ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2020. ГОДИНУ (ажуриран дана 25.05.2021. године)
1.

Ред
бр.

1.

2.

Опис и
Ознака по
ЈРЈН

Одржаваое
ппреме за
мрежу ппдатака
(50312310-1)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Врста
поступка

Подаци о
добављачу/
добављачима

Основни елементи
уговора/оквирног
споразума

(назив,

(вриједност,

Опис
измјене
основних
елемената
уговора

Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

мјесто,

период трајања/рок
извршења,

и

Остатак
вриједности
уговора/
оквирног
споразума након
учињене измјене

Напомена
(образложење)

рок плаћања,

Датум
измјене

Датум
потпуне
реализације
уговора/
оквирног
споразума и
укупна
утрошена
вриједност

и
Број
обавјештења о
додјели
уговора са
Портала
јавних
набавки

ИД број)

гарантни период, ...)

Отвпрени
ппступак

„Vekom Geo“
д.п.п. Бепград

164-1-2-1823-77

ЈИБ:
17323075

Набавка услуге пдржаваоа
функципналне мреже
перманентних ГНСС
станица Републике Српскеспфтвер и хардвер.
Вриједнпст пквирнпг
сппразума: 511.561,79 КМ
(без ПДВ-а). Вриједнпст
угпвпра закљушенпг на
пснпву пквирнпг
сппразума: 155.491,93 КМ
(без ПДВ-а).

-

Препстала
вриједнпст Оквирнпг
сппразума:
0,00 КМ (без ПДВ-а)

Оквирни
сппразум брпј
21.06/40493/17 пд
21.05.2018.
гпдине
Угпвпр брпј
21.06/40493/17 пд
21.05.2020.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд 3
гпдине, а
угпвпр је
закљушен на
перипд пд 12
мјесеци.
НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2017.
ГОДИНЕ.

2.

Услуге
телематике

Анекс II дип Б

(64226000-6)

3.

Услуге лпкалне
рашунарске
мреже
(72710000-0)

4.

„TIM SYSTEM“
д.п.п. Сарајевп“
ЈИБ:
4200840490002

Kпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

PROINTER ITSS
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4403865130009

Канцеларијски
намјещтај

Отвпрени
ппступак

„Design Office“
д.п.п. Баоа Лука

(39130000-2)

164-1-1-1615-7/20

ЈИБ:
4400959850006

Набавка услуге телеметрије
впзнпг парка Републишке
управе за гепдетске и
импвинскп-правне ппслпве.
Вриједенпст пквирнпг
сппразума: 49.900,00 КМ
(без ПДВ-а). Вриједнпст
угпвпра закљушенпг на
пснпву пквирнпг
сппразума: 24.750,00 КМ
(без ПДВ-а).
Рекпнструкција или
израда LAN мрежа пп
ппдрушним јединицама и
канцеларијама (ПЈ
Бијељина и ПЈ Приједпр).
Вриједнпст угпвпра:
49.462,92 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа угпвпра: 90
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана исппстављ.
фактуре и извјещтаја п
изведенпм стаоу.
Набавка канцеларијскпг
намјещтаја. Вриједнпст
угпвпра: 42.357,00 КМ (без
ПДВ-а). Угпвпр је закљушен
на перипд пд гпдину дана.
Сукцесивна исппрука.
Рпк исппруке: 30 дана пд
дана дпстављенпг
захтјева. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана
исппстављаоа фактуре за
изврщене услуге и
дпстављанпг Записника.

-

-

21.06/404134/19
31.01.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван
31.01.2021.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
24.750,00 КМ
(без ПДВ-а).

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд 2
гпдине, а
угпвпр је
закљушен на
перипд пд 12
мјесеци.
НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

-

-

21.06/404108/19
06.02.2020.
гпдине

-

-

21.06/404119/19
19.02.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
06.05.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
49.462,92 КМ
(без ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван
27.05.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
42.357,00 КМ
(без ПДВ-а).

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

Гепдетске услуге
5.

(71355000-1)

Отвпрени
ппступак
164-1-2-1785-8/20

Група ппнуђаша
"Универзитет у
Баопј Луци,
Архитектпнскпграђевинскпгепдетски
факултет"
(представник
групе ппуђаша) и
"Универзитет у
Нпвпм Саду,
Факултет
технишких наука"
ЈИБ:
4401017720006

6.

Санаципни
радпви

Отвпрени
ппступак

(45453100-8)

164-1-3-16059/20

П.З.Р „DMD
Molerin“
Чардашани,
Лактащи
ЈИБ:
450401898000

7.

Гепдетске услуге
(71355000-1)

Отвпрени
ппступак

Група ппнуђаша,
представник
групе ппнуђаша

Набавка услуге израде
дигиталне базе ппдатака
катастра кпмуналних
уређаја - први дип.
Вриједнпст угпвпра:
780.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Угпвпр је закљушен на
перипд пд 240 дана.
Рпк плаћаоа: 15 дана пд
дана исппстављаоа
фактура за изврщене
услуге и дпстављених
Записника (три једнаке
рате).

Извпђеое радпва на
санацији ппслпвнпг
прпстпра Ппдрушне
јединице Брпд. Вриједнпст
угпвпра: 12.719,80 КМ (без
ПДВ-а). Извпђаш радпва је
пбавезан да радпве кпји су
предмет пвпг угпвпра
изврщи у рпку пд 20
радних дана пд дана
увпђеоа у ппсап пд стране
Надзпрнпг пргана. Рпк
плаћаоа: 15 дана пп
пријему фактуре и
Записника п примппредаји
и дпстављаоа гаранције за
квалитет изведених
радпва.
Набавка услуге
дигитализација аналпгних
катастарских планпва прва фаза. Вриједнпст

-

-

21.06/40498/19
03.03.2020.
гпдине

-

-

21.06/40475/19
06.03.2020.
гпдине

-

-

21.06/40456/19
30.04.2020.

Угпвпр
реализпван:
30.11.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
750.135,90 КМ
(без ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
10.04.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
12.719,80 КМ
(без ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
01.02.2021.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

164-1-2-1855-15/20

„ГЕОПУТ“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400840290002

8.

Гепдетске услуге
(71355000-1)

Oтвпрени
ппступак
164-1-2-1865-16/20

Група ппнуђаша,
представник
групе ппнуђаша
„ГЕОПУТ“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400840290002

9.

Услуге
прпграмираоа и
услуге
савјетпваоа
(72200000-7)

Отвпрени
ппступак
164-1-2-1715-17/20

„PROINTER ITSS“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4403865130009

угпвпра: 249.778,05 КМ
(без ПДВ-а). Рпк изврщеоа
услуга: 9 мјесеци пд дана
пптписиваоа угпвпра. Рпк
плаћаоа: 15 дана пд дана
пријема фактуре и збирнпг
(кпнашнпг) Записника п
уреднп изврщеним
услугама.
Набавка услуге
дигитализација аналпгних
катастарских планпва друга фаза. Вриједнпст
угпвпра: 177.172,38 КМ
(без ПДВ-а). Рпк изврщеоа
услуге: 8 мјесеци пд дана
пптписиваоа угпвпра. Рпк
плаћаоа: 15 дана пд дана
пријема фактуре и збирнпг
(кпнашнпг) Записника п
уреднп изврщеним
услугама.
Набавка услуге израде
нпвпг Гепппртала - I фаза.
Вриједнпст угпвпра:
213.570,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа услуга: 270
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 15
дана пд дана пријема
фактуре и Записника п
прихватаоу финалнпг
извјещтаја.

гпдине

гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
249.778,05 КМ
(без ПДВ-а).

-

-

21.06/404131/19
30.04.2020.
гпдине

-

-

21.06/40492/19
11.05.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
25.01.2021.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
177.172,38 КМ
(без ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
19.02.2021.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
213.570,00 КМ
(без ПДВ-а).

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

Инфпрмаципни
системи и
сервери
10.

(48800000-6)
Услуге
кпнфигурације
спфтвера

Отвпрени
ппступак

„SIRIUS 2010“
д.п.п. Баоа Лука

164-1-1-1885-20/20

ЈИБ:
4402692070009

(72265000-0)

11.

Услуге развпја
кприснишких
апликација за
интернет или
Интранет

Отвпрени
ппступак
164-1-2-1725-19/20

ЈИБ:
4402692070009

(72421000-7)

12.

Група ппнуђаша,
представник
групе ппнуђаша
„SIRIUS 2010“
д.п.п. Баоа Лука

Прпизвпди за
шищћеое

Отвпрени
ппступак

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука

(39830000-9)

164-1-1-42-517/19

ЈИБ:
4400846220006

Набавка друге фазе
ппремаоа Дата центра.
Вриједнпст угпвпра:
467.625,01 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 90 дана пд
дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 15
дана пд дана пријема
фактуре и Записника п
прихватаоу финалнпг
извјещтаја.
Набавка услуге
инфпрмаципних система
за впђеое катастарских
евиденција - I фаза.
Вриједнпст угпвпра:
427.300,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа услуга: 12
мјесеци пд дана
пптписиваоа угпвпра. Рпк
плаћаоа: 15 (петнаест)
дана пд дана пријема
фактуре и Записника п
прихватаоу финалнпг
извјещтаја.
Набавка средстава за
пдржаваое хигијене.
Вриједнпст пквирнпг
сппразума: 130.000,00 КМ
(без ПДВ-а). Вриједнпст
угпвпра закљушенпг у
пквиру пквирнпг
сппразума: 64.986,80 КМ
(без ПДВ-а). Рпк исппруке:
1 дан пд дана дпстављаоа
захтјева. Рпк плаћаоа: 60
дана пд дпстављаоа
фактуре уз пптписану
птпремницу.

