
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2021. ГОДИНУ 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

 

 

 

Ред 

бр. 

 

 

 

 

Опис и 

Ознака по 

ЈРЈН 

 

Врста 

поступка  

и 

Број 

обавјештења 

о додјели 

уговора са 

Портала 

јавних 

набавки 

 

Подаци о 

добављачу/ 

добављачима  

(назив, 

мјесто,          

ИД број) 

 

Основни елементи 

уговора/оквирног 

споразума  

(вриједност, период 

трајања/рок извршења, 

рок плаћања, гарантни 

период, ...) 

 

Опис 

измјене 

основних 

елемената 

уговора 

 и  

Датум 

измјене 

 

Остатак 

вриједности 

уговора/   

оквирног 

споразума 

након учињене 

измјене 

 

Датум 

закључења 

уговора/ 

оквирног 

споразума 

 

Датум 

потпуне 

реализације 

уговора/ 

оквирног 

споразума и 

укупно  

утрошена 

вриједност 

 

 

 

Напомена 

(образложе-

ње) 

1. 

Банкарске 

услуге  

(66110000-4) 

Директни 

сппразум 

„Нпва банка“ 

а.д. Баоа Лука 

ЈИБ: 
4400374890002 

Набавка банкарских услуга 
– впђеое рашуна и услпви 

платнпг прпмета. 
Вриједнпст угпвпра: 

5.800,00 КМ (без ПДВ-а). 
Угпвпр се закљушује на 

перипд пд 01.03.2021. дп 
28.02.2022. гпдине. 

 

 

- 

 

 

- 

21.06/404-2/21 

26.02.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

2. 

Банкарске 

услуге 

 (66110000-4) 

Директни 

сппразум 

„Sberbank“ а.д. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400930100008 

Набавка банкарских услуга 
– впђеое рашуна и услпви 

платнпг прпмета. 
Вриједнпст угпвпра: 200,00 
КМ (без ПДВ-а). Угпвпр се 
закљушује на перипд пд 

01.03.2021. дп 28.02.2022. 
гпдине.    

 

 

- 

 

 

- 

21.06/404-2/21 

10.03.2021. 

гпдине. 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

3. 

Струшни 

шаспписи  

(22211000-2) 

Директни 

сппразум 

„Финрар“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400931760001 

Претплата на струшни 
шасппис ФИНРАР за 2021. 
гпдину (шетири щтампана 
издаоа и једнп интернет 

издаое). Вриједнпст 
угпвпра: 1.108,55 КМ (без 

ПДВ-а). Прпдавац се 
пбавезује да ће рпбу 

- - 

21.06/054-

17/21 

13.04.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 



исппрушивати кпнтиниранп, 
сукцесивнп, дп краја 

јануара 2022. гпдине. Купац 
се пбавезује да ће плаћаое 

изврщити аванснп. 

 

 

4. Услуге 

рекламираоа  

(79342200-5) 

Директни 

сппразум 

„My media“ 

д.п.п. Сарајевп 

ЈИБ: 

4202806890002 

Набавка услуге закупа 
медијскпг прпстпра у 

перипдишним издаоима 
нпвина – магазин „The 
Prestige“. Вриједнпст 

угпвпра: 5.000,00 КМ (без 
ПДВ-а). Угпвпр се закљушује 
на перипд пд 26.04.2021. дп 

26.04.2022. гпдине или дп 
истека средстава. Плаћаое: 
пп исппстављенпј фактури. 

- - 

21.01/052-

272/21 

27.04.2021. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

30.11.2021. 

гпдине 

Укупнп утрпщена 

вриједнпст: 

5.000,00 КМ   

(без ПДВ-а) 

 

 

 

- 

 

 

5. Телевизијске 

услуге  

(92220000-9) 

Директни 

сппразум 

ЈП Радип-

телевизија 

Републике 

Српске                   

ЈИБ: 

4400970660006 

Закуп медијскпг прпстпра 
на телевизији на Радип-
Телевизији Републике 

Српске – инфпрмисаое и 
медијскп представљаое 

РУГИПП. Вриједнпст 
угпвпра: 3.000,00 КМ (без 

ПДВ-а). Угпвпр се закљушује 
на перипд пд гпдину дана 

или дп истека финансијских 
средстава. 

- - 

21.06/404-

32/21 

04.05.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

6. 

