 

Вриједност: 
3.705,18 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  15  дана од 
обостраног потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 19.02.2018. 
године 

31.05.2018.год. 

3.705,18 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



7. Паркирање возила 
 
98351100-9 Услуге 
паркиралишта 

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:  мјесечно, у року 
од 15 дана након исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 19.02.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
3.960,00 КМ 

без ПДВ-а 
 
01.01.2019.год. 
1.320,00 КМ 

без ПДВ-а 

 

8. Заштитна обућа 
 
18800000-7 Обућа 
 

Koнкурентски 
поступак 

„Бонел“  а.д.   
Бања Лука 
ЈИБ 
4400863400000 

Вриједност: 
30.519,42 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  30  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 19.02.2018. 
године 

28.03.2018.год. 

30.519,42 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

9. Текуће и инвестиционо 
одржавање рачунарске и 
биро опреме 
 
50312000-5 Одржавање 
и поправак компјутерске 
опреме 

Директни 
споразум 

„Биро Кип“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4402286590000 

Вриједност: 
4.973,00  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;  

 0,00 
 

19.02.2018. 
године 

30.06.2018.год. 
1.108,40 КМ 
без ПДВ-а 
 
01.01.2019.год. 

3.864,60 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

10. Набавка групе 
инсталационог 
материјала и прибора за 
електро службу  
 
31680000-6 Електричне 
потрепштине и прибор 

Директни 
споразум 

„SCHRACK 
TECHNIK“ д.о.о.  
Бања Лука   
ЈИБ 
4227615280037 

Вриједност: 
4.608,47 КМ без ПДВ-а 
 

 - рок извршења:  15  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 19.02.2018. 
године 

15.03.2018.год. 

4.608,47 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



11. Опрема за општу 
заштиту на раду 
 
18100000-0 Радна 
одјећа, посебна радна 
опрема и прибор 

Директни 
споразум 

„AX-SOLING“ д.о.о. 
Груде 
ЈИБ 
4272010590005 

Вриједност: 
1.606,84 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  45  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;  

 0,00 19.02.2018. 
године 

30.04.2018.год. 

1.606,84 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

12. Угоститељске услуге (на 
период од три године) 
 
55300000-3 Услуге 
ресторана и услуге 
послуживања храном 

Поступкак 
набавке на 
коју се 
примјењује 
посебан 
режим 
сходно 
члану 8. 
Закона о 
јавним 
набавкама, 
Анекс II дио 
Б 
(„Службени 
гласник 
БиХ“ 
бр.39/14) 

 
 
„ROYAL PRIMA“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град  
(за Лот-1) 
ЈИБ 
4401202460002 
 
 
 
„Балкана Видовић“ 
д.о.о. Мркоњић 
Град (за Лот-1) 
ЈИБ 
4403700480005 
 
 
 
 
УР „Излетник“  
Мркоњић Град 
 (за Лот-1) 
ЈИБ 
4503137940007 
 
 
 
 

Вриједност: 
 
6.000,00 КМ без ПДВ-а за 
период од једне године, 
односно 18.000,00 КМ без  
ПДВ-а за период од три године. 
 
 
 
 
 
4.000,00 КМ без ПДВ-а за 
период од једне године, 
односно 12.000,00 КМ без  
ПДВ-а за период од три године. 
 
 
 
 
 
4.000,00 КМ без ПДВ-а за 
период од једне године, 
односно 12.000,00 КМ без  
ПДВ-а за период од три године. 
 
 
 
 
 

  
 
 

7.193,18КМ без 
ПДВ-а за 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.591,96 КМ без 
ПДВ-а  
 
 
 
 
 
 

9.986,12КМ без 
ПДВ-а  
 
 
 
 
 
 
 
 

21.02.2018. 
године 

 
 
 
31.12.2018.год. 
3.922,34  КМ 
без ПДВ-а за 
 
31.12.2019.год. 
6.884,48КМ без 
ПДВ-а 
 
 
 
31.12.2018.год. 
3.172,14  КМ 
без ПДВ-а  
 
31.12.2019.год 
235,90 КМ без 
ПДВ-а 
 
 
31.12.2018.год. 
378,00  КМ 
без ПДВ-а  
 
31.12.2019.год. 
1.635,88КМ 
без ПДВ-а  
 
 

 



Угоститељска 
радња „Марчета“ 
сп Мркоњић Град 
(за Лот-4) 
ЈИБ 
4508221920005 
 

6.000,00 КМ без ПДВ-а за 
период од једне године, 
односно 18.000,00 КМ без  
ПДВ-а за период од три године. 
 
 
 
 
- рок извршења:  период од три 
годинеод обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

4.410,00  КМ без 
ПДВ-а 

25.09.2018.год. 
10.360,00 КМ 
без ПДВ-а 
 
31.12.2019.год. 
3.230,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

13. Процјена инвестиционих 
некретнина (Рибњак) 
 
71620000-0 Услуге 
анализе 

Директни 
споразум 

„KPMG“ д.о.о. 
Београд 
ПИБ 100058593 
 

Вриједност: 
5.476,32 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  5 радних дана 
од додбијања неопходних 
информација за израду Нацрта 
извјештаја, а коначни извјештај 
биће предат у року од два радна 
рада по усаглашавању 
евентуалних примједби; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 26.02.2018. 
године 

31.03.2018.год. 

 5.476,32 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

14. Teст обезврјеђења 
имовине  
 
71620000-0 Услуге 
анализе 

Директни 
споразум 

„KPMG“ д.о.о. 
Београд 
ПИБ 100058593 
 

Вриједност: 
5.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  5 радних дана 
од добијања коначних 
рекапитулација 
књиговодствених вриједности 
основних средстава за 2017. 
годину за израду Нацрта 
извјештаја, а коначни извјештај 

 0,00 26.02.2018. 
године 

31.03.2018.год. 

5.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



биће предат у року од три  
радна дана  по добијању 
коначних консолидованих 
финансијских извјештаја; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

15. Aсистенција у измјени 
САП Модула Основних 
средстава (за обрачун 
пореске амортизације и 
одложених пореза) у  
САП ЕРП систему 
 
 
79220000-2 Порезне 
услуге 

Директни 
споразум 

„DELOITTE“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400883000008 

Вриједност: 
5.900,00 KM КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  60  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 26.02.2018. 
године 

23.04.2018.год. 

5.900,00 KM 
КМ без ПДВ-а 
 

 

16. Припрема података за 
пореску амортизацију и 
верификацију унесених 
података у САП Модулу 
Основна средства (за 
обрачун пореске 
амортизације и 
одложених пореза) у 
САП ЕРП систему 
 
79220000-2 Порезне 
услуге 
 

Директни 
споразум 

„DELOITTE“ д.о.о 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400883000008 

Вриједност: 
5.900,00 KM КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  60  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 

- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 26.02.2018. 
године 

15.03.2018.год. 

5.900,00 KM 
КМ без ПДВ-а 
 

 

 


