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Ред.
бр.

Ознака и опис по ЈРЈН

1.

Уређај за мјерење
параметара каблова и
система уземљења

Врста
поступка и
број
обавјештења
о додјели
уговора са
Портала
јавних
набавки

Конкурентски
поступак

38341300-0 Инструменти
за мјерење електричних
величина

2.

Ревизија пројекта
напајања резервоара на
коти 327 м.н.в.

Израда урбанистичко техничких улова,
стручног мишљења за
потребе добијања
локацијских услова за
изградњу
ХЕ „Крупа“
22900000-9 Разни
штампани материјал

Основни елементи уговора/оквирног
споразума (вриједност, период
трајања/рок извршења, рок плаћања,
гарантни период

„Diveco Energo“
д.о.о. Сарајево
ЈИБ
4200063820001

Вриједност:
48.500,00 КМ без ПДВ-а

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

05.06.2017.
године

06.09.2017.год.

0,00

05.06.2017.
године

14.09.2017.год.

0,00

08.06.2017.
године

15.02.2018.год.

- рок испоруке: 45 дана од
обостраног потписивања
уговора;

48.500,00 КМ
без ПДВ-а

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

79415200-8 Услуге
савјетовања при
пројектовању

3.

Подаци о добављачу/
добављачима у
оквирном споразуму
(Назив, ИД број,
мјесто)

Отворени
поступак
Бр.обавјеште
ња о додјели
уговора:

215-1-2-433-29/17 од
18.04.2017.
године

„ROUTING“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4402891600009

„Урбис Центар“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4403168840006

Вриједност:
4.000,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 30 дана од
преузимања пројектне
документације;
-рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
68.000,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 45 дана од
увођења у посао;
- рок плаћања: 15 дана након
извршене услуге и исправно
испостављнене фактуре;

4.000,00 КМ
без ПДВ-а

68.000,00 КМ
без ПДВ-а

Напомена
(образложе
ње)

4.

Прање возила
50112300-6 Прање
аутомобила и сличне
услуге

5.

Испитивање ватродојаве
35111500-0 Систем за
спречавање пожара

6.

Пружање услуга
континуиране едукације
из области примјене
МРС 12

Конкурентски
поступак

Директни
споразум

Директни
споразум

„MG Petrol“ д.о.о.
Мркоњић Град
ЈИБ
4402852370004

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

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

79221000-9 Услуге
порезног савјетовања

7.

Лот-1 Испитивањe
животног вијека
електроенергетске
опреме и Лот-2 Анализа
узрока хаварије ћелије
35 kV H06
Лот-1 50324200-4
Лот-2 71621000-7

Поступак У
складу са
чланом 86.
Став 2.
Закона о
јавним
(„Службени
гласник БиХ“,
бр. 39/14) –

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

Вриједност:
10.538,46 КМ без ПДВ-а

0,00

05.06.2017.
године

- рок извршења: период од
годину дана до закључења
новог уговора;
- рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
2.100,00 КМ без ПДВ-а

30.09.2018.год.
2.723,93 КМ
без ПДВ-а

0,00

05.06.2017.
године

31.07.2017.год.

0,00

01.06.201.7
године

14.06.2017.год.

0,00

09.06.2017.
године

31.03.2018.год.
20.000,00 КМ
без ПДВ-а

- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора;
- рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
5.400.00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: 30 дана од
обостраног потписивања
уговора
- рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
69.000,00 КМ без ПДВ-а
Лот-1 49.000,00 КМ без ПДВ-а;
Лот-2 20.000,00 КМ без ПДВ-а,

31.12.2017.год.
7.814,53 КМ
без ПДВ-а

2.100,00 КМ
без ПДВ-а

5.400.00 КМ
без ПДВ-а

26.12.2018.год.

49.000,00 КМ
без ПДВ-а

- рок извршења: 180 дана за
Лот-1 и 60 дана за Лот-2 од
обостраног потписивања
уговора ;

Изузећа за
секторске
уговорне
органе

8.

9.

Рекламирање предузећа
и објављивање
различитих
мултимедијалних
садржаја на вањском
ЛЕД дисплеју

Преговарачк
и поступк
(без објаве
обавјештења
о набавци)

79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

Бр.
обавјештења
о набавци
215-4-2-65-549/17 од
30.06.2017.
године

Услуге рекламирања на
локалној телевизији
„ИНФО ДМГ“ на период
од годину дана

Преговарачк
и поступк
(без објаве
обавјештења
о набавци)