 

 

Претплатнишке 

услуге 

(79980000-7) 

 

 

Директни 

сппразум 

 

Нпвинска 

агенција 

„СРНА“ а.д. 

Бијељина 

ЈИБ: 

4400419580000 

Претплата на нпвинску 

агенцију. Вриједнпст угпвпра: 

6.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Угпвпр закљушен на перипд 

пд 03.06.2021. дп 02.06.2022. 

гпдине. Фактурисаое на 

мјесешнпм нивпу. Рпк 

плаћаоа: 15 дана пп 

исппстављаоу фактуре. 

 

 

 

-  

 

 

-  

 

21.01/052-

323/21 

21.05.2021. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

 

- 



 

 

 

7. 

Теписи, ппдни 
прпстираши и 

птираши 
 

(39530000-6) 

 
Директни 
сппразум 

 

 
 

 
 

„Mavas“ д.п.п. 
Мркпоић Град 

 
ЈИБ: 

4403689060007 

Набавка и уградоа итиспна 
за пптребе Ппдрушне 

јединице Рибник. 
Вриједнпст угпвпра: 

1.376,00 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк исппруке и уградое: 15 

дана пд дана закљушеоа 
угпвпра. Рпк плаћаоа: 10 

дана пд дана пријема 
фактуре и Записника п 

изврщенпм ппслу 
пптписанпг пд стране пбје 

угпвпрне стране. 

 
 
 
 
 
 
 
- 

 
 
 
 
 
 
 
- 

21.06/054-
39/21 

 
26.05.2021. 

гпдине 

Угпвпр 
реализпван: 
26.05.2021. 

гпдине. 
 

Укупнo утрпщена 
вриједнпст: 

1.376,00 КМ (без 
ПДВ-а). 

- 

 

 

 

8. 

 

 

Сигурнпсни 

прпграмски 

пакет 

(48730000-4) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-1-21-5-

19/21 

 

 

„SIRIUS2010“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ:  
4402692070009 

Набавка лиценци 

спфтверских алата RAD Studio 

Architect Named User, TMS 

WEB Core лиценца. 

Вриједнпст угпвпра: 

23.075,42 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа: 30 дана пд 

дана пптписиваоа Угпвпра. 

Рпк плаћаоа:30 дана пд дана 

пријема фактуре на, уз кпју је 

Прпдавац дужан прилпжити 

Записник п изврщенпј 

исппруци и инсталацији 

рпбе. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

21.06/404-

26/21 

28.05.2021. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

31.05.2021. 

гпдине.  

Укупнп утрпщена 

вриједнпст: 

23.075,42 КМ 

(без ПДВ-а). 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

9. 

 

 

Сигурнпсни 

прпграмски 

пакет 

(48730000-4) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-1-21-5-

21/21 

 

 

„LANACO“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ:  
4400853190007 

Набавка лиценци 

спфтверских алата PRTG 

Network monitor i ADAudit.  
Вриједнпст угпвпра: 

11.095,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа: 30 (тридесет) 

дана пд дана пптписиваоа 

Угпвпра. Рпк плаћаоа: 30 

дана пд дана пријема 

фактуре, уз кпју је Прпдавац 

дужан прилпжити Записник п 

изврщенпј исппруци и 

инсталацији рпбе. 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

21.06/404-

26/21 

31.05.2021. 

гпдине 

 

 

 

 

Угпвпр 

реализпван: 

29.06.2021. 

гпдине 

Укупнп утрпщена 

вриједнпст: 

11.095,00 КМ 

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 



 

 

 

10. 

 

 

 

Катастарски 

премјери  

(71355200-3) 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-26-5-

23/21 

Група 

ппнуђаша:     

"МапСпфт" 

д.п.п. Бепград - 

представник 

групе                  

ИБ: 17377817  и 

"ГисСпфт" д.п.п. 

Бршкп -  шлан 

групе                      

ЈИБ: 

4600011890000 

Набавка услуга Тпппграфски 

премјер за пптребе израде 

базе вјещташких 

вертикалних препрека у 

щирпј пкплини аерпдрпма 

Требиое. Вриједнпст 

угпвпра: 170.000,00 КМ (без 

ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 30 

дана пд дана пптписиваоа 

угпвпра. Плаћаое: у рпку пд 

60 дана пд дана пријема 

фактуре и записника. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

21.06/404-

37/21 

04.06.2021. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

30.06.2021. 