-

-

21.06/404138/19
25.05.2020.
гпдине

-

-

21.06/404106/19

Угпвпр
реализпван:
28.08.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
452.193,39 КМ
(без ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

27.05.2020.
гпдине

-

Препстала
вриједнпст Оквирнпг
сппразума:
26,40 КМ (без ПДВ-а)

Оквирни
сппразум брпј
21.06/40412/19 пд
29.05.2019.
гпдине
Угпвпр брпј
21.06/40412/19 пд
29.05.2020.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд 2
гпдине, а
угпвпр је
закљушен на
перипд пд 12
мјесеци.
НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

13.

Фптпграметријске услуге
(71355100-2)

Отвпрени
ппступак
164-1-2-1825-39/20

Група ппнуђаша
"МапСпфт"д.п.п.
Бепград,
(представник
г.п), "AVT Airbone
Sensing GmbH"
Greven и
"ПрпсанГепАстпр" д.п.п.
Проавпр
ЈИБ:
17377817

14.

Штампаоа и
с тим ппвезане
услуге
(79800000-2)

Отвпрени
ппступак

„PROINTER ITSS“
d.o.o. Banja Luka

164-1-2-1875-34/20

ЈИБ:
4403865130009

Набавка услуге израде
дигиталнпг пртпфптп
плана Републике Српске.
Вриједнпст угпвпра:
982.500,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: крајои рпк
изврщеоа услуге
31.10.2021. гпдине.
Плаћаое: 4 (шетири) рате
накпн заврщених,
примљених и предатих
елабпрата за све
предвиђене активнпсти.
Набавка услуге
„Усппстављаое принтинг
центра“. Вриједнпст
угпвпра 187.500,00 КМ
(без ПДВ-а). Рпк пружаоа
услуга: гпдина дана пд
дана пптписиваоа Угпвпра
или дп максималне
финансијске вриједнпсти
угпвпра. Фактурисаое ће
се врщити на мјесешнпм
нивпу, а плаћаое у рпку
пд 15 (петнаест) дана пд
дана пријема сваке
ппјединашне фактуре и
Извјещтаја п брпју птисака
за претхпдни мјесец.

-

-

21.06/40446/19
07.07.2020.
гпдине

21.06/404132/19
-

08.07.2020.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

15.

Услуге
пдржаваоа и
ппправки
расхладних
група

Отвпрени
ппступак
164-1-2-88-538/19

„Royal Company“
д.п.п. Бијељина
ЈИБ:
4400382210002

(50730000-1)

16.

Услуге
псигураоа пд
несреће
(66512100-3)

Отвпрени
ппступак

„Osiguranje Aura“
а.д. Баоа Лука

164-1-2-65-541/19

ЈИБ:
4402741620001

Набавка услуге
сервисираоа и пдржаваоа
клима уређаја.
Вриједенпст пквирнпг
сппразума: 98.000,00 КМ
(без ПДВ-а). Вриједнпст
угпвпра закљушенпг на
пснпву пквирнпг
сппразума: 49.000,00 КМ
(без ПДВ-а).

Набавка услуга псигураоа
– ЛОТ 1 - Осигураое лица
–кплективнп кпмбинпванп
псигураое радника пд
ппсљедица несрећнпг
слушаја. Вриједнпст
пквирнпг сппразума:
44.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Вриједнпст угпвпра на
пснпву пквирнпг
сппразума за перипд
01.09.2020 -31.08.2021.
гпдине је: 15.996,00 КМ
(без ПДВ-а). Плаћаое у
рпку пд 15 дана пд дана
пријема фактуре.

-

Препстала
вриједнпст Оквирнпг
сппразума:
0,00 КМ (без ПДВ-а)

Оквирни
сппразум брпј
21.06/40442/19 пд
23.08.2019.
гпдине,

Реализација
угпвпра у тпку.

Угпвпр брпј
21.06/40442/19 пд
24.08.2020.
гпдине

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

Оквирни
сппразум брпј
21.06/40427/19 пд
30.08.2019.
гпдине.

-

Препстала
вриједнпст Оквирнпг
сппразума:
11.822,00 KM (без
ПДВ-а)

Угпвпр брпј
21.06/40427/19 пд
30.08.2019.
гпдине.
Угпвпр брпј
21.06/40427/19 пд
31.08.2020.
гпдине.

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд 2
гпдине, а
угпвпр је
закљушен на
перипд пд 12
мјесеци.

Реализација
угпвпра у тпку.

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд
двије гпдине,
пднпснп пд
01.09.2019.
дп
31.08.2021.
гпдине. Први
угпвпр је
закљушен на
перипд пд
01.09.2019. дп
31.08.2020.
гпдине, а
други на
перипд пд
01.09.2020. дп
31.08.2021.
гпдине.
НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

17.

Услуге
псигураоа
мптпрних впзила
(66514110-0)

Отвпрени
ппступак

„Osiguranje Aura“
а.д. Баоа Лука

164-1-2-65-541/19

ЈИБ:
4402741620001

Набавка услуга псигураоа
– ЛОТ 2- Осигураое
мптпрних впзила.
Вриједнпст пквирнпг
сппразума: 56.000,00 (без
ПДВ-а). Вриједнпст
угпвпра на пснпву
пквирнпг сппразума за
перипд 01.09.2020 31.08.2021. гпдине је:
24.808,10 КМ (без ПДВ-а).
Плаћаое у рпку пд 15 дана
пд дана пријема фактуре.

Оквирни
сппразум брпј
21.06/40427/19 пд
30.08.2019.
гпдине.

-

Препстала
вриједнпст Оквирнпг
сппразума:
7.465,45 KM (без
ПДВ-а)

Угпвпр брпј
21.06/40427/19 пд
30.08.2019.
гпдине.
Угпвпр брпј
21.06/40427/19 пд
31.08.2020.
гпдине.

Реализација
угпвпра у тпку.

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд
двије гпдине,
пднпснп пд
01.09.2019.
дп
31.08.2021.
гпдине. Први
угпвпр је
закљушен на
перипд пд
01.09.2019.
дп
31.08.2020.
гпдине, а
други на
перипд пд
01.09.2020.
дп
31.08.2021.
гпдине.
НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

18.

Услуге
псигураоа
импвине
(66515200-5)

Отвпрени
ппступак

„Osiguranje Aura“
а.д. Баоа Лука

164-1-2-65-541/19

ЈИБ:

Оквирни
сппразум брпј
21.06/40427/19 пд
30.08.2019.
гпдине.

Набавка услуга псигураоа
– ЛОТ 3- Осигураое
импвине (грађевински
пбјекти, намјещтај,
рашунарска, гепдетска и
пстала ппрема. Вриједнпст
пквирнпг сппразума:
90.000,00 КМ (без ПДВ-а).
-

Препстала
вриједнпст Оквирнпг
сппразума:
24.266,67 KM (без
ПДВ-а)

4402741620001
Вриједнпст угпвпра на
пснпву пквирнпг
сппразума за перипд
01.09.2020 - 31.08.2021.
гпдине је: 32.947,81 КМ
(без ПДВ-а).
Плаћаое у рпку пд 15 дана
пд дана пријема фактуре.

19.

Услуге
дезинфекције и
унищтаваоа
щтетпшина
(90921000-9)

Директни
сппразум

"DEZINSEKCIJA"
д.п.п. Бијељина
ЈИБ:
4404117800006

Набавка услуге
дезинфекције ппслпвних
прпстприја. Вриједнпст
угпвпра 1.174,17 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа 2
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое у рпку
пд 15 дана пд дана
пријема фактуре.

Угпвпр брпј
21.06/40427/19 пд
30.08.2019.
гпдине.

Реализација
угпвпра у тпку.

Угпвпр брпј
21.06/40427/19 пд
31.08.2020.
гпдине

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд
двије гпдине,
пднпснп пд
01.09.2019.
дп
31.08.2021.
гпдине. Први
угпвпр је
закљушен на
перипд пд
01.09.2019.
дп
31.08.2020.
гпдине, а
други на
перипд пд
01.09.2020.
дп
31.08.2021.
гпдине.
НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

21.06/404-5/20
-

-

25.03.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
10.04.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.174,17 КМ (без
ПДВ-а).

-

20.

Услуге
дезинфекције и
унищтаваоа
щтетпшина

Директни
сппразум

ЈИБ:
4400248080003

(90921000-9)

21.

Израда шелишне
кпнструкције

Директни
сппразум

(45262400-5)

22.

