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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

1.

Дератизација и
девиперизација

Директни
споразум

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

Вриједност:
5.780,00 КМ

90720000-0 Заштита
околиша

2.

3.

Набавка медиа
конвертора за потребе
реализације интернет
линка између Управне
зграде у Мркоњић
Граду и производних
објекатахидроелектрана
30237200-1 Прибор за
рачунаре
Испитивање
турбинских регулатора
50530000-9 Услуге
поправака и
одржавања машина

Директни
споразум

Конкурентски
поступак

„KONEKTIS “ д.о.о.
Бања Лука
4402753550009

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

- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуга и исправно
испостављене фактуре;
Вриједност:
600,00 КМ

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

3.820,00 КМ

10.09.2019.
године

0,00

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

30.09.2019.год.
1.960,00 КМ

10.09.2019.
године

19.09.2019.год.

10.09.2019.
године

19.950,00 КМ

600,00 КМ

- рок извршења: 10.09.2019.
године;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуга и исправно
испостављене фактуре;

Вриједност:
19.950,00 КМ
- рок извршења: у вријеме
ремонта (септембар - октобар
2019. године);
- рок плаћања: 30 дана након
извршение услуге и исправно
испостављнене фактуре;

0,00

Напомена
(образложе
ње)

4.

Лот 1 Моторна пила и
Лот 2 Алати
(брусилица и усисивач)

Директни
споразум

16820000-9 Диjeлoви
мaшинa зa шумaрствo
42674000-1 Диjeлoви и
прибoр зa aлaтнe
мaшинe зa oбрaду
мeтaлa

5.

6.

Рекламирање
предузећа на
фестивалу „ОК ФЕСТ“
2019. године
79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга
Ситан инвентар,
опрема и материјал за
ИТ службу

Потрошни материјал за
потребе грађевинске
службе
19520000-7 Производи
од пластике

Вриједност:
4.454,80 КМ

1.480,00 КМ
(Лот-1)

13.09.2019.
године

31.10.2019.год.

0,00

13.09.2019.
године

28.11.2019.год.

14.08.2019.
године

30.09.2019.год.

29.08.2019.
године

31.08.2019.год.

1.480,00 КМ (Лот-1)
2.974,80 КМ (Лот-2)

2.974,80 КМ
(Лот-2)

- рок испоруке: 5 дана од
наруџбе за Лот 1, а за Лот 2 у
року од 30 дана од наруџбе;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;
Преговарачки
поступак
(без објаве
обавјештења)

Феријални савез
Републике Српске
ЈИБ
4403212680003

Вриједност:
5.000,00 КМ

Конкурентски
поступак

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

Вриједност:
2.889,95 КМ

„HIDRAULIKA
FLEX“ д.о.о.
Лакташи
ЈИБ
4402271210006

Вриједност:
800,00 КМ

30237300-2
Потрепштине за
компјутере

7.

„COTIS“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400882960008
(Лот-1, Лот-2)

Директни
споразум

5.000,00 КМ

- рок извршења: за вријеме
одржавања манифестације;
- рок плаћања: до 15 дана
након исправно испостављене
фактуре;
0,00

2.889,95 КМ

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

-рок испоруке: 29.08.2019.
године;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

0,00

800,00 КМ

8.

Стручна литература
„Коментар Закона о
обавезним
(облигационим)
односима“, аутори
др Иван Букљаш и
др Борис Визнер

Директни
споразум

Удружење
"COLLEGIUM
CONDITIO"
Бања Лука
ЈИБ
4403573780002

Вриједност:
532,00 КМ

Преговарачки
поступак
(без објаве
обавјештења)

Teниски клуб
„Mлaдoст“
Бaњa Лукa
ЈИБ
4400804140002

Вриједност:
5.900,00 КМ

Преговарачки
поступак
(без објаве
обавјештења)

„ Општина“
Мркоњић Град
ЈИБ
4401198330000

Вриједност:
5.000,00 КМ

0,00

31.08.2019.
године

31.08.2019.год.

13.09.2019.
године

30.09.2019.год.

16.09.2019.
године

30.09.2019.год.

532,00 КМ

-рок испоруке: 31.08.2019.
године;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

22110000-4 Штампане
књиге
9.

Рекламирање
предузећа на тениском
турниру „SRPSKA
OPEN – 18. ATP
Challenger – Banja
Luka“, 9-15. септембар
2019. године
79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

10.