гпдине 

Укупнп утрпщена 

вриједнпст: 

170.000,00 КМ    

(без ПДВ-а) 

 

 

 

- 

 

 

 

11. 

 

Услуге 
ппправака и 
пдржаваоа 

прецизне 
ппреме 

(50430000-8) 

Директни 
сппразум 

 

"SV Company" 
д.п.п. Трн 

 
ЈИБ: 

4403064550006 

Набавка услуге 
сервисираоа GNSS уређаја 
у ПЈ Кптпр Варпщ и тпталне 

станице у ПЈ Баоа Лука. 
Вриједнпст угпвпра: 

1.150,00 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк изврщеоа: 7 (седам) 

дана пд дана закљушиваоа 
угпвпра. Рпк плаћаоа: 15 
(петнаест) дана пд дана 

пријема фактуре и 
Записника п изврщенпм 
ппслу пптписанпг пд пбје 

угпвпрне стране. 

 

 

 

 

- 

 
 
 
 
 
 

 
- 

21.06/054-
41/21  

 
10.06.2021. 

гпдине 

Угпвпр 
реализпван: 
10.06.2021. 

гпдине. 
 

Укупнп утрпщена 
вриједнпст: 

1.150,00 КМ (без 
ПДВ-а). 

- 

 

 

 

 

12. 

Тпнер за 
ласерске 

щтампаше/ 
факсимил 

уређаје 
 

(30125110-5) 

 
Отвпрени 
ппступак 

 
164-1-1-24-5-

25/21 
 

"Primaprom" 
д.п.п. Баоа 

Лука 
 

ЈИБ: 
4400938000002 

Набавка пптрпщнпг 
кпмпјутерскпг материјала. 

Вриједнпст угпвпра: 
129.799,20 КМ (без ПДВ-а). 

Угпвпр се закљушује на 
перипд пд 12 мјесеци или 

дп истека финансијских 
средстава. Рпк исппруке: 3 

(три) дана пд пријема 
наручбенице. Рпк плаћаоа 
накпн сваке примппредаје 
рпбе у рпку пд 60 дана пд 

пријема фактуре и 
птпремнице пптписане пд 

пбје угпвпрне стране. 

- - 

21.06/404-
31/21  

 
11.06.2021. 

гпдине 

Реализација 
угпвпра у тпку. 

- 



 

 

 

 

 

13. 

 

 

 

Услуге 

пглащаваоа 

 

(79341000-6) 

Директни 

сппразум 

Н.И.Г.Д. 

„ДНЕВНЕ 

НЕЗАВИСНЕ 

НОВИНЕ“ д.п.п. 

Баоа Лука  

 

ЈИБ: 

4400848860002 

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 је 6.000,00 КМ (без 
ПДВ-а). Угпвпр се закљушује 
на перипд пд 12 (дванаест) 

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. 

- - 

21.01/052-

352/21 

 

14.06.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

 

14. 

 

 

Рушни 

инструменти за 

мјереое 

дужине 

(38330000-7) 

 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

КЕЦКОМ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400846220006 

Набавка прибпра за 

мјереое (пантљике и 

ласерски даљинпмјери). 

Вриједнпст угпвпра: 

2.761,30 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: три дана пд 

дана пптписиваоа угпвпра. 

Рпк за рекламацију: пет 

дана пд дана пријема рпбе. 

Рпк плаћаоа: 15 дана пд 

дана исппстављаоа фактуре 

и птпремнице. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/054-

45/21 

14.06.2021 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

18.06.2021. 

гпдине 

Укупнo утрпщена 

вриједнпст: 

2.761,30 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 



 

 

 

15. Услуге 

шищћеоа мина 

(90523300-2) 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-30-5-

26/21 

"DETEKTOR" 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4401556270006 

Деминираое терена на 
ппдрушју ппщтине Шамац у 

ппјасу експрппријације 
ради изградое аутп-пута 

дипнице Вукпсавље-Бршкп 
Вриједнпст угпвпра: 

236.767,44 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк изврщеоа: 30 

деминерских радних дана 
пд дана увпђеоа 

Изврщипца у ппсап. 
Рпк плаћаоа: 30 дана пд 
дана пријема фактуре и 
Увјереоа п изврщенпј 

кпнтрпли квалитета 
(Сертификата). 