Услуге
дезинфекције и
унищтаваоа
щтетпшина
(90921000-9)

"САНИТАЦИЈА"
д.п.п. Звпрник

“Čekid“ d.o.o.
Градищка
ЈИБ:
4401026120003

Директни
сппразум

“EKO-BEL” д.п.п.
Трн, Лактащи
ЈИБ:
4400855480002

Набавка услуге
дезинфекције ппслпвних
прпстприја. Вриједнпст
угпвпра 1.297,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа 2
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое у рпку
пд 15 дана пд дана
пријема фактуре.
Набавка радпва израде и
мпнтаже држаша пд инпкс
материјала за паркираое
бицикалa. Вриједнпст
угпвпра: 3.400,00 КМ (без
ПДВ-а). Извпђаш радпва је
пбавезан да радпве кпји су
предмет пвпг угпвпра
изврщи у рпку пд 7 дана
пд дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 15 дана пд дана
исппстављаоа фактуре и
Записника п
квантитативнпм и
квалитативнпм пријему
кпји су пптписани пд
стране пбје угпвпрне
стране.
Набавка услуге
дезинфекције ппслпвних
прпстприја. Вриједнпст
угпвпра: 1.416,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа 2
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое у рпку
пд 15 дана пд дана
пријема фактуре.

21.06/404-5/20
-

-

-

-

30.03.2020.
гпдине

21.06/05437/20
01.04.2020.
гпдине

21.06/404-5/20
-

-

06.04.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
31.03.2020.
гпдине.

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.297,00 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
13.04.2020.
гпдине.

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
3.400,00 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
30.04.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.416,00 КМ (без
ПДВ-а.)

-

23.

Услуге
дезинфекције и
унищтаваоа
щтетпшина

Директни
сппразум

ЈИБ:
4404117800006

(90921000-9)

24.

Радна мемприја
(RAМ)

Директни
сппразум

(30236110-6)

25.

Штампане коиге
(22110000-4)

"DEZINSEKCIJA"
д.п.п. Бијељина

Директни
сппразум

„PROINTER ITSS“
d.o.o. Banja Luka
ЈИБ:
4403865130009

„Primaprom“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4400938000002

Набавка услуге
дезинфекције ппслпвних
прпстприја. Вриједнпст
угпвпра: 1.793,52 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа 4
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое у рпку
пд 15 дана пд дана
пријема фактуре.
Набавка RAM мемприје и
мпдула за регенерацију
наппна за сервере у Дата
центру. Вриједнпст
угпвпра: 5.957,64 КМ (без
ПДВ-а). Рпк исппруке: 90
дана пд дана закљушеоа
Угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 30 дана пд дана
пријема фактуре и
Записника п
квантитативнпм и
квалитативнпм пријему
рпбе.
Набавка струшне
литературе - 20
примјерака коиге
„Стварнп правп Републике
Српске“ IV измијеоенп и
дппуоенп издаое, аутпра
прпф. др Дущка Медића.
Вриједнпст угпвпра:
1.760,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 10 дана пд
дана закљушеоа угпвпра.
Плаћаое: у рпку пд 15
дана пд дана
исппстављаоа фактуре и
птпремнице.

21.06/404-5/20
-

-

-

-

08.04.2020.
гпдине

21.06/40412/20
10.04.2020.
гпдине

21.06/05444/20
-

Угпвпр
реализпван:
22.04.2020.
гпдине.

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.793,52 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
21.05.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
5.957,64 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
23.04.2020.
гпдине.

-

21.04.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.760,00 КМ (без
ПДВ-а).

26.

Материјали за
пзнашаваое
(34924471-0)

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

„Мепласт“ д.п.п.
Бијељина
ЈИБ:
4400388330000

Набавка материјала за
пзнашаваое међних
линија. Вриједнпст
угпвпра: 44.607,00 КМ (без
ПДВ-а). Прпдавац је
пбавезан исппруку рпбе
врщити сукцесивнп, при
шему је пбавезан да први
дип исппруке (1600
кпмада бетпнских стубића,
1600 кпмада дрвенпг кпља
и 50 кпмада маркирних
спрејева) изврщи у рпку пд
10 дана пд дана
закљушеоа угпвпра.
Прпдавац је пбавезан
исппруку препсталих
бетпнских стубића,
дрвенпг кпља, маркирних
спрејева и шелишних
бплцни врщити на пснпву
писанпг захтјева Купца, у
складу с динамикпм кпју
пдреди Купац, а кпја
зависи пд фазе
реализације гепдетскптехнишких радпва у
ппступку експрппријације
за пптребе изградое аутппута и гаспвпда дипнице
Вукпсавље-Бршкп и БршкпРаша. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана пријема
фактуре уз кпју је
Прпдавац пбавезан
прилпжити Записник из
шлана 6. пвпг угпвпра.
Набавка пружаоа услуге
унутращоег шищћеоа
прпстприја и стаклених

-

-

21.06/404-9/20
28.04.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван
23.10.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
44.605,00 КМ
(без ПДВ-а).

-

27.

Услуге шищћеоа
зграда

Директни
сппразум

(90911200-8)

28.

Банкарске услуге
(66110000-4)

Банкарске услуге
29.

(66110000-4)

„SAMSIC“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4404386020009

Директни
сппразум

Директни
сппразум

„Нпва банка“
а.д. Баоа Лука
ЈИБ:
4400374890002

„Sberbank“ а.д.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400930100008

ппврщина ппдрушних
јединица и ппдрушних
канцеларија РУГИПП.
Вриједнпст угпвпра:
6.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк пружаоа услуге:
сукцесивнп у перипду пд 9
мјесеци пд дана
закљушеоа Угпвпра, према
динамици кпју пдреди
Нарушилац услуге.
Фактурисаое се врщи
накпн сваке ппјединашне
изврщене услуге шищћеоа.
Плаћаое: у рпку пд 30
дана пд дана пријема
фактуре и Записника п
уреднп изврщенпј услузи.
Набавка банкарских услуга
- впђеое рашуна и услпви
платнпг прпмета.
Вриједнпст угпвпра:
5.800,00 КМ (без ПДВ-а).
Угпвпр се закљушује на
перипд пд 01.05.2020. дп
28.02.2021. гпдине.
Набавка банкарских услуга
– впђеое рашуна и услпви
платнпг прпмета.
Вриједнпст угпвпра: 200,00
КМ (без ПДВ-а). Угпвпр се
закљушује на перипд пд
08.05.2020. дп 28.02.2021.
гпдине.

-

-

-

-

21.01/40415/20

-

-

29.04.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.940,00 КМ (без
ПДВ-а).

21.06/404-6/20

Угпвпр
реализпван:
28.02.2021.
гпдине.

-

Угпвпр
реализпван:
28.02.2021.
гпдине.

-

29.04.2020.
гпдине

21.06/404-6/20
-

Угпвпр
реализпван:
29.01.2021.
гпдине.

04.05.2020.
гпдине.

30.

Защтитна
ппрема
(18143000-3)

31.

Услуге
пглащаваоа и
маркетинга

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

Директни
сппразум

(79340000-9)

32.

Преграде
(44112300-1)

Директни
сппразум

„MILTEX“
д.п.п.Баоа Лука
ЈИБ:
4400981780003

„Глас Српске“
а.д. Баоа Лука
ЈИБ:
4401702350009

“ADUT plus“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4403765340006

Набавка ХТЗ ппреме.
Вриједнпст угпвпра:
25.548,50 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: сукцесивна
исппрука у перипду пд 6
мјесеци. Плаћаое: накпн
сваке ппјединашане
исппруке рпбе у рпку пд
30 дана пд дана пријема
фактуре и Записника п
квалитативнпм и
квантитативнпм пријему
рпбе.
Закуп медијскпг прпстпра
у дневним нпвинама
дпступним на теритприји
Републике Српске
(пбјављиваое материјала
у дневнпм листу „Глас
Српске“). Вриједнпст
угпвпра: 3.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: дп
истека финансијских
средстава. Плаћаое у рпку
пд 15 дана пд дана
пријема фактуре.
Набавка прпзирних
преграда. Вриједнпст
угпвпра: 5.934,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа 27
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 30 дана пд дана
пријема фактуре.

21.06/404-8/20
-

-

05.05.2020.
гпдине

21.06/40422/20
-

07.05.2020.
гпдине

-

-

21.06/05461/20
08.05.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
29.12.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
25.548,50 КМ
(без ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

Угпвпр
реализпван:
02.06.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
5.934,00 КМ (без
ПДВ-а).

-

-

33.

Услуге графишкпг
пбликпваоа

Директни
ппступак

(79822500-7)

„BB Print“ Баоа
Лука
ЈИБ:
4507384930001

34.
Струшни
шаспписи

Директни
сппразум

(22211000-2)

Защтитни визири
35.

(18142000-6)

„Финрар“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400931760001

Директни
сппразум

ФД „Велепрпдаја
хигијене“ д.п.п.
Кптпр Варпщ
ЈИБ:
4402919970001

Набавка услуге израде
пешата за лица гепдетске
струке, кпјима је издата
гепдетска лиценца првпг
или другпг реда.
Вриједнпст угпвпра:
4.499,25 КМ (без ПДВ-а).
Исппрука сукцесивнп, у
складу са пптребама
Нарушипца, дп истека
угпвпрених финансијских
средстава. Плаћаое у рпку
14 дана пд дана пријема
фактуре.
Набавка претплате на
шасппис ФИНРАР за 2020.
гпдину.Прпдавац се
пбавезује да ће рпбу
исппрушивати
кпнтиниранп, сукцесивнп,
дп краја јануара 2021.
гпдине. Вриједнпст угпвпра:
1.108,55 КМ (без ПДВ-а).
Плаћаое аванснп.
Набавка защтитних визира
за заппслене. Вриједнпст
угпвпра: 5.950,00 КМ (без
ПДВ-а). Исппрука рпбе на
адресу РУГИПП у рпку пд 3
дана пд дана закљушеоа
Угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 15 дана пд дана уреднп
исппстављене фактуре и
птпремнице.

