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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. Одвоз контејнерског 
отпада из 
хидроелектране „Бочац“, 
компензационог базена и 
пратећих објеката  
 
65000000-3 Комуналне 
услуге 

Директни 
споразум 

КП „ПАРК“ а.д 
Мркоњић Град      
ЈИБ 
4401197280009 

Вриједност: 
4.500,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављнене фактуре; 

 2.160,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

01.06.2018. 
године 

30.09.2018.god. 
2.340,00 KM 
без ПДВ-а 
 

 

2. Годишња претплата на 
дневне новине                  
„Глас Српске“ и 
„Независне новине“ 
 
98390000-3 Остале 
услуге 

Директни 
споразум 

И.Д.П.Д. 
„ДИСТРИБУЦИЈА“ 
д.о.о. Лакташи  
ЈИБ 
4401858010003 

Вриједност: 
941,50 КМ без ПДВ-а 
 
  - рок испоруке:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуга и исправно 
испостављнене фактуре; 

 0,00 01.06.2018. 
године 

28.06.2018.год. 
941,50 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

3. 
Заштита од инсеката, 
гмизаваца и глодара  
 
 
90923000-3  Услуге 
деритизације 
 
 
 

Директни 
споразум 

„EKO BEL“ д.о.о. 
Лакташи                 
ЈИБ  
4400855480002 

Вриједност: 
4.593,20 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора, 
(Дезинфекција, Дезинсекција  и 
Дератизација два пута 
годишње, а Девиперизација 
једном у току године); 

 0,00 
 

01.06.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
4.593,20 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



 
 
 

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

4. Лот-1 Колективно 
осигурање радника од 
последица несретног 
случаја 
 
Лот-2 Допунско 
здравствено осигурање  
 
66512100-3 Услуге 
осигурања од незгоде  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурентски 
поступак 

„АТОС осигарање” 
а.д. Бијељина, 
Филијала  
Бања Лука 
ЈИБ 
4400423690006  
(Лот-1) 
 
 
 
 
 
 
„Дрина осигурање” 
а.д. Милићи, 
Филијала  
Бања Лука 
ЈИБ  
4400258470004 
(Лот-2) 
 
 

Вриједност: 
2.515,20 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 15 дана од 
дана достављања пријаве 
осигураног случаја са 
комплетном документацијом; 
 
- рок плаћања:  по мјесечим 
ратама у износу од 209,60 КМ 
без ПДВ-а, у року од 30 дана 
након исправно испостављене 
фактуре; 
 
4.257,50 КМ без ПДВ-а 
 
- рок извршења: 15 дана од 
дана достављања пријаве 
осигураног случаја са 
комплетном документацијом ; 
 
- рок плаћања:  по мјесечим 
ратама у износу од 209,60 КМ 
без ПДВ-а, у року од 30 дана 
након исправно испостављене 
фактуре; 

 628,80 КМ без 
ПДВ-а 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.062,00 КМ без 
ПДВ-а 
 

01.06.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
1.676,80 КМ 
без ПДВ-а 
 
31.03.2019.год. 
209,60 КМ без 
ПДВ-а 
 
 
 
 
 
 
 
31.12.2018.год. 
2.841,50 КМ 
без ПДВ-а 
 
31.03.2019.год. 
354 КМ без 
ПДВ-а 
 

 

5. Санација далековода              
35 kV ХЕ „Бочац“ –                 
ХЕ „Бочац 2“ 
 
4523000-8 Радови на 
конструкцији 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
3-84-5-51/18 од 
03.07.2018. 
год. 
 

„АРС 
ИНЖЕЊЕРИНГ“ 
д.о.о. Бања Лука  
ЈИБ 
4401441880005 

Вриједност: 
140.099,80  КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 30 дана од 
извођења радова и исправно 
испостављене фактуре; 
 
- рок плаћања: 30 дана од 
увођења у посао; 

 0,00 24.05.2018. 
године 

05.10.2018.год. 
140.099,80  
КМ без ПДВ-а 
 

 



6. Рекламирање на учешћу 
женског камерног хора 
„Бањалучанке“ на највећем 
свјетском хорском 
такмичењу – СВЈЕТСКОЈ 
ХОРСКОЈ ОЛИМПИЈАДИ у 
Јужноафричкој републици  
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и маркетинга 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
2-88-5-55/18 од 
09.07.2018. 
год. 