- - 

21.06/404-

38/21  

17.06.2021. 

гпдине  

Угпвпр 

реализпван: 

04.08.2021. 

гпдине. 

Укупнп утрпщена 

вриједнпст: 

236.767,44 КМ 

(без ПДВ-а). 

- 

 

 

 

16. 

 

 

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 

Набавка щтампанпг 

материјала. 

Вриједнпст угпвпра: 
21.972,26 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа: 7 дана пд 

пријема наручбе, 

сукцесивнп у перипду пд 12 

мјесеци или дп истека 

финансијских средстава. 

Плаћаое: накпн сваке 

примппредаје рпбе и тп у 

рпку пд 30 дана пд дана 

исппстављене фактуре, на 

жирп-рашун Прпдавца 

наведен на фактури. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

21.06/404-

47/21 

21.06.2021. 

гпдине 

 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку.  

 

 

 

 

- 



 

 

 

17. 

 

 

Канцеларијске 

пптрепщтине 

(30192000-1) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-1-33-5-

29/21 

 

 

„Primaprom“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4400938000002 

Набавка канцеларијскпг 

материјала. Вриједнпст 

угпвпра: 153.971,78КМ (без 

ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 

сукцесивна исппрука,  12 

мјесеци пд дана закљушеоа 

угпвпра или дп истека 

финансијких средстава. Рпк 

плаћаоа: 60 дана пд дана 

пријема фактуре на Прптпкпл 

Угпвпрнпг пргана. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

21.06/404-

40/21 

24.06.2021. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

18. 

 

 

Читаши 

баркпдпва 

(30216130-6) 

 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

„LANACO“ д.п.п. 

Баоа Лука  

ЈИБ: 

4400853190007 

Набавка бар кпд шиташа са 

пратећим пптрпщним 

материјалпм (рибпни и 

наљепнице). Вриједнпст 

угпвпра је 2.167,00 КМ (без 

ПДВ-а). Рпк исппруке: 10 

дана пд дана закљушеоа 

угпвпра. Рпк плаћаоа: 30 

дана пд дана пријема 

фактуре. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/404-

60/21 

08.07.2021. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

23.07.2021. 

гпдине 

Укупнo утрпщена 

вриједнпст: 

2.167,00 КМ    

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

 

 

19. 

 

 

Одржаваое 

ппреме за 

мрежу 

ппдатака 

(50312310-1) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-23-5-

35/21 

 

 

„Vekom Geo“ 

д.п.п. Бепград 

ЈИБ:                

17323075 

Набавка услуге 

сервисираоа и пдржаваоа 

функципналне мреже 

перманентних ГНСС станица 

Републике Српске- спфтвер 

и хардвер. Вриједнпст 

пквирнпг сппразума: 

615.205,00 КМ (без ПДВ-а). 

Вриједнпст угпвпра 

закљушенпг на пснпву 

пквирнпг сппразума: 

174.766,80 КМ (без ПДВ-а). 

 

 

-  

 

Препстала 

вриједнпст 

Оквирнпг 

сппразума: 

440.439,12 КМ   

(без ПДВ-а). 

Оквирни 

сппразум брпј 

21.06/404-

36/21 пд 

09.07.2021. 

гпдине,  

Угпвпр брпј 

21.06/404-

36/21 пд 

09.07.2021. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку.  

 

 

 

Оквирни 

сппразум је 

закљушен на 

перипд пд 3 

гпдине. 

 



 

 

 

 

20. 
Материјали за 

пзнашаваое 

(34928471-0) 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

„Мепласт“ 

д.п.п. Бијељина 

ЈИБ: 

4400388330000 

Набавка материјала за 
пбиљежаваое. 

Вриједнпст угпвпра: 
29.974,50 КМ (без ПДВ-а). 

2 исппруке: Прва исппрука у 

рпку пд 7 дана пд дана 

закљушеоа угпвпра. Друга 

исппрука у наредних 14 

дана пд истека ппсљедоег 

дана рпка за прву исппруку. 

Плаћаое у рпку пд 30 дана 

пд дана пријема фактуре и 

Записника пквантитативнпм 

и квалитативнпм пријему 

рпбе пптписанпг пд стране 

пбје угпвпрне стране. 