21.06/40419/20
-

08.05.2020.
гпдине

21.06/05415/20
-

11.05.2020.
гпдине

-

-

21.06/05460/20
12.05.2020.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

Угпвпр
реализпван:
29.01.2021.
гпдине

-

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.108,55 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
15.05.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
5.950,00 КМ (без
ПДВ-а).

-

36.

Разни
медицински
уређаји и
прпизвпди

Директни
сппразум

„Primaprom“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4400938000002

(33190000-8)

Разни прпизвпди
37.

(44423000-1)

Директни
сппразум

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400846220006

38.

Услуге
ппправака и
пдржаваоа
прецизне
ппреме
(50430000-8)

Директни
сппразум

„GEOKOM“ д.п.п.
Сарајевп
ЈИБ:
4201199420003

Набавка уређаја за
бескпнтактнп мјереое
тјелесне температуре.
Вриједнпст угпвпра:
1.430,01 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 1 дан пд
дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 40 дана пд дана
изврщене исппруке, те
исппстављене фактуре и
птпремнице пптписане пд
стране пбје угпвпрне
стране.
Набавка шпхе и
плексигласа за пптребе
Одјељеоа за архив
дпкументације и
дигитални архив.
Вриједнпст угпвпра:
2.273,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 5 радних
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана
исппстављаоа фактуре.
Сервисираое и
пдржаваое гепдетских
инструмената и гепдетске
ппреме. Вриједнпст
угпвпра: 1.791,70 КМ (без
ПДВ-а). Рпк исппруке: 10
дана пд дана пптписаваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 15
дана пд дана
исппстављаоа фактуре и
птпремнице.

-

-

21.06/05459/20
13.05.2020.
гпдине.

-

-

21.06/05455/20
21.05.2020.
гпдине

-

-

21.06/40428/20
25.05.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
14.05.2020.
гпдине.

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.430,01 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
04.06.2020.
гпдине

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
2.273,00 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
03.06.2020.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.791,70 КМ (без
ПДВ-а).

-

39.

Ознаке
(39561133-3)

Директни
сппразум

„BB Print“ Баоа
Лука
ЈИБ:
4507384930001

40.

Претплатнишке
услуге

Директни
сппразум

(79980000-7)

41.

Тегпви за
баждареое
(38311210-3)

Нпвинска
агенција
Републике
Српске „СРНА“
а.д. Бијељина
ЈИБ:
4400419580000

Директни
сппразум

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400846220006

Набавка амблема
Републике Српске.
Вриједнпст угпвпра:
6.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 25 дана пд
дана закљушеоа Угпвпра:
Рпк плаћаоа: 14 дана пд
дана уреднп исппстављене
фактуре и птпремнице.
Набавка услуге кприщтеоа
генералнпг сервиса
вијести „СРНА“, за пптребе
нпвинара РУГИПП. Угпвпр
се закљушује на перипд пд
12 мјесеци (пд 03.06.2020.
гпдине дп 02.06.2021.
гпдине). Вриједнпст
угпвпра: 6.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Фактурисаое: на
мјесешнпм нивпу у изнпсу
пд 500,00 КМ без ПДВ-а.
Плаћаое: у рпку пд 15
дана пд дана пријема
фактуре.
Набавка гепдетских тегпва.
Вриједнпст угпвпра:
1.290,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 8 радних
дана пд дана закљушеоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана
исппставаљаоа фактуре и
птпремнице.
Набавка љепила за
пптребе Одјељеоа за
архив дпкументације и
дигитални архив.

-

-

21.06/05475/20
26.05.2020.
гпдине

-

-

21.01/052304/20

Угпвпр
реализпван:
19.06.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
6.000,00 КМ (без
ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

-

-

28.05.2020.
гпдине

-

-

21.06/05453/20
29.05.2020.
гпдине

21.06/05450/20

Угпвпр
реализпван:
08.06.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.290,00 КМ (без
ПДВ-а).
Угпвпр
реализпван:
08.06.2020.
гпдине.

-

42.

Љепила
(24910000-6)

Директни
сппразум

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400846220006

43.

Ппстављаое
преграда
(45421152-4)

Директни
сппразум

Радпви
пблагаоа зида

П.З.Р „DMD
Molerin“
Чардашани,
Лактащи
ЈИБ:
4504018980005

(45432210-9)

44.

Лпж уља
(09135000-4)

Директни
сппразум

„Супер петрпл“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4401153740002

Вриједнпст угпвпра:
2.257,50 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 5 радних
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана
исппстављаоа фактуре.
Радпви пблагаоа зидпва и
ппстављаоа преграда.
Вриједнпст угпвпра:
5.855,57 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 30 дана пд
дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 30 дана пд дана
пријема фактуре.
Набавка лпж уља за
пптребе гријаоа ПЈ
Проавпр. Вриједнпст
угпвпра: 4.800,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпба ће се
исппрушивати сукцесивнп,
према динамици кпју
пдреди ПЈ Проавпр.
Исппрука: у рпку пд 24
шаса пд мпмента
ппднпщеоа захтјева пд
стране ПЈ Проавпр.
Плаћаое: у рпку пд 10
дана пд дана пријема
фактуре и птпремнице.

-

01.06.2020.
гпдине

-

-

-

-

21.06/40431/20

Укупна утрпщена
вриједнпст:
2.257,50 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
18.07.2020.
гпдине.

26.06.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
5.855,57 КМ (без
ПДВ-а).

21.06/05489/20

Угпвпр
реализпван:
12.02.2021.
гпдине.

29.06.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
4.796,29 КМ (без
ПДВ-а).

-

-

-

45.

Електришне
пегле

Директни
сппразум

(39713500-8)

46.

Тпнер за
ласерске
щтампаше/
факсимил
уређаје
(30125110-5)

Отвпрени
ппступак
164-1-1-40-532/20

„Мепласт“ д.п.п.
Бијељина
ЈИБ:
4400388330000

„Primaprom“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4400938000002

Набавка електришних
пегли (без паре).
Вриједнпст угпвпра:
1.750,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке у рпку пд 15
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое у рпку
пд 10 дана пд дана
пријема фактуре.
Набавка пптрпщнпг
кпмпјутерскпг материјала.
Вриједнпст угпвпра:
119.824,20 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: сукцесивнп
у перипду пд 12 мјесеци
пд дана пптписиваоа
угпвпра или дп истека
угпвпрених финансијских
средстава. Плаћаое: 30
дана пд исппстављаоа
фактуре и птпремнице.

21.06/05454/20
-

-

Угпвпр
реализпван:
06.07.2020.
гпдине.

-

-

30.06.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.750,00 КМ (без
ПДВ-а).

21.06/40416/20

Реализација
угпвпра у тпку.

03.07.2020.
гпдине

-

-

47.

Услуге
пглащаваоа

Директни
сппразум

(79341000-6)

48.

Услуге
вјещташеоа
(71319000-7)

Н.И.Г.Д. „ДНЕВНЕ
НЕЗАВИСНЕ
НОВИНЕ“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400848860002

Анекс II дип Б

„Profi Nova“
д.п.п. Бијељина
ЈИБ:
4402201860003

Набавка услуге
пбјављиваоа материјала
кприсника услуга, щтп
укљушује кпнкурсе, пгласе,
јавне ппзиве,
маркетинщке ПР ппруке,
реппртаже и
инфпрмативне ппруке у
дневнпм листу
„НЕЗАВИСНЕ НОВИНЕ“.
Вриједнпст угпвпра:
6.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Угпвпр се закљушује на
перипд пд 12 мјесеци или
дп истека финансијских
средстава. Фактурисаое се
врщи накпн изврщенпг
пбјављиваоа материјала
кприсника услуга.
Кприсник услуга је дужан
плаћаое изврщити у рпку
пд 15 дана пд дана
пријема фактуре.
Набавка услуге
ангажпваоа вјещтака
мащинске струке за
прпцјену вриједнпсти 18
службених впзила кпја су
предмет лицитације ради
прпцјене и пдређиваоа
ппшетне тржищне
вриједнпсти впзила.
Вриједнпст угпвпра:
1.399,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 15 дана пд
дана пптписиваоа
Угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 15 дана пд дана
исппстављаоа фактуре и
Записника п изврщенпј
услузи.

-

-

21.06/40440/20

Реализација
угпвпра у тпку.

-

06.07.2020.
гпдине

21.06/40424/20
-

09.07.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
23.07.2020.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.399,00 КМ (без
ПДВ-а).

-

49.

Антивирусни
прпграмски
пакет
(48761000-0)

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

„LANACO“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400853190007

Набавка антивируснпг
спфтвера и антиспам
защтите. Вриједнпст
угпвпра: 23.100,00 KM (без
ПДВ-а). Рпк исппруке:
Прпдавац је дужан у рпку
пд 30 дана пд дана
пптписиваоа угпвпра
исппрушити, инсталирати и
кпнфигурисати
антивирусни спфтвер и
антиспам защтиту.
Плаћаое: у рпку пд 30
дана пд дана пријема
фактуре и Записника п
квантитативнпм и
квалитативнпм пријему

21.06/40423/20
-

Угпвпр
реализпван:
03.08.2020.
гпдине

-

17.07.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
23.100,00 КМ
(без ПДВ-а).

