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бр.

Ознака и опис по ЈРЈН

1.

Испитивање заштите
генератора бр.1 након
замјене нумеричког
релеја
50532000-3Услуге

поправака и одржавања
електричних машина,
апарата и припадајуће
опреме

2.

Новогодишњи рекалмни
материјал
30199792-8 Календари

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

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:
5.900,00 КМ без ПДВ-а

Конкурентски
поступак

„Центар за
професионалну
рехабилитацију и
запошљавање
инвалида“ а.д
Бања Лука
ЈИБ
4403395230001

Опис
измјене
основних
елеменат
а уговра и
датум
измјене

Остатак
вриједности
уговора након
учињене
измјене/остатак
вриједности
оквирног
споразума

Датум
закључења
уговра/окви
рног
споразума

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

0,00

02.02.2017.
године

13.03.2017.год.

0,00

16.01.2017.
године

20.02.2017.
год.

- рок извршења: 10 дана од
обостраног потписивања
уговора;

5.900,00 КМ
без ПДВ-а

-рок плаћања: 15 дана након
исправно испостављнене
фактуре и Записника о
квантитативном и
квалитативном извршењу
услуга потписаног од стране
овлаштених лица наручиоца и
извршиоца;
Вриједност:
8.325,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
-рок плаћања: 7 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

8.325,00 КМ
без ПДВ-а

Напомена
(образложе
ње)

3.

Лична заштитна опрема
71632000-7 Услуге
техничких испитивања

Конкурентски
поступак

„АНГ“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4402392190002

Вриједност:
7.170,01 КМ без ПДВ-а

0,00

13.02.2017.
године

2.349,00 КМ без
ПДВ-а

13.02.2017.
године

0,00

13.02.2017.
године

Лот-1 1.243,00 КМ без ПДВ-а,
Лот-2 572,00 КМ без ПДВ-а,
Лот-3 1.824,00 КМ без ПДВ-а,
Лот-4 1.930,50 КМ без ПДВ-а,
Лот-5 282,50 КМ без ПДВ-а,
Лот-6 639,88 КМ без ПДВ-а,
Лот-7 281,20 КМ без ПДВ-а,
Лот-8 396,93 КМ без ПДВ-а.

28.02.2017.год.

7.170,01 КМ
без ПДВ-а

- рок извршења: 30 дана од
увођења у посао;

4.

Набавка сета
канцеларијског
материјала

Директни
споразум

22800000-8 Папирнати
или картонски регистри,
књиговодствене књиге,
увези, обрасци и други
штампани канцеларијски
материјал

5.

Ревизија пројекта
уређења платоа од
машинске зграде до
кућне турбине
79212000-3 Ревизорске
услуге

“DESIGN” с.п
Челинац
ЈИБ
4503502150002

-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
2.349,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 15 дана од
обостраног потписивања
уговора;
-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

Директни
споразум

“URBIS CENTAR “
д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4403168840006

Вриједност:
4.900,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 15 дана од
увођења у посао;
-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

15.03.2018.год.

4.900,00 КМ
без ПДВ-а

6.

Израда урбанистичкотехничких услова за
пројекат уређења платоа
од машинске зграде до
кућне турбине

Директни
споразум

“URBIS CENTAR “
д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4403168840006

79212000-3 Ревизорске
услуге

7.

8.

9.

Реконструкција
приступне капије
електране (даљинско
управљање, надзор) на
десном приступном путу
и изградња нове капије
на лијевој обали
98395000-8 Браварске
услуге
Пружање услуга
едукације из области
примјене МРС-12
(Ефекти процјене
основних средстава на
обрачун одложених
пореза)
79220000-2 Порезне
услуге
Пружање услуга
пореског консалтинга у
вези са припремом
Документације о
трансферним цијенама у
складу са прописима
Републике Српске
79221000-9 Услуге
пореског савјетовања

Конкурентски
поступак

Директни
споразум

„ЕUROSPLET
ŠOP“ д.о.о.
Баља Лука
ЈИБ
4400813050008

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

Вриједност:
4.800,00 КМ без ПДВ-а

4.800,00 КМ без
ПДВ-а

13.02.2017.
године

0,00

13.02.2017.
године

23.01.2018.год.

0,00

13.02.2017.
године

13.03.2017.год.

0,00

13.02.2017.
године

30.04.2017.год.

- рок извршења: 30 дана од
увођења у посао;
-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
49.762,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 130 дана од
обостараног потписивања
уговора;
-рок плаћања: 15 дана од
извршења радова и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
4.000.00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 30 дана од
увођења у посао;

49.762,00 КМ
без ПДВ-а

4.000.00 КМ
без ПДВ-а

-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Директни
споразум

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

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

4.000.00 КМ
без ПДВ-а

10.

