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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 у КМ без
ПДВ-а, период трајања/рок
извршења, рок плаћања, гарантни
период

1.

Испитивање побуде

Конкурентски
захтјев

Eлектротехнички
институт „Никола
Тесла“ а.д.
Београд
ПИБ СР100219537

Вриједност:
19.600,00 КМ

„Верано Моторс“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4400831540004

Вриједност:
7.000,00 КМ

50410000-2 Услуге
поправака и
одржавања апарата за
мјерење, испитивање и
контролу

2.

Редовно сервисирање
и ванредне поправке
возила предузећа,
Мinibus Peugeot boxer,
рег. број: А81-О-156

Отворени
поступак

50112000-3 Услуге
поправака и
одржавања возила

Број
обавјештења о
додјели
215-1-2-56-561/21 од
05.07.2021.
године

Оквирни
споразум

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

0,00

10.06.2021.
године

30.09.2021.
године
19.600,00 КМ

7.000,00 КМ

17.06.2021.
године

- рок извршења: у вријеме
ремонта (септембар – октобар
2021. године);
- рок плаћања: 60 дана након
извршене услуга и исправно
испостављене фактуре;

- рок извршења: период од једне
године;
- рок плаћања: 60 дана након
извршене услуга и исправно
испостављене фактуре;

Напомена
(образложе
ње)

3.

4.

Израда пројекта
уређења корита и
обала ријеке Врбас
низводно од
МХЕ „Бочац 2“
71322000-1 Услуге
техничког пројектовања
у грађевинарству за
објекте нискоградње
Опрема за одржавање
електронских сједница
Управе предузећа

Директни
споразум

Директни
споразум

32322000-6
Мултимедијска опрема

5.

Обрада сеизмолошких
података и израда
елабората

Директни
споразум

72300000-8 Услуге у
вези с подацима

6.

Водомјерне летве
3829000-4 Геодетски,
хидрографски,
океанографски и
хидролошки
инструменти и направе

Директни
споразум

Институт за
водопривреду
„Јарослав Черни“
а.д. Београд
ПИБ 101968542

Вриједност:
5.990,00 КМ

ЗТР „Медиа
Портал“
Драженко Ненад
с.п.
Мркоњић Град
ЈИБ
4509314800006

Вриједност:
2.479,00 КМ

„Републички
хидрометеоролош
ки завод
Републике Српске“
Бања Лука
ЈИБ 440090240004

Вриједност:
5.000,00 КМ

„АЛЕМ СИСТЕМИ“
д.о.о. Сарајево
ЈИБ
4200396550001

Вриједност:
3.510,00 КМ

0,00

18.06.2021.
године

31.08.2021.
године

5.990,00 КМ

- рок извршења: 20 дана од
добијања подлога и увођења у
посао;
- рок плаћања: 60 дана након
извршене услуга и исправно
испостављене фактуре;
0,00

19.06.2021.
године

30.06.2021.
године

2.479,00 КМ

- рок испоруке: 7 дана од
обостраног потписивања
Уговора;
- рок плаћања: 60 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
5.000,00 КМ

24.06.2021.
године

0,00

28.06.2021.
године

- рок извршења: до 31.07.2021.
године;
- рок плаћања: 60 дана након
извршене услуга и исправно
испостављене фактуре;

- рок испоруке: 60 дана од
достављања налога за набавку;
- рок плаћања: 60 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

29.07.2021.
године

3.510,00 КМ

7.

Накнада приликом
уплате добровољног
пензијског доприноса
мјесечно
(„улазна накнада“)

Директни
споразум

Друштво за
управљање
„ЕДПФ“ а.д. Бања
Лука
ЈИБ 440418644003

66510000-8 - Услуге
осигурања

8.

Лот-1 Испитивање
енергетских
трансформатора,
Лот-2 Испитивање оба
генератора и свих
трансформатора на
МХЕ „Бочац 2“,
Лот-3 Испитивањe
генераторских заштита
МХЕ „Бочац 2“,
Лот-4 Испитивањe
генераторских заштита
и Лот-5 Испитивање
генератора
50532200-5 Услуге
поправака и
одржавања
трансформатора
50532000-3 Услуге
поправака и
одржавања

Изузеће од
закона у
складу са
чланом
86. став (2)
Закона о
јавним
набавкама

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

Вриједност:
820,80 КМ
- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора, односно
12 мјесечних појединачних
накнада приликом уплате
добровољног пензијског
доприноса за сваког члана;
- рок плаћања: мјесечно,
односно 12 мјесечних
појединачних накнада приликом
уплате добровољног пензијског
доприноса за сваког члана и у
року од 15 дана након исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
97.980,00 КМ
30.000,00 КМ Лот-1
20.000,00 КМ Лот-2
9.000,00 КМ Лот-3
14.000,00 КМ Лот-4
24.980,00 КМ Лот-5
- рок извршења: у вријеме
ремонта (септембар – октобар
2021. године);
- рок плаћања: 60 дана након
извршења услуге и исправно
испостављене фактуре и
Записника о квантитативном и
квалитативном извршењу
услуга потписаног од стране
овлаштених лица наручиоца и
извршиоца;

624,15 КМ

28.06.2021.
године

97.980,00 КМ

30.06.2021.
године

30.09.2021.
године
196,65 КМ

електричних машина,
апарата и припадајуће
опреме
50532300-6 Услуге
поправака и
одржавања генератора