21.06/40432/20

Реализација
угпвпра у тпку.

рпбе.

50.

Разни щтампани
материјал
(22900000-9)

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда
(резервисани
угпвпр)

„Центар за
прпфесипналну
рехабилитацију
и заппщљаваое
инвалида“ а.д.
Баоа Лука
ЈИБ:
4403395230001

51.

Картпнске кутије
(44617100-9)

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400846220006

Набавка щтампанпг
материјала. Вриједнпст
угпвпра: 20.588,68 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 7
дана пд пријема наручбе,
сукцесивнп у перипду пд
12 мјесеци. Плаћаое:
накпн сваке примппредаје
рпбе и тп у рпку пд 30
дана пд дана
исппстављене фактуре.
Набавкa картпнских кутија
за пптребе усппставе
дигиталнпг архива.
Вриједнпст угпвпра:
7.980,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: сукцесивнп
(три исппруке ) у перипду
пд 90 дана пд дана
закљушеоа Угпвпра.
Фактурисаое се врщи
накпн сваке изврщене
исппруке рпбе. Плаћаое:

-

-

-

20.07.2020.
гпдине

21.06/05448/20
-

Угпвпр
реализпван:
03.11.2020.
гпдине.

-

22.07.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
7.980,00 КМ (без
ПДВ-а).

52.

53.

Канцеларијске
пптрепщтине

Отвпрени
ппступак

(30192000-1)

164-1-1-42-538/20

Праое
аутпмпбила и
слишне услуге

Директни
сппразум

(50112300-6)

54.

Услуге лпкалне
рашунарске
мреже
(72710000-0)

Kпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

„Primaprom“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4400938000002

„AS STAR“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4403526780002

„PROINTER ITSS“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4403865130009

у рпку пд 30 дана пд дана
исппстављаоа фактуре и
птпремнице.
Набавка канцеларијскпг
материјала. Вриједнпст
угпвпра: 153.899,33 КМ
(без ПДВ-а). Рпк
изврщеоа: 7 дана пд
пријема наручбе
сукцесивнп у перипду пд
12 мјесеци. Плаћаое:
накпн сваке примппредаје
рпбе, и тп у рпку пд 30
дана пд дана
исппстављене фактуре.
Набавка услуга праоа
службених впзила у
Баоалуци. Вриједнпст
угпвпра: 2.500,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк за реализацију
је 12 мјесеци или дп
истека финансијских
средстава предвиђених
угпвпрпм. Плаћаое у рпку
пд 30 дана пд дана
исппстављаоа фактуре.
Рекпнструкција или израда
LAN мрежа пп ппдрушним
јединицама и
канцеларијама (ПЈ
Дервента и ПЈ Требиое).
Вриједнпст угпвпра:
49.496,06 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 120 дана
пд дана закљушеоа
угпвпра. Плаћаое у рпку
пд 30 дана пд дана
исппстављаоа фактуре.

-

-

21.06/40417/20
23.07.2020.
гпдине

21.06/40449/20
-

-

-

Реализација
угпвпра у тпку.

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Угпвпр
реализпван:
28.10.2020.
гпдине

-

24.07.2020.
гпдине

-

-

21.06/40438/20
29.07.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
49.496,06 КМ
(без ПДВ-а).

55.

Услуге наплате
путарине
(79941000-2)

Директни
сппразум

Јавнп предузеће
„Аутппутеви
Републике
Српске“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4402955260002

56.

Љепљива трака
(44424200-0)

Директни
сппразум

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400846220006

Набавка ЕНП ТАГ уређаја и
дппуна ЕНП кредита.
Вриједнпст угпвпра:
1.628,21 KM (без ПДВ-а).
Плаћаое: аванснп у рпку пд
15 дана пд дана
исппстављаоа предрашуна.
Изврщилац је дужан пдмах
пп изврщенпј уплати
исппрушити ЕНП ТАГ
уређаје и дппуну ЕНП
кредита на ЕНП ТАГ
уређаје.
Набавка сампљепљивих
трака за пптребе
Одјељеоа за архив
дпкументације и
дигитални архив.
Вриједнпст угпвпра:
3.700,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке за 1800
кпмада: 5 радних дана пд
дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк исппруке за
200 кпмада: 30 дана пд
дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана
исппстављаоа фактуре.

21.06/40448/20
-

-

05.08.2020.
гпдине

-

Угпвпр
реализпван:
26.08.2020.
гпдине

-

21.06/05449/20
07.08.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.628,21 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
15.09.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
3.700,00 КМ
(без ПДВ-а).

-

Рашунарска
ппрема
57.

(30200000-1)
Мрежна ппрема

Отвпрени
ппступак
164-1-1-72-542/20

„PROINTER ITSS“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
440365130009

(32420000-3)

58.

Пиљевина
(03417100-7)

Телекпмуникаципне услуге
59.
(64200000-8)

Kпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

„ENSA BH“ д.п.п.
Србац
ЈИБ:
4402674840000

М:тел а.д. Баоа
Лука
ЈИБ:
4400964000002

Набавка рашунарске и
мрежне ппреме и ппреме
за скенираое за пптребе
усппставе дигиталнпг
архива. Вриједнпст
угпвпра: 256.394,00 КМ
(без ПДВ-а). Рпк
изврщеоа: 3 мјесеца пд
дана пптписиваоа угпвпра
пд стране пбје угпвпрне
стране. Плаћаое: Накпн
изврщене кпмплетне
исппруке, инсталације,
кпнфигурције и пущтаоа у
рад исппрушене рпбе.
Набавка пелета за пптребе
Ппдрушне јединице Баоа
Лука. Вриједнпст угпвпра:
15.900,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: сукцесивнп,
у перипду пд девет
мјесеци пд закљушеоа
угпвпра. Плаћаое у рпку
30 дана пд дана пријема
фактуре и птпремнице.
Набавка
телекпмуникаципних
линкпва. Вриједнпст
угпвпра: 13.320,00 КМ
(без ПДВ-а). Рпк пружаоа
услуге: 12 мјесеци пд дана
пптписиваоа угпвпра пд
пбје угпвпрне стране.
Плаћаое: 15 дана пд дана
пријема фактуре, на
мјесешнпм нивпу.

-

-

21.06/40425/20
12.08.2020.
гпдине

21.06/40441/20
-

-

Угпвпр
реализпван
12.08.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
256.394,00 КМ
(без ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
22.03.2021.
гпдине

-

-

-

22.08.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
15.896,02 КМ
(без ПДВ-а)

21.06/40435/20

Реализација
угпвпра у тпку.

26.08.2020.
гпдине

-

Радип услуге
60.

(92210000-6)

Директни
сппразум

„A RADIO“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4401611630009

61.

Телевизијске
услуге
(92220000-9)

Услуге интернета
62.

(72400000 -4)

Директни
сппразум

„Алтернативна
телевизија“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4400946870008

Отвпрени
ппступак
164-1-2-92-553/20

М:тел а.д. Баоа
Лука
ЈИБ:
4400964000002

Набавка радип услуга за
пптребе презентпваоа
активнпсти кпје прпвпди
РУГИПП. Вриједнпст
угпвпра: 6.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк пружаоа
услуга: 6 мјесеци или дп
истека финансијских
средстава. Плаћаое
аванснп у рпку пд 15 дана
пд дана пријема
предрашуна.

Набавка телевизијских
услуга за пптребе
презентпваоа активнпсти
кпје прпвпди РУГИПП.
Вриједнпст угпвпра:
6.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк пружаоа услуга: 6
мјесеци или дп истека
финансијских средстава.
Плаћаое аванснп у рпку
пд 15 дана пд дана
пријема предрашуна.

Набавка услуга приступа
интернету. Вриједнпст
угпвпра: 99.999,84 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 12
мјесеци. Плаћаое се врщи
на мјесешнпм нивпу, у рпку
пд 15 дана пд дана
пријема фактуре.

21.01/052474/20
-

-

28.08.2020.
гпдине

21.01/052469/20
-

28.08.2020.
гпдине

21.06/40439/20
-

Угпвпр
реализпван:
31.03.2021.
гпдине

07.09.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
6.000,00 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван
28.01.2021.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
6.000,00 КМ (без
ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

-

63.

64.

Одржаваое
спфтвера за
инфпрмаципну
технплпгију

Отвпрени
ппступак

(72267100-0)

164-1-2-1025-52/20

Одржаваое
спфтвера за
инфпрмаципну
технплпгију

Kпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

(72267100-0)

65.

Стпларски
радпви
(45421000-4)

Директни
сппразум

„LANACO“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400853190007

"SOLUTION IT"
МИЛОРАД
САВИЋ С.П. Баоа
Лука
ЈИБ:
4509762110002

“Design Office“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4400959850006

Набавка услуге пдржаваоа
ппслпвнпг инфпрмаципнпг
система и система
писарнице. Вриједнпст
угпвпра: 66.360,00 КМ
(без ПДВ-а). Рпк пружаоа
услуге: 12 мјесеци пд дана
пптписиваоа угпвпра пд
пбје угпвпрне стране.
Плаћаое: 15 дана пд дана
пријема фактуре, на
мјесешнпм нивпу, у 12
једнаких мјесешних рата.
Одржаваое апликативнпг
рјещеоа еГрунтпвница.
Вриједнпст угпвпра: 15.000
КМ (без ПДВ-а). Рпк
изврщеоа: 12 мјесеци,
рашунајући пд 01.10.2020.
гпдине. Плаћаое ће се
врщити у шетири једнаке
рате, у рпку пд 15 дана пд
дана пријема фактуре.
Набавка радпва уградое
пплица у металне прмаре
и металне држаше.
Вриједнпст угпвпра
3.845,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 30 дана пд
дана пбпстранпг
пптписиваоа угпвпра.
Фактурисаое се врщи
накпн изврщених свих
радпва, а плаћаое у рпку
пд 15 дана пд дана
исппстављаоа фактуре и
Записника п
примппредаји.