Рекламирање
предузећа на
традиционалној
манифестацији
„Госпојинске уличне
трке 2019. године“
79340000-9 Услуге
оглашавања и
маркетинга

0,00

5.900,00 КМ

- рок извршења: за вријеме
одржавања манифестације;
- рок плаћања: до 15 дана
након исправно испостављене
фактуре;

- рок извршења: за вријеме
одржавања манифестације
(20.09.2019. године);
- рок плаћања: 15 дана након
извршених услуга и исправно
испостављене фактуре;

0,00

5.000,00 КМ

11.

Испитивање посуда
под притиском

Директни
споразум

71632000-7 Услуге
техничких испитивања

12.

Лот - 1 Остало Електроде и слично,
Лот - 2 Црна
металургија

Директни
споразум

31000000-6 Електричне
машине, апарати,
опрема и потрошни
материјал; расвјета
31680000-6 Електричне
потрепштине и прибор
13.

Провођење аудита
система управљања
квалитетом и заштитом
животне средине
према стандардима
ISO 9001 ISO 14001 за
2019. годину
72330000-2 Услугe
стaндaрдизaциje и
клaсификaциje
сaдржaja или пoдaтaкa

„TERMOVENT-S“
д.о.о. Бања Лука
ЈИБ
4402778110003

Вриједност:
5.830,00 КМ

„COTIS“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4400882960008
(Лот-1, Лот-2)

Вриједност:
4.732,56 КМ

0,00

16.09.2019.
године

14.10.2019.год.

16.09.2019.
године

31.10.2019.год.

16.09.2019.
године

28.10.2019.год.
4.213,84 КМ

5.830,00 КМ

- рок извршења: 15 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуга и исправно
испостављене фактуре;
0,00

4.732,56 КМ

3.664,56 КМ (Лот-1)
1.068,00 КМ (Лот-2)
- рок испоруке: 5 дана од
наруџбе за Лот-1 и за Лот-2;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

Директни
споразум

Quality Austria,
Training,
Certification and
Evaluation GmbH
Wien Austria
ЈИБ: FN 234367h

Вриједност:
5.672,68 КМ
- рок извршења: период од
годину дана од обостраног
потписивања уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

1.458,84 КМ

14.

15.

Производи за
одржавање хигијене

Конкурентски
поступак

44410000-7 Производи
за купатило и кухињу

Оквирни
споразум

Прибављање
документације
потребне за пуштање у
рад
„Кућне турбине“

Конкурентски
поступак

„Еуросан“ д.о.о.
Бања Лука
ЈИБ
4401635810008

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

79131000-1 Услуге
документовања
16.

Анализа турбинских
уља (22 узорка)

Конкурентски
поступак

50530000-9 Услуге
поправака и
одржавања машина

17.

Годишња претплата на
дневне новине
„Глас Српске“ и
„Независне новине“
22200000-2 Новине,
стручни часописи,
периодичне
публикације и часописи

Директни
споразум

Вриједност:
6.998,26 КМ
- рок извршења: 12 мјесеци од
дана закључивања или до
реализације максималне
финансијске вриједности;
- рок плаћања: 30 дана од дана
издавања исправне фактуре за
испоручену робу;
Вриједност:
49.450,00 КМ

2.860,00 КМ

17.09.2019.
године

31.10.2019.год.
4.137,37 КМ

49.450,00 КМ

18.09.2019.
године

0,00

19.09.2019.
године

20.12.2019.год.

27.09.2019.
године

30.09.2019.год.

- рок извршења: 90 дана од
обостраног потписивања
уговора;
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

„Рафинерија уља
Модрича“ а.д.
Модрича
ЈИБ
4400194130000

Вриједност:
11.000,00 КМ

„Дистрибуција“
д.о.о. Лакташи
4401858010003

Вриједност:
995,00 КМ

11.000,00 КМ

- рок извршења: у вријеме
ремонта (септембар - октобар
2019. године);
- рок плаћања: 30 дана након
извршених услуге и исправно
испостављнене фактуре;

-рок испоруке: период од годину
дана;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

0,00

995,00 КМ

18.

Енергенти
24321000-0
Угљоводоници

19.

Набавка униформе за
службу обезбјеђења
18130000-9 Специјална
радна одијела

Директни
споразум

Конкурентски
поступак

Трговачка радња
„ГАС ПРОМЕТ“
Мркоњић Град
ЈИБ
4505188250008

Вриједност:
463,25 КМ

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

Вриједност:
8.211,00 КМ

0,00

30.09.2019.
године

30.09.2019.год.

30.09.2019.
године

31.12.2019.год.

463,25 КМ

- рок испоруке: 30.09.2019.
године;
- рок плаћања: 30 дана након
испоруке робе и исправно
испостављене фактуре;

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

0,00

8.211,00 КМ