Удружење „АРТ 
ПУЛС“                           
Бања Лука  
ЈИБ 
4402569110004 

Вриједност: 
5.000,00 КМ КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: за вријеме 
одржавања манифестације у 
периоду од 04.07-14.07.2018. 
године; 
 
- рок плаћања:  30 дана након 
закључивања Уговора; 

 0,00 11.06.2018. 
године 

28.06.2018.год 
5.000,00 КМ   
без ПДВ-а 
 

 

7. Прилагођење 
трафостанице                
„Пенић кућа“ 
прикључењу               
МХЕ „Бочац 2“ 
 
 
71356000-8 Техничке 
услуге 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
5.800,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 

 0,00 
 

11.06.2018. 
године 

12.11.2018.год. 
5.800,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

8. Баждарење 
генераторских бројила 
електричне енергије у ХЕ 
„Бочац“ 
 
50411300-2 Услуге 
поправака и одржавања 
електричних бројила 

Директни 
споразум 

„MIKROELEKTRON
IKA“ a.д.            
Бања Лука                                                           
ЈИБ 
4400991150008 

Вриједност: 
1.120,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 

 0,00 11.06.2018. 
године 

28.06.2018.год. 
1.120,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

9. Рекламирање предузећа 
поводом Дана општине 
Мркоњић Град и 
манифестације „Избор 
најбољег спортисте и 
спортског клуба за 2017. 
годину“ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и маркетинга 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
2-89-5-56/18 од 
09.07.2018. 
год. 

Општина Мркоњић 
Град  
ЈИБ 
4401198330000 

Вриједност: 
7.000,00 КМ КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: за вријеме 
одржавања манифестације; 
 
- рок плаћања:  30 дана након 
закључивања Уговора; 

 0,00 11.06.2018. 
године 

30.07.2018.год. 
7.000,00 КМ 
КМ  без ПДВ-
а 
 

 



10. Рекламирање на 
локалном радију  
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
2-91-5-58/18 од 
10.07.2018. 
год. 

„Будућност“ д.о.о. - 
Шик радио 
Мркоњић Град                                      
ЈИБ 
4401206450001 

Вриједност: 
6.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: периоду од 
01.06.2018. до 31.12.2018. 
године од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања:  30 дана након 
закључивања Уговора; 

 0,00 
 

11.06.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
6.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

11. Љетне ауто гуме  
 
34351100-3 Гуме за 
аутомобиле 

Конкурентски 
поступак 

„Аутоцентар 
Меркур“ д.о.о.  
Бања Лука  
ЈИБ 
4400841420007 

Вриједност: 
10.224,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 25.06.2018. 
године 

31.07.2018.год. 
10.224,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

12. Набавка столова за 
потребе намјештања 
простора у објекту 
надстрешнице  
 
39143210-1 Сто за 
трпезарију 

Директни 
споразум 

Намјештај „Качар“ 
с.п. Шипово  
ЈИБ 
4401195580005 

Вриједност: 
5.900,00 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 25.06.2018. 
године 

20.08.2018.год. 
5.900,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 

 Услуге годишње 
техничке подршке у 
постгарантном периоду 
за систем управљања  
 
71314200-4 Услуге у 
подручју управљања 
енергијом 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
3-84-5-51/18 од 
03.07.2018. 
год. 

„Енергоинвест 
Кибернетика“ 
д.о.о. Београд                                      
ЈИБ 0685822 

Вриједност: 
128.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања:  
-  35% од уговорене вриједности 
30 дана након закључења 

 38.400 КМ без 
ПДВ-а 
 

26.06.2018. 
године 

31.12.2018.год. 
38.400 КМ без 
ПДВ-а 
 

 



уговора, 
- 35% од уговорене вриједности 
након 180 дана од закључења 
уговора, 
- 30% од уговорене вриједности 
након истека уговора и овјерене 
фактуре о извршеним услугама 

 Објављивање 
публикација на сајту 
„Све о Српској“ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарачки 
поступак без 
објаве 
обавјештења о 
набавци 
 
Бр. 
обавјештења о 
додјели 215-4-
2-98-5-62/18 од 
19.07.2018. 
год. 

Привредно 
друштво                      
Српска Линија 
д.о.о. Београд 
ЈИБ 20766131 

Вриједност: 
5.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:   највише 7 
дана од добијања појединачне 
публикације од Уговорног 
органа након потписивања 
обостраног уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
закључивања Уговора; 

 0,00 27.06.2018. 
године 

26.07.2018.год. 
5.000,00 КМ  
без ПДВ-а 
 

 

13. Лот-1 Испитивањe 
генераторских заштита у  
ХЕ „Бочац“,                         
Лот-2 Испитивање 
енергетских 
трансформатора у                
ХЕ „Бочац“ и                                 
Лот-3 Испитивање оба 
генератора у  ХЕ „Бочац“ 
 
 50532200-5Услуге 
поправака и одржавања 
трансформатора 
 50532300-6Услуге 
поправака и одржавања 
генератора 
 50532000-3Услуге 
поправака и одржавања 
електричних машина, 
апарата и припадајуће 
опреме 

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: 
69.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
14.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-1) 
 
30.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-2) 
 
25.000,00 КМ без ПДВ-а (Лот-3) 
 
- рок извршења:  у вријеме 
ремонта (септембар-октобар 
2018. године); 
 
- 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 
 

29.06.2018. 
године 

30.11.2018.год. 
69.000,00 КМ 
без ПДВ-а 
 

 



 