21.06/40436/20

-

-

10.09.2020.
гпдине

21.06/40457/20
-

-

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Реализација
угпвпра у тпку.

17.09.2020.
гпдине

21.06/054119/20
-

-

17.09.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
02.10.2020.
гпдине.
Укупнa
утрпщена
вриједнпст:
3.845,00 КМ (без
ПДВ-а).

-

66.

Одржаваое
спфтвера за
инфпрмаципну
технплпгију
(72267100-0)

67.

Теренска впзила
(34113200-4)

68.

Дрвп за пгрев
(03413000-8)

Kпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

Директни
сппразум

“GEOMETRIKA”
d.o.o. Grude
JИБ:
4272177610008

„LADA AUTO“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4400991820003

„ДРАГОС“ д.п.п.
Нпви Град
ЈИБ:
4402782140006

Набавка услугa пдржаваоа
апликативнпг рјещеоа
еКатастар. Вриједнпст
угпвпра: 26.880,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 12
мјесеци. Фактурисаое: на
мјесешнпм нивпу, у
дванаест једнаких
мјесешних рата. Плаћаое у
рпку пд 15 (петнаест) дана
пд дана пријема фактуре и
мјесешнпг извјещтаја п
изврщеним услугама.
Набавка теренских впзила.
Вриједнпст угпвпра:
38.460,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 30 дана пд
дана пптписиваоа
Угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 30 дана накпн
исппстављаоа фактуре, уз
кпју је дужан дпставити
Записник п пријему рпбе
пптписан пд стране
пвлащтених лица Купца и
Прпдавца.
Набавка пгревнпг дрвета
за грејну сезпну 2020/2021
за пптребе ПЈ Нпви Град.
Вриједнпст угпвпра:
4.182,00 КМ (без ПДВ-а).
Сукцесивна исппрука,
према пптребама ПЈ Нпви
Град, а у рпку пд 7 дана пд
захтјева ПЈ Нпви Град.
Плаћаое у рпку пд 15 дана
пд дана исппстављаоа
фактуре.

21.06/40442/20
-

-

Реализација
угпвпра у тпку.

-

22.09.2020.
гпдине

21.06/40465/20
-

-

Угпвпр
реализпван:
13.10.2020.
гпдине.

-

-

01.10.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
38.460,00 КМ
(без ПДВ-а).

21.06/054142/20

Реализација
угпвпра у тпку.

19.10.2020.
гпдине

-

69.

Читаши
баркпдпва

Директни
сппразум

(30216130-6)

70.

71.

„LANACO“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400853190007

Услуге ппправке
и пдржаваоа
впзила

Отвпрени
ппступак

„LADA AUTO“
д.п.п. Баоа Лука

(50112000-3)

164-1-2-1105-60/20

ЈИБ:
4400991820003

Радпви на
ппнпвнпм
бпјеоу
(45442180-2)

Директни
сппразум

П.З.Р.„ДМД
Мплерин“
Чардашани,
Лактащи
ЈИБ:
4504018980005

Набавка шиташа баркпдпва
за пшитаваое инвентарних
брпјева. Вриједнпст
угпвпра: 5.942,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк исппруке: 20
дана пд дана закљушеоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 15
дана пд дана пријема
фактуре.
Набавка услуге
сервисираоа и ппправке
службених впзила.
Вриједнпст угпвпра:
80.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Пружаое услуга:суцесивнп
у тпку једне гпдине.
Плаћаое: 30 дана пд
дпстављаоа фактуре уз
пптписан радни налпг.
Набавка радпва крешеоа
ппслпвних прпстприја
Републишке управе за
гепдетске и импвинскпправне ппслпве.
Вриједнпст угпвпра:
5.995,94 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 30 дана п
дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 30 дана пд дана
пријема фактуре и
Записника.

-

-

21.06/40437/20
19.10.2020.
гпдине

-

-

21.06/40470/20

Угпвпр
реализпван:
09.12.2020.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
5.942,00 КМ
(без ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

-

-

19.10.2020.
гпдине

-

-

21.06/40471/20
19.10.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
27.11.2020.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
5.995,94 КМ
(без ПДВ-а).

-

Гприва
72.

73.

(09100000-0)

Услуге
ппправака,
пдржаваоа и
српдне услуге за
перспналне
рашунаре,
канцеларијску
ппрему,
телекпмуникације и
аудипвизуелну
ппрему

Отвпрени
ппступак

„Нестрп Петрпл“
а.д. Баоа Лука

164-1-1-1065-63/20

ЈИБ:
4400959260004

Отвпрени
ппступак

„PROINTER ITSS“
д.п.п. Баоа Лука

164-1-2-1165-62/20

ЈИБ:
4403865130009

Набавка ппгпнскпг гприва
за службена впзила.
Вриједнпст угпвпра:
128.757,89 КМ (без ПДВ-а).
Перипд пружаоа услуга:
12 месеци или дп истека
угпвпрених финансијских
средстава. Плаћаое: 2
пута мјесешнп у рпку пд 30
дана пд дана пријема
фактуре уз спецификацију
прпдате рпбе.

Набавка услуге пдржаваоа
хардвера. Вриједнпст
угпвпра: 128.205,00 КМ
(без ПДВ-а). Угпвпр је
закљушен на перипд пд 12
мјесеци. Плаћаое: 12
једнаких мјесешних рата у
складу са услпвима
дефинисаним угпвпрпм.

-

-

21.06/40450/20

Реализација
угпвпра у тпку.

-

23.10.2020.

21.06/40469/20
-

27.10.2020.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

-

(50300000-8)

74.

Надзпрни и
сигурнпсни
системи и
уређаји
(35120000-1)

Отвпрени
ппступак
164-1-1-79-561/20

Група ппнуђаша
кпју шине “AWG“
д.п.п. Баоа Лука
и „Agencija
SECURITAS“
д.п.п. Сарајевп“,
у кпјпј кап
представник
Групе ппнуђаша
иступа друщтвп

Набавка и мптажа
технишкпг интегрисанпг
система защтите.
Вриједнпст угпвпра:
250.425,47 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 8 дана пд
дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк мпнтаже: 40
дана пд дана изврщене
исппруке. Плаћаое: 70%
угпвпрене цијене у рпку пд
15 дана пд дана
исппстављаоа фактуре за
исппрушену рпбу, уз

-

-

21.06/40414/20
28.10.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
14.12.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
250.425,47 КМ
(без ПДВ-а).

-

“AWG“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4401714950001

75.

Услуге технишкпг
надзпра и
испитиваоа
(71630000-3)

Директни
сппразум

„Deskinžinjering“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4403856810005

дпстављаое Записника п
квалитативнпм и
квантитативнпм пријему
рпбе на прптпкпл
Угпвпрнпг пргана. 30%
угпвпрене цијене у рпку пд
15 дана пд дана
исппстављаоа фактуре за
изврщену услугу уградое,
мпнтираоа и пущтаоа у
рад уз дпстављаое
Записника.
Набавка услуге надзпра
над извпђеоем радпва
технишкпг интегрисанпг
система. Вриједнпст
угпвпра: 5.990,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа
услуге: тпкпм цијелпг
перипда исппруке и
уградое ппреме на
усппстављаоу
интегрисанпг технишкпг
система защтите.
Плаћаое: 15 дана пд дана
исппстављаоа фактуре за
изврщене услуге, уз
дпстављаое записника п
примппредаји,
грађевинских дневника и
грађевинских коига за
сваки пбјекат ппнапспб, те
заврщнпг Извјещтаја.

-

-

21.06/40476/20
28.10.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
15.01.2021.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
5.990,00 КМ (без
ПДВ-а).

-

76.

Пплице за
архиву

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

(39131100-0)

77.

ЈИБ:
4403765340006

Сигурнпсни
прпграмски
пакет

Отвпрени
ппступак

„MULTISOFT“
д.п.п. Загреб

(48730000-4)

164-1-1-1045-67/20

ОИБ:

Разни прпизвпди
78.

„Adut Plus“ д.п.п.
Баоа Лука

(44423000-1)

Директни
сппразум

59928780182

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400846220006

Набавка металних пплица
за архиву. Вриједнпст
угпвпра: 48.785,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк исппруке: 29
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 30 дана пд дана
пријема фактуре уз кпју је
Прпдвац дужан прилпжити
Записнике.
Набавка лиценци за
спфтвет и хардвер ЛОТ 3
Набавка лиценци
спфтверскпг ETL (Extract Transform - Load) алата.
Вриједнпст угпвпра:
33.700,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 30 дана пд
дана закљушеоа угпвпра.
Плаћаое у рпку пд 30 дана
пд дана пријема фактуре.
Набавка крамппва, ащпва,
сјекира, рушних сврдла и
мптпрних пила за пптребе
експрппријације аутппута
и гаспвпда ВукпсављеБршкп-Бијељина.
Вриједнпст угпвпра:
2.162,70 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 1 дан пд
дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана
исппстављаоа фактуре.

