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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 аутобуса - 
минибуса  
 
34100000-8 Моторна 
возила 

Отворени 
поступак 

„ПРИНГ“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4400881050008 

Вриједност: 
249.950,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 180 дана од 
обостраног потписивања 
уговoра; 
 
- рок плаћања:  30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 
 

  03.05.2018. 
године 

  

2. Рекламирање предузећа 
поводом одржавања 
манифестације  
„Уличне трке “ 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Обавјештење 
о додјели 
уговора 
215-4-2-65-5-
40/18 од 
30.05.2018. 
године 

Општина  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401198330000 

Вриједност: 
5.000,00  КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: за вријеме 
одржавања манифестације; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
закључивања Уговора  и 
исправно испостављнене 
фактуре; 

  10.05.2018. 
године 

  

3. Рекламирање на 
утакмицама                          
ФК „Слобода“  
Мркоњић Град  
 
 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
 

ФК „СЛОБОДА“ 
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401768020000 

Вриједност: 
20.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 

  10.05.2018. 
године 

  



79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга  
 
 
 
 

Обавјештење 
о додјели 
уговора 
215-4-2-64-5-
39/18 од 
30.05.2018. 
године 

- рок плаћања: 30 дана након 
закључивања Уговора  и 
исправно испостављнене 
фактуре; 
 

4. Рекламирање на 
утакмицама  
КК „Младост“  
Мркоњић Град  
 
 
79340000-9 Услуге 
оглашавања и 
маркетинга  
 
 
 

Преговарач-
ки поступак 
без објаве 
обавјештења 
о набавци 
 
Обавјештење 
о додјели 
уговора 
215-4-2-63-5-
38/18од 
30.05.2018. 
године 

КК „Младост“ 
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401206610009 

Вриједност: 
20.000,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: период од 
годину дана од обостраног 
потписивања уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
закључивања Уговора  и 
исправно испостављнене 
фактуре; 
 

  10.05.2018. 
године 

 
 

 

5. Диоптријске заштитне 
наочаре 
 
33734000-4 Наочаре 
 

Конкурентски 
поступак  

„Grossoptic“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4401536240003 

Вриједност: 
19.656,53 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 30  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  14.05.2018. 
године 

  

6. Активне слушалице за 
редукцију позадинског 
шума  
 
31700000-3 Електронске, 
електромеханичке и 
електротехничке 
потрепштине 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
2.400,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе  и исправно 
испостављнене фактуре; 

  21.05.2018. 
године 

  



7. Група склопне технике и 
прибора 
 
31214100-0 Склопке 

Директни 
споразум 

„ELEKTROPROMET“ 
д.о.о. 
 Бања Лука 
ЈИБ 
44001717460005 

Вриједност: 
3.170,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 45 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе  и исправно 
испостављнене фактуре; 

  21.05.2018. 
године 

  

8. Израда пројекта расвјете 
приступног пута 
електрани на десној 
обали 
 
71320000-7 Услуге 
техничког пројектирања  
 
 
 

Директни 
споразум 

„УРБИС ЦЕНТАР“ 
д.о.о. 
 Бања Лука  
ЈИБ 
4403168840006 

Вриједност: 
5.700,00  КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 20 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 

  21.05.2018. 
године 

  

9. Униформе за службу 
обезбјеђења  
 
18000000-9 Одјећа, 
обућа, пртљаг и прибор  
 
 
 
 
 

Директни 
споразум 

„СПАРТА“ д.о.о. 
Бања Лука  
ЈИБ 
4401432620009 

Вриједност: 
5.940,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 15 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе  и исправно 
испостављнене фактуре; 

  21.05.2018. 
године 

  

10. Апарати за гашење 
пожара 
 
35111300-8 Апарати за 
гашење 

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
4.997,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок испоруке: 45  дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре; 

  24.05.2018. 
године 

  



11. Адвокатске услуге 
 
79100000-5 Правне 
услуге 
7911000-8 Услуге 
правног савјетовања и 
заступања 

Поступка 
набавке на 
коју се 
примјењује 
посебан 
режим 
сходно члану 
8. ЗЈН , 
Анекс II дио Б 
(„Службени 
гласник БиХ“ 
бр.39/14) 

Конзорцијум: 
„Адвокат 
Бранислав 
Цвијановић и др“ 
Бања Лука 
ЈИБ 
4507480060000 

Вриједност: 
98.000,00 КМ  без ПДВ-а 
 
 - рок извршења:  на период од    
3 (три) године; 
 
- рок плаћања:  мјесечно у року 
од 15 дана од испостављања 
фактуре; 

  28.05.2018. 
године 

  

12. Снимање површине и 
запремине над истом, 
хидроакумаулационог 
језера Бочац на 
просторима општине 
Мркоњић Град, Бања 
Лука, Јајце и Кнежево у 
складу са пројектном 
документацијом 
изградње  ХЕ „Бочац“ 
 
71250000-5 
Архитектонске, техничке 
и геодетске услуге 

Конкурентск
и поступак  

Конзорцијум:  
„Routing“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4402891600009 
 
 „Гео Центар“ 
д.о.о. Бања Лука                     
ЈИБ 
4401661490003 

Вриједност: 
18.800,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 45 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 
 

  31.05.2018. 
године 

  

13. Продужење закупа за 
WEB домен 
 
72410000-7 Провајдерске 
услуге 

Директни 
споразум 

„Blicnet“ д.о.о. 
Бања Лука 
ЈИБ 
4400999050002 

Вриједност: 
179,00 КМ без ПДВ-а 
 
 - рок извршења: 31.05.2018. 
године; 
 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршења услуге и исправно 
испстављене фактуре; 

  31.05.2018. 
године 

  

 


