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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 у КМ без  
ПДВ-а, 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 у 
КМ без  
ПДВ-а 

Датум потпуне 
рализације 
уговра/оквирно
г спорзаума и 
укупна 
утрошена 
вриједност 

Напомена 
(образложе
ње) 

1. Тест умањене 
вриједности имовине у 
складу са МРС 36 за 
2019. годину  
 
79221000-9 Услуге 
пореског савјетовања  

Директни 
споразум 

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

Вриједност: 
5.000,00 КМ  
 
- рок извршења: 4 недеље од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана од 
датума исправно испостављене 
фактуре;    
 

 0,00 10.02.2020. 
године 

 15.04.2020. 
године 

5.000,00 КМ  
 

 

2. Изнајмљивање 
дизалица с оператером  
 
45510000-5 
Изнајмљивање 
дизалица с оператером  
 

Директни 
споразум 

„Nik Trade“ д.о.о. 
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401190860000 

Вриједност: 
4.128,00 КМ  
 
- рок извршења: 6 мјесеци од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре; 
 

 0,00 15.02.2020. 
године 

30.11.2020. 
године 

4.128,00 КМ  
 
 

 

3. Периодично 
испитивање 
противпожарних 
апарата  
 
35111400-9 
Противпожарна опрема  

Директни 
споразум 

„ЕКО БЕЛ“ д.о.о. 
Трн - Лакташи  
ЈИБ 
4400855480002 

Вриједност: 
1.797,00 КМ  

 

- рок извршења:  период од 
годину дана, (у року од 7 дана 
од дана исказивања потреба 
Уговорног органа); 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених услуге и исправно 
испостављнене фактуре;  

 0,00 17.02.2020. 
године 

13.07.2020. 
године 
973,50 КМ 
 
28.02.2021. 
године  
823,50 КМ  
 

 



4. Постављања рампе са 
препрекама на 
приступном путу ка 
формираној депонији 
локалитета „Адице-
мост“ и табле са 
натписом „Забрањено 
одлагање смећа“ 
 

34928200-0 Ограде  

Директни 
споразум 

„Миг Електро“ 
д.о.о.  
Мркоњић Град  
 ЈИБ 
4401859250008 

Вриједност: 
5.800,00 КМ  
 
- рок извршења: 30 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршених радова и исправно 
испостављнене фактуре;   

 0,00 17.02.2020. 
године 

30.04.2020.  

5.800,00 КМ 

 

5. Преглед и одржавање 
далeковода 35 kV  
 
50532400-7 Услуге 
поправака и 
одржавања опреме за 
дистрибуцију 
електричне струје  
 

Конкурентски 
поступак 
 
Оквирни 
споразум 
 

Конзорцијум:  
 

„Миг Електро“  
д.о.о.  
Мркоњић Град  
ЈИБ 
4401859250008 
 

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

Вриједност: 
20.000,00 КМ  

 

- рок извршења:  период од 
годину дана; 
- рок плаћања: 30 дана након 
извршене услуга и исправно 
испостављнене фактуре;    

 1.410,00 КМ  

 

17.02.2020. 
године 

31.12.2020. 
године  
18.590,00 КМ 

 

6. Набавка рачунарске 
опреме  

 

30230000-0 Рачунарска 
опрема  

Конкурентски 
поступак 
 
 

Трговинска радња  
„DOPER-TECH“ 
Кисељак  
ЈИБ 
4337392220002 

Вриједност: 
2.595,00 КМ 
 

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

 0,00 17.02.2020. 
године 

29.02.2020. 
године 

2.595,00 КМ 
 

 

7. Набавка батерија за 
„UPS“ уређаје  
 
30200000-1 Рачунарска 
опрема и материјал 

Директни 
споразум 

„Biscommerce“ 
д.о.о. Бања Лука  
ЈИБ 440157810003 

Вриједност: 
 635,00 КМ  
 

- рок испоруке: 7 дана од 
обостраног потписивања 
уговора; 
- рок плаћања: 30 дана након 
испоруке робе и исправно 
испостављене фактуре;    

 0,00 18.02.2020. 
године 

11.03.2020. 
године 

635,00 КМ  
 

 



8. Показна вјежба ЗНР и 
ППЗ  
 
71317100-4 
Савјетодавне услуге у 
заштити од пожара и 
експлозије и контроли 
пожара и експлозије  

Директни 
споразум 

„IM FIRE 
SECURITY“ д.о.о. 
 Бања Лука  
ЈИБ 403421250008 

Вриједност: 
3.775,00 КМ  
 
 

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

 0,00 20.02.2020. 
године 

31.12.2020. 
године 
3.775,00 КМ  
 

 

9. Сервис компресора на 
МХЕ „Бочац 2“ 
 
50531300-9 Услуге 
поправака и 
одржавања компресора 

Директни 
споразум 

„КПМ Аутомобили“ 
д.о.о. Зрењанин 
ПИБ 106433090 

Вриједност: 
3.246,68 КМ  
 
 

- рок извршења: 5 дана од 
увођења у посао; 
- рок плаћања: 30 дана од 
извршења услуга и исправно 
испостављене фактуре;  
 

 1.604,76 КМ 25.02.2020. 
године 

30.04.2020. 
године 
1.641,92 КМ  

 

10. Годишњи преглед 
лифта за употребну 
дозволу 
 
50750000-7 Услуге 
одржавања лифта 

Директни 
споразум 

ЈНУ „Институт за 
заштиту и 
екологију РС“ 
Бања Лука 
ЈИБ 
4401020860005 

Вриједност: 
600,00 КМ  
 
 

- рок извршења: период од 
годину дана; 
- рок плаћања: 30 дана од 
извршења услуга и исправно 
испостављене фактуре; 
 

 0,00 29.02.2020. 
године 

29.02.2020. 
године 

600,00 КМ  
 

 

11. Хидраулична 
пертлована цријева 
 
43328000-8 
Хидрауличне 
инсталације 

Директни 
споразум 

Занатске услуге 
„Екос Систем“ сп 
Бранко Бошкић 
Мркоњић Град 
ЈИБ 
4510731690009 

Вриједност: 
646,60 КМ  
 
 

- рок испоруке: 29.02.2020. 
године; 
- рок плаћања: 30 дана од 
испоруке робе  и исправно 
испостављене фактуре; 

 0,00 29.02.2020. 
године 

18.03.2020. 
године 

646,60 КМ  
 

 

 