-

-

21.06/054115/20
06.11.2020.
гпдине

21.06/40426/20
-

-

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
48.785,00 КМ
(без ПДВ-а).
Угпвпр
реализпван:
09.12.2020.
гпдине

-

11.11.2020.
гпдине

-

Угпвпр
реализпван
11.12.2020.
гпдине.

21.06/054157/20
12.11.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
33.700,00 КМ
(без ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
12.11.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
2.162,70 КМ (без
ПДВ-а).

-

79.

Мащине за
бущеое

Директни
сппразум

(43132100-8)

80.

81.

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400846220006

Сигурнпсни
прпграмски
пакет

Отвпрени
ппступак

„GDi“ д.п.п.
Сарајевп

(48730000-4)

164-1-1-1045-67/20

ЈИБ:

Архитектпнске,
технишке и
гепдетске услуге
(71250000-5)

Отвпрени
ппступак
164-1-2-1055-69/20

4201002220008

„MINT ICT Tanja
Ivanovid“ s.p.
Баоа Лука
ЈИБ:
4508776980003

Набавка мащина за
бущеое земље са
припадајућим бургијама
за пптребе
експрппријације аутппута
и гаспвпда ВукпсављеБршкп-Бијељина.
Вриједнпст угпвпра:
1.979,25 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 3 дана пд
дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана
исппстављаоа фактуре.

Набавка GIS лиценци.
Вриједнпст угпвпра:
46.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 30 дана пд
дана закљушеоа угпвпра.
Плаћаое у рпку пд 30 дана
пд дана пријема фактуре.
Набавка услуге
„Хармпнизација ппдатака прва фаза“. Вриједнпст
угпвпра: 17.094,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа 180
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое у рпку
пд 15 дана пд дана
пријема фактуре и
Записника п уреднп
изврщеним услугама.

-

-

21.06/054158/20
13.11.2020.
гпдине

21.06/40426/20
-

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.979,25 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
16.12.2020.
гпдине

-

17.11.2020.
гпдине

21.06/40460/20
-

Угпвпр
реализпван:
16.11.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
46.000,00 КМ
(без ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
14.05.2021.
гпдине

-

17.11.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
17.094,00 КМ
(без ПДВ-а).

Впки-тпки
82.

83.

(32237000-3)

Услуге
пдржаваоа и
ппправака
спфтвера

Директни
сппразум

Директни
сппразум

Плптери
(30232140-7)

ЈИБ:
4400846220006

„Гепинпва
инфпрматишки
инжеоеринг“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4400977670007

(72267000-4)

84.

КЕЦКОМ д.п.п.
Баоа Лука

Директни
сппразум

„Copitrade“
д.п.п. Бијељина
ЈИБ:
4400430120002

Набавка 10 тпки-впкија за
пптребе експрппријације
аутппута и гаспвпда
Вукпсавље-БршкпБијељина. Вриједнпст
угпвпра: 1.650,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк исппруке: 1
дан пд дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана
исппстављаоа фактуре.
Одржаваое апликативнпг
рјещеоа коиге улпжених
угпвпра. Вриједнпст:
5.160,00 КМ (без ПДВ-а).
Трајаое 12 мјесеци.
Угпвпр се примјеоује пд
16.12.2020. гпдине.
Фактурисаое на
кварталнпм нивпу.
Плаћаое ће се врщити у
рпку пд 15 дана пд
пријема фактуре.
Набавка плптера за
пптребе експрппријације
аутп-пута Бијељина-Дпбпј
и експрппријације
аерпдрпма Требиое.
Вриједнпст: 1.598,00 КМ
(без ПДВ-а). Исппрука у
рпку пд 7 дана пд дана
закљушеоа угпвпра.
Плаћаое у рпку пд 15 дана
пд дана пријема фактуре и
птпремнице на прптпкпл
Угпвпрнпг пргана.

-

-

21.06/054156/20
01.12.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
01.12.2020.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.650,00 КМ (без
ПДВ-а).

21.06/40480/20
-

14.12.2020.
гпдине.

21.06/404107/20
-

15.12.2020.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

Угпвпр
реализпван:
16.12.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.598,00 КМ (без
ПДВ-а).

-

-

85.

Услуге наплате
путарине
(79941000-2)

Директни
сппразум

Јавнп предузеће
„Аутппутеви
Републике
Српске“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4402955260002

86.

Услуге
вјещташеоа

„ERKER“ д.п.п.
Баоа Лука
Анекс II дип Б
ЈИБ:
4402899170003

(71319000-7)

87.

Сигурнпсни
прпграмски
пакет
(48730000-4)

Отвпрени
ппступак
164-1-1-1325-73/20

„GEOINOVA
informatički
inženjering“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4400977670007

Набавка ЕНП кредита.
Вриједнпст угпвпра:
2.905,98 KM (без ПДВ-а).
Плаћаое: аванснп, пп
предрашуну, у рпку пд 7 дана
пд дана пптписиваоа
угпвпра. Изврщилац је
дужан пдмах пп изврщенпј
уплати изврщити уплату
ЕНП кредита.
Набавка услуге вјещтака
грађевинске струке.
Вриједнпст угпвпра:
1.691,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа:
сукцесивнп, у складу са
пптребама Нарушипца.
Изврщилац дужан
изврщити вјещташеое у
рпку пд 7 дана пд дана
дпбијаоа ппјединашнпг
налпга за вјещташеое.
Фактурисаое: накпн
свакпг пбављенпг
вјещташеоа. Плаћаое у
рпку пд 15 (петнаест) дана
пд дана исппстављаоа
фактуре на Прптпкпл
Нарушипца и Записника п
примппредаји струшнпг
налаза и мищљеоа.
Набавка Computer Aided
Design (CAD) лиценци.
Вриједнпст угпвпра:
48.440,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 30 дана пд
дана закљушеоа угпвпра.
Плаћаое у рпку пд 30 дана
пд дана пријема фактуре.

21.06/40499/20
-

-

15.12.2020.
гпдине

21.06/40497/20
-

15.12.2020.
гпдине

21.06/40478/20
-

Угпвпр
реализпван:
17.12.2020.
гпдине.

23.12.2020.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
2.905,98 КМ (без
ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Угпвпр
реализпван:
20.01.2021.
гпдине.
Укупнп утрпщена
вриједнпст:
48.440,00 КМ
(без ПДВ-а).

-

88.

Папирни или
картпнски
регистратпри,
коигпвпдствене
коиге, фасцикле,
пбрасци и други
щтампани
канцеларијски
материјал

Директни
сппразум

„Mojid“ д.п.п.
Бијељина
ЈИБ:
4400376750003

(22800000-8)

89.

Рекламни
материјал
(22462000-6)

90.

Бпјлери за впду
(44621210-4)

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

Директни
сппразум

„Mojid“ д.п.п.
Бијељина
ЈИБ:
4400376750003

„Hidroinženjering
& Economic“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4400809450000

Набавка рпкпвника
предмета за
прганизаципне јединице
Управе за 2021. гпдину.
Вриједнпст угпвпра:
5.440,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 15 дана пд
дана пбпстранпг
пптписиваоа угпвпра.
Плаћаое у рпку пд 30 дана
пд дана пријема фактуре и
птпремнице.
Набавка рекламнпг
материјала. Вриједнпст
угпвпра: 14.986,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк исппруке: 3
дана пд дана пбпстранпг
пптписиваоа угпвпра.
Плаћаое у рпку пд 30 дана
пд дана пријема фактуре и
птпремнице.
Набавка бпјлера за
пптребе ПЈ Баоа Лука и
Сједищта Управе.
Вриједнпст угпвпра:
1.390,24 КМ (без ПДВ-а).
Исппрука у рпку пд 10
дана пд дана закљушеоа
угпвпра. Рпк плаћаоа 15
дана пд дана пријема
фактуре и птпремнице на
прптпкпл Угпвпрнпг
пргана.

21.06/404106/20
-

-

24.12.2020.
гпдине

21.06/40490/20
-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
5.440,00 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
28.12.2020.
гпдине.

-

25.12.2020.
гпдине

-

Угпвпр
реализпван:
30.12.2020.
гпдине

-

21.06/40491/20
25.12.2020.
гпдине.

Укупна утрпщена
вриједнпст:
14.986,00 КМ
(без ПДВ-а).
Угпвпр
реализпван:
25.12.2020.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.390,24 КМ (без
ПДВ-а).

91.

Услуге
паркиралищта

Град Баоа Лука
Директни
сппразум

(98351100-9)

92.

Набавка дневних
нпвина

Директни
сппразум

Фплија
(44174000-0)

И.Д.П.Д.
„Дистрибуција“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4401858010003

(222100000-5)

93.

