
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
Регулаторна комисија за енергетику Републике Српске 
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јавних набавки 

Подаци о 
добављачу/ 
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утрошена 
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Напомена 

          
1 Објављивање 

разних писмена 
(обавјештења и 
сл.) у дневним 
новинама 
доступним на 
цијелој 
територији 
Републике 
Српске 
79341000-6 
(услуге 
оглашавања) 

Конкурентски 
поступак 

„Глас Српске“ 
а.д. Бања 

Лука 

Оквирни споразум jе 
закључен на двије године. 
Одлука о додјели уговора 

01-338-2/18/I-79-98 
Максимална вриједност 
оквирног споразума на 

годишњем нивоу: 10.000 
КМ без ПДВ-а 

  20.09.2018.  Оквирни 
споразум 
закључен на 
двије године 

2 Превентивно 
физичко 
обезбјеђење 
пословне зграде 

Поступак 
набавке у складу 
са Правилником 
о набавци услуга 
из Анекса 2 дио 

Б ЗЈН 

“Alpha Security” 
д.о.о. Бања Лука 

Уговор закључен на двије 
године. 

Одлука о додјели уговора 
01-56-14/18/И-65-35 
Вриједност уговора 

1.333,80 КМ са ПДВ-ом на 
годишњем нивоу 

  08.03.2018. 
 
 

 Оквирни 
споразум 
закључен на 
двије године 

 
3 

Одржавање 
системског и 
апликативног 
софтвера за 
eDMS рјешење 
72212311-2 

Преговарачки 
поступак без 

објаве 
обавјештења 

„M&I SYSTEMS” 
д.о.о. Бања ЛУка 

Одлука о додјели уговора 
01-375-12/18/I-85-132 
Вриједност уговора: 

13.974,50 КМ 

  05.10.2018.  Годишње 
одржавање 

http://www.reers.ba/sites/default/files/Odluke_JN/Odluka_ugovor_Glas_Srpske_2018.pdf
http://www.reers.ba/sites/default/files/Odluke_JN/Obezbjedjenje_poslovne_zgrade_2018.pdf
http://www.reers.ba/sites/default/files/Odluke_JN/Odluka_ugovor_odrzavanje_DMS_2019.pdf


 

 
М.П.                                                                       Потпис одговорног лица 

 ___________________ 

(Usluge razvoja 
programske 
podrške za 
upravljanje 
dokumentom) 

4 Набавка 
путничког 
моторног возила 
34111200-0 
(лимузина) 

Кoнкурeнтски 
пoступaк 

„АПОЛО“ д.о.о. 
Мостар, Пут за 
Алуминиј бб, 

Мостар 

Одлука о додјели уговора 
број 01-250-15/18/И-87-150 

44.855,11 КМ са ПДВ-ом 

  24.12.2018.   

5 Колективно 
осигурање 
радника 

Конкурентски 
захтјев 

66000000-0 
66512100-3 

„Атос 
осигурање“ а.д. 

Бијељина 

Одлука о додјели уговора 
број 01-423-25/18/И-88-152 

Вриједност уговора:  
998,03 КМ 

  17.01.2019.   

6 Комбиновано 
осигурање 
моторних возила 

Конкурентски 
захтјев 

66000000-0 
66514110-0 

„Атос 
осигурање“ а.д. 

Бијељина 

Одлука о додјели уговора 
број 01-423-26/18/И-88-153 

1.819,98 КМ 

  17.01.2019.   

7 Осигурање 
опреме 

Конкурентски 
захтјев 

66000000-0 
66515200-5 

 

„Атос 
осигурање“ а.д. 

Бијељина 

Одлука о додјели уговора 
број 01-423-27/18/И-88-154 

2.912,98 КМ 

  17.01.2019.   

8 Осигурање 
пословне зграде 

Конкурентски 
захтјев 

66000000-0, 
66515200-5 

„Сарајево 
осигурање“ д.д. 

Сарајево 

Одлука о додјели уговора 
број 01-423-28/18/И-88-155 

427,80 КМ 

  17.01.2019.   

9 Набавка горива 
за путничка 
моторна возила 

Конкурентски 
захтјев 

09100000-0 
(горива) 

"НЕСТРО 
ПЕТРОЛ" а.д. 

Бања Лука 

Одлука о додјели уговора 
број 01-66-12/19/И-96-32 

28.638,97 КМ на годишњем 
нивоу 

 

  27.03.2019.  Оквирни 
споразум 
закључен на 
двије године 

http://www.reers.ba/sites/default/files/Odluke_JN/Odluka_ugovor_automobil_2018.pdf
http://www.reers.ba/sites/default/files/Odluke_JN/Odluka_ugovor_osiguranje_radnika_2019.pdf
http://www.reers.ba/sites/default/files/Odluke_JN/Odluka_ugovor_osiguranje_opreme_2019.pdf
http://www.reers.ba/sites/default/files/Odluke_JN/Odluka_ugovor_osiguranje_MV_2019.pdf
http://www.reers.ba/sites/default/files/Odluke_JN/Odluka_ugovora_osiguranje_poslovne_zgrade_2019.pdf
https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.reers.ba%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2FOdluke_JN%2FOdluka_dodjela_ugovora_gorivo_2019.pdf