Набавка два телевизора
у функцији инфо панела
у електрани

Директни
споразум

32324000-0 Телевизори

11.

Замјена оштећеног олука
на Управној згради

Директни
споразум

44170000-2 Плоче, лимови,
траке и фолије у вези са
грађевинским
материјалом

12.

13.

Набавка дијелова за
центрифугалну пумпу за
воду
42131100-7 Вентили
дефинирани према
функцији
42141300-2 Уређаји и
редуктори
Алкохолна и
безалкохолна пића за
потребе репрезентације
у Управној згради и
електрани
15911000-7 Алкохолна
пића и
15980000-1
Безалкохолна пића

„ЕUROSPLET
ŠOP“ д.о.о
Баља Лука
ЈИБ
4400813050008

Вриједност:
5.818,00 КМ без ПДВ-а

Лимарска радња
''Азарић''
ЈИБ 4503171880005

Вриједност:
320,00 КМ без ПДВ-а

0,00

13.02.2017.
године

28.02.2017.год.

0,00

16.02.2017.
године

21.03.2017.год.

0,00

20.02.2017.
године

13.04.2017.
год.

20.02.2017.
године

13.11.2017.год.
8.208,75 КМ

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

- рок извршења: 16.02.2017.;

5.818,00 КМ
без ПДВ-а

320,00 КМ без
ПДВ-а

-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Директни
споразум

Конкурентски
поступак

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

Дисконт „Рубин“
Mира Кесић с.п.
Мркоњић Град
ЈИБ
4503152310001

Вриједност:
2.200,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења30 : 30 дана од
обостраног потписивања уговра;
-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
15.017,33 без ПДВ-а
- рок испоруке: 30 дана од
увођења у посао;
-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

6.808,58 КМ без

ПДВ-а

2.200,00 КМ
без ПДВ-а

без ПДВ-а

14.

Израда актуарске
процјене дугорочних
примања запослених у
предузећу према МРС
19, од стране
овлаштеног актуара, за
2016. годину

Директни
споразум

Бојан Башкот,
овлаштени актуар

Набавка сета вијчане
робе

0,00

20.02.2017.
године

10.03.2017.
год.

0,00

21.02.2017.
године

28.02.2017.год.

0,00

20.02.2017.
године

31.12.2017.год.
27.083,30 КМ
без ПДВ-а

- рок извршења: 7 дана од
обостраног потписивања
уговора;

1.900,00 КМ
без ПДВ-а

-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

79200000-6
Рачуноводствене,
ревизорске и порезне
услуге

15.

Вриједност:
1.900,00 КМ без ПДВ-а

Директни
споразум

44530000-4 Вијци

“COTIS “ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400882960008

Вриједност:
151,00 КМ без ПДВ-а
- рок испоруке: 15 дана од
увођења у посао;

151,00 КМ без
ПДВ-а

-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

16.

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

Поступак
набавке на
коју се
примјењује
посебан
режим
сходно члану
8. Закона о
јавним
набавкама
(„Службени
гласник БиХ“
бр.39/14)
Неприоритет
не услуге

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

Вриједност:
32.500,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: период од
година дана;
-рок плаћања: мјесечно у року
од 15 дана од испостављања
фактуре;

12.02.2018.год.
5.416,70 КМ

без ПДВ-а

17.

Набавка хемисола,
разређивача и љепила

Директни
споразум

39831220-4 Средства за
одмашћивање

“COTIS “ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400882960008

Вриједност:
238,00 КМ без ПДВ-а

0,00

21.02.2017.
године

28.02.2017.год.

0,00

27.02.2017.
године

31.05.2018.год.

0,00

27.02.2017.
године

17.03.2017.год.

- рок испоруке: 15 дана од
увођења у посао;

238,00 КМ без
ПДВ-а

-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

18.

Сервисирање
хидрауличких дизалица
и уређаја – поправка
квара

Директни
споразум

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

5 0000000-5 Услуге
поправака и одржавања

19.

Заштитне ципеле за
љето и зиму
18800000-7 Обућа

Вриједност:
2.980,00 КМ без ПДВ-а
- рок испоруке: 15 дана од
обостараног потписивања
уговора;

2.980,00 КМ
без ПДВ-а

-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Конкурентски
поступак

„Бонел“ а.д.
Бања Лука
ЈИБ
4400863400000

Вриједност:
39.247,60 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 30 дана од
обостраног потписивања
уговора;
-рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

39.247,60 КМ
без ПДВ-а