ЈИБ:
4401012920007

Директни
сппразум

„Logo“ д.п.п.
Бијељина
ЈИБ:
4403047540005

Услуге паркираоа за
службена впзила Управе.
Вриједнпст угпвпра:
4.786,32 КМ (без ПДВ-а).
Плаћаое у рпку пд 7 дана
пд закљушеоа угпвпра.
Угпвпр се закљушује на
перипд пд 1.1.2021. дп
31.12.2021. гпдине за
другу тарифну зпну за
пптребе 14 службених
впзила Управе.
Набавка дневних нпвина.
Вриједнпст угпвпра:
1.297,41 КМ (без ПДВ-а).
Угпвпр је закљушен на
перипд дп 31.12.2021.
гпдине. Плаћаое: на
мјесешнпм нивпу, у рпку
пд 15 дана пд дана
пријема мјесешне фактуре.
Набавка фплија за стаклп
са аплицираоем.
Вриједнпст угпвпра:
6.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Исппрука ће се врщити
сукцесивнп. Прпдавац је
дужан мпнтирати фплије у
рпку пд 30 дана пд
пријема захтјева Купца за
исппруку предметне рпбе.
Плаћаое у рпку пд 30 дана
пд дана исппстављаоа
фактуре и Записника п
квантитативнпм и
квалитативнпм пријему
рпбе.

21.06/404108/20
-

28.12.2020.
гпдине.

-

-

21.01/054171/20

Реализација
угпвпра у тпку.

Реализација
угпвпра у тпку.

-

-

30.12.2020.
гпдине

-

-

21.06/40475/20
31.12.2020.
гпдине.

Реализација
угпвпра у тпку.

94.

Услуге технишких
испитиваоа
(71632000-7)

95.

Набавка застава

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

Директни
сппразум

(35821000-5)

96.

Канцеларијски
намјещтај
(39130000-2)

„ViZ zaštita“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4400872220006

„Кецкпм“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400846220006

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

„Design Office“
д.п.п. Баоа Лука
ЈИБ:
4400959850006

Набавка услуге
испитиваоа
прптивппжарних апарата,
ватрпдпјавних система и
хидрантских мрежа.
Вриједнпст угпвпра:
7.469,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа услуге: 30
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 60 дана пд дана
пријема фактурe и
Извјещтаја прихваћенпг пд
стране Нарушипца.
Набавка застава.
Вриједнпст угпвпра:
825,60 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 10 радних
дана пд дана закљушеоа
угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 30 дана пд дана
изврщене исппруке и
пптписане птпремнице пд
стране пбје угпвпрне
стране.
Набавка канцеларијскпг
намјещтаја. Вриједнпст
угпвпра:16.983,00 КМ (без
ПДВ-а). Сукцесивна
исппрука. Рпк исппруке: 3
мјесеца пд пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана
исппстављаоа фактуре за
изврщене услуге и
дпстављанпг Записника.

-

-

21.06/40443/20
31.12.2020.
гпдине

-

-

21.06/054112/20
05.01.2021.
гпдине

-

-

21.06/404102/20
29.01.2021.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
31.01.2021.
гпдине.

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
7.469,00 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
12.01.2021.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
825,60 КМ (без
ПДВ-а).
Угпвпр
реализпван:
29.04.2021.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
16.983,00 КМ
(без ПДВ-а).

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2020.
ГОДИНЕ.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2020.
ГОДИНЕ.

97.

Услуге
телематике

Анекс II, дип
Б

(64226000-6)

98.

Услуге
пдржаваоа
система
(50324100-3)

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

„TIM SYSTEM“
д.п.п. Сарајевп“
ЈИБ:
4200840490002

„NEW
SANATRON“
д.п.п. Нпви Град
ЈИБ:
4400759330008

Набавка услуге телеметрије
впзнпг парка Републишке
управе за гепдетске и
импвинскп-правне ппслпве.
Вриједенпст пквирнпг
сппразума: 49.900,00 (без
урашунатпг ПДВ-а).
Вриједнпст угпвпра
закљушенпг на пснпву
пквирнпг сппразума:
25.150,00 (без ПДВ-а).

Набавка услуге сервиса и
пдржаваоа ватрпдпјавнпг
система. Вриједнпст
пквирнпг сппразума:
18.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа пквирнпг
сппразума: 1 гпдина.
Плаћаое у рпку 30 дана пд
дана пријема фактуре.

-

Препстала
вриједнпст Оквирнпг
сппразума:
0,00 КМ (без ПДВ-а).

21.06/404134/19
31.01.2021.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд 2
гпдине, а
угпвпр је
закљушен на
перипд пд 12
мјесеци.
НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

-

Препстала
вриједнпст Оквирнпг
сппразума (на дан
24.05.2021. гпдине):
8.423,00 KM (без
ПДВ-а)

Оквирни
сппразум брпј
21.06/40444/20 пд
13.02.2021.
гпдине.

Реализација
пквирнпг
сппразума у
тпку.

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд
једне гпдине,
тј. пд
13.02.202112.02.2022.
гпдине,
пднпснп дп
максималне
финансијске
вриједнпсти
пд 18.000,00
КМ (без ПДВ).
Ппјединашни
угпвпри се
закљушују у
складу са
стварним
пптребама
нарушипца.
НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2020.
ГОДИНЕ.

99.

Услуге
ппправака и
пдржаваоа
сигурнпсне
ппреме
(50610000-4)

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

„NEW
SANATRON“
д.п.п. Нпви Град
ЈИБ:
4400759330008

Набавка услуге сервиса и
пдржаваоа
прптивпрпвалнпг система.
Вриједнпст пквирнпг
сппразума: 12.000,00 КМ
(без ПДВ-а). Рпк изврщеоа
пквирнпг сппразума: 1
гпдина. Плаћаое у рпку 30
дана пд дана пријема
фактуре.

-

Препстала
вриједнпст Оквирнпг
сппразума (на дан
24.05.2021. гпдине):
10.134,00 KM (без
ПДВ-а)

Оквирни
сппразум брпј
21.06/40445/20 пд
18.03.2021.
гпдине.

Реализација
пквирнпг
сппразума у
тпку.

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд
једне гпдине,
тј. пд
18.03.202117.02.2022.
гпдине,
пднпснп дп
максималне
финансијске
вриједнпсти
пд 12.000,00
КМ (без ПДВ).
Ппјединашни
угпвпри се
закљушују у
складу са
стварним
пптребама
нарушипца.
НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2020.
ГОДИНЕ.

100

Санаципни
радпви

Отвпрени
ппступак

(45453100-8)

164-1-3-1395-9/21

П.З.Р. "DMD
Molerin" с.п.
Лактащи
ЈИБ:
4504018980005

Санација ппслпвнпг
прпстпра Ппдрушне
јединице Нпви Град.
Вриједнпст угпвпра:
19.439,34 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 30 радних
дана пд дана увпђеоа у
ппсап пд стране Надзпрнпг
пргана. Рпк плаћаоа: 15
дана пд дана
исппстављаоа фактуре,
Запиника п примппредаји
и гаранције за квалитет

-

-

21.06/40466/20
24.03.2021.
гпдине

Угпвпр
реализпван
26.04.2021.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
19.439,34 КМ
(без ПДВ-а).

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2020.
ГОДИНЕ.

101

102

Санаципни
радпви

Отвпрени
ппступак

(45453100-8)

164-1-3-1375-10/21

Услуге кпнтрпле
квалитета
живптне
средине
(90714500-0)

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

П.З.Р. "DMD
Molerin" с.п.
Лактащи
ЈИБ:
4504018980005

ЈНУ „Институт за
защтиту и
екплпгију
Републике
Српске“ Баоа
Лука
ЈИБ:
4401020860005

изведених радпва.
Гарантни перипд: 24
мјесеца пд изврщене
примппредаје радпва.
Санација ппслпвнпг
прпстпра Ппдрушне
јединице Дпбпј.
Вриједнпст угпвпра:
22.770,90 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 15 радних
дана пд дана увпђеоа у
ппсап пд стране Надзпрнпг
пргана. Рпк плаћаоа: 45
дана пд дана
исппстављаоа фактуре,
Записника п примппредаји
и гаранције за квалитет
изведених радпва.
Гарантни перипд: 24
мјесеца пд изврщене
примппредаје радпва.
Набавка услуга из пбласти
защтите на раду.
Вриједнпст угпвпра:
16.072,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа угпвпра 30
дана пд дана дпстављаоа
ппдатака неппхпдних за
изврщеое услуга
Изврщипцу пд стране
Нарушипца.
Рпк плаћаоа 90 дана пд
дана пријема на прптпкпл
фактуре и Записника п
уреднп изврщеним
услугама.

-

-

21.06/40484/20

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2020.
ГОДИНЕ.

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2020.
ГОДИНЕ.

24.03.2021.
гпдине

21.06/40485/20
-

31.03.2021.
гпдине.

103

Услуге
паркиралищта
(98351100-9)

Град Баоа Лука
Директни
сппразум

ЈИБ:
4401012920007

Услуге паркираоа за
службена впзила Управе.
Вриједнпст угпвпра:
4.786,32 КМ (без ПДВ-а).
Плаћаое у рпку пд 7 дана
пд закљушеоа угпвпра.
Угпвпр се закљушује на
перипд пд 01.01.2021. дп
31.12.2021. гпдине за
другу тарифну зпну за
пптребе 14 службених
впзила Управе.

21.06/404108/20
-

28.04.2021.
гпдине.

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2020.
ГОДИНЕ.

* Табела сашиоена у складу са Упутствпм п пбјави пснпвних елемената угпвпра и измјена угпвпра („Службени гласник БиХ“, бр. 56/15).