79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

Бр.
обавјештења
о набавци
215-4-2-64-548/17 од
27.06.2017.
године

ЗТР „MEDIA
PORTAL“
Ненад Драженко
СП
Мркоњић Град
ЈИБ
4509314800006

Удружење
„ИНФО.ДМГ“
Мркоњић Град
ЈИБ
4403973020007

- 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:
6.000,00 КМ без ПДВ-а

0,00

12.06.2017.
године

- рок извршења: период од
годину дана;

19.062018.год.
3.000,00 КМ

без ПДВ-а

- рок плаћања: мјесечно у року
од 15 дана након исправно
испостављене фактуре;

Вриједност:
1.200,00 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: период од
годину дана;
- рок плаћања: 50% аванс, а
остало 15 дана након извршења
услуга и исправно
испостављене фактуре;

31.12.2017.год.
3.000,00 КМ
без ПДВ-а

0,00

12.06.2017.
године

31.12.2017.год.
600,00 КМ без
ПДВ-а
18.05.2018.год.

600,00 КМ без
ПДВ-а

10.

Специјалистичка обука
вишег нивоа за ДЦС

Конкурентски
поступак

80510000-2 Услуге
специјалистичке обуке

11.

Заштита од инсеката,
гмизаваца и глодара

Директни
споразум

90923000-3 Услуге
деритизације

12.

Љетне ауто гуме
34351100-3 Гуме за
аутомобиле

13.

Услуге хотелског
смјештаја у 2017. години
ЈРЈН: 55110000-4 Услуге
хотелског смјештаја

Конкурентски
поступак

Поступак
набавке на
коју се
примјењује
посебан
режим
сходно
члану 8.
Закона о

„Eнергоинвест
Кибернетика“
д.о.о. Београд
ЈИБ 07822685

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

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

„Хотел Аћимовић“
д.о.о. Требиње
ЈИБ
4404150840005

Вриједност:
47.400,00 КМ без ПДВ-а

0,00

19.06.2017.
године

01.11.2017.год.

0,00

19.06.2017.
године

27.07.207.год.
3.421,60 КМ

- рок извршења:120 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања:30% аванс,
остало у року од 15 дана након
извршене услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
4.593,20 КМ без ПДВ-а
- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора;
- рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
8.842,00 КМ без ПДВ-а

25.01.2018.год.
1.171,60 КМ
без ПДВ-а

0,00

19.06.2017.
године

31.07.2017.год.

1.459,54 КМ без

19.06.2017.
године

31.12.2017.год.
688,42 КМ без
ПДВ-а

- рок извршења: 15 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 15 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
cca 4.000,00 КМ без ПДВ-а

47.400,00 КМ
без ПДВ-а

ПДВ-а

8.842,00 КМ
без ПДВ-а

31.12.2018.год.
1.852,04 КМ
без ПДВ-а

јавним
набавкама,
Анекс II дио
Б

14.

15.

Рекламирање поводoм
одржавања концерта у
изведби Женског
камерног хора
„Бањалучанке“ на
тврђави „Кастел“

Преговарач
ки поступк
(без објаве
обавјештењ
ао
набавци)

79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

Бр.
обавјештењ
а о набавци
215-4-2-675-51/17од
04.07.2017.
године

Едукација запослених из Директни
области примјене МРС-16 споразум
79221000-9 Услуге
порезног савјетовања

16.

Истицање рекламног
банера са логом
предузећа у дворани у
Мркоњић Граду на
период од годину дана

Преговарачк
и поступк
(без објаве
обавјештења
о набавци)

„Андрићев конак“
д.о.о. Вишеград
ЈИБ
4403640640008

Удружење „АРТ
ПУЛС“ Бања Лука
ЈИБ
4402569110004

cca 2.000,00 КМ без ПДВ-а

1.573,72 КМ без
ПДВ-а

31.12.2017.год.
426,28 КМ без
ПДВ-а

- рок извршења:период до
31.03.2018. године;
- рок плаћања: 15 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;
Вриједност:
5.000.00 КМ без ПДВ-а

0,00

20.06.201.7
године

22.06.2017.год.

0,00

29.06.2017.
године

27.07.2017.год.

0,00

30.06.2017.
године

31.07.2017.год.

- рок извршења:за вријеме
одржавања свечаног концерта;

5.000.00 КМ
без ПДВ-а

- рок плаћања: након
закључивања Уговора у року до
15 дана;

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

ЈУ Културно
спортски центар
„Петар Кочић“
Мркоњић Град
ЈИБ

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;
Вриједност:
1.000,00 КМ без ПДВ-а

4.000,00 КМ
без ПДВ-а

1.000,00 КМ
без ПДВ-а

79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

Бр.
обавјештења
о набавци
215-4-2-76-556/17 од
13.07.2017.
године

4403973020007

- рок извршења: период од
годину дана;
- рок плаћања: по закључењу
уговора, на жиро рачун
Добављача;