- - 

21.06/404-

59/21  

20.07.2021. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

09.08.2021. 

гпдине 

Укупнп утрпщена 

вриједнпст: 

29.974,50 КМ 

(без ПДВ-а. 

- 

 

 

21. 
Системи за 

дигиталну 

щтампу 

 (30122100-1)  

Отвпрени 

ппступак 

164-1-1-31-5-

40/21 

„ALF-OM“ д.п.п. 

Баоа Лука  

ЈИБ: 

4400810890005 

Набавка рпба – „Принтинг“. 
Вриједнпст угпвпра: 

64.947,66 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк изврщеоа: 30 дана. 

Плаћаое: у рпку пд 60 дана 
пд дана пријема фактуре и 

записника.  

- - 

21.06/404-

34/21 

26.07.2021. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

16.08.2021. 

гпдине 

 Укупнп 

утрпщена 

вриједнпст: 

64.947,66 КМ    

(без ПДВ-а) 

- 

 

 

 

22. 
Услуге 

технишких 

испитиваоа 

(71632000-7) 

Директни 

сппразум 

 

"УНИС Институт 

за екплпгију, 

защтиту на 

раду, защтиту 

пд ппжара" 

Истпшнп 

Сарајевп - Пале 

ЈИБ: 

4400577900003 

Набавка услуга испитиваоа 
прптивппжарних апарата, 

ватрпдпјавнпг система, 
хидрантских мрежа, 

електрп и грпмпбранских 
инсталација и система за 
дпјаву и гащеое ппжара 

тпталним напајаоем 
Вриједнпст угпвпра: 

6.000,00 КМ (без ПДВ-а). 
Угпвпр се закљушује на 
перипд пд 7 мјесеци. 

Фактурисаое ће се врщити 
2 пута у тпку трајаоа 

угпвпра. Рпк изврщеоа: 

 

- 

 

- 

 

21.06/404-

48/21  

28.07.2021. 

гпдине. 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

- 



Првп испитиваое ПП 
апарата у рпку пд 30 дана 

пд дана закљушеоа угпвпра. 
Другп испитиваое ПП 
апарата и сва пстала 

испитиваоа у ппсљедоих 
45 дана трајаоа угпвпра. 

Плаћаое у рпку пд 30 дана 
пд дана пријема фактуре и 

Извјещтаја п изврщеним 
услугама испитиваоа. 

 

 

 

 

 

23. 

 

Услуге 

ппправака и 

пдржаваоа 

(50000000-5) 

 

Директни 

сппразум 

 

"УНИС Институт 

за екплпгију, 

защтиту на 

раду, защтиту 

пд ппжара" 

Истпшнп 

Сарајевп - Пале 

ЈИБ: 

4400577900003 

Набавка услуге 
сервисираоа и пдржаваоа 

хидрантских мрежа. 
Вриједнпст упвпра: 5.800,00 

КМ (без ПДВ-а). Услуга се 
пружа сукцесивнп и на  

пснпву захтјева Нарушипца. 
Извщилац је дужан пп 

захтјеву Нарушипца 
ппступити у рпку пд 5 дана 
пд пријема захтјева. Угпвпр 
се закљушује на перипд пд 
12 мјесеци или дп истека 
угпвпрених финансијских 

средстава. Плаћаое у рпку 
пд 30 дана пд пријема 

фактуре и раднпг налпга 
кпји пптписује лице кпје је 
изврщилп испитиваое и 

щефа ПЈ/ПК у кпјпј је услуга 
врщена. 

 

- 

 

- 

 

21.06/404-

49/21  

28.07.2021. 

гпдине. 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

24. 

Савјетпдавне 

услуге у 

защтити пд 

ппжара и 

експлпзије и 

кпнтрпли 

ппжара и 

експлпзије 

(71317100-4) 

 

Директни 

сппразум 

"УНИС Институт 

за екплпгију, 

защтиту на 

раду, защтиту 

пд ппжара" 

Истпшнп 

Сарајевп - Пале 

ЈИБ: 

4400577900003 

Набавка услуге впђеоа 
ппслпва защтите пд ппжара. 

Вриједнпст угпвпра: 
5.900,00 КМ (без ПДВ-а). 

Фактурисаое на мјесешнпм 
нивпу. Угпвпр се закљушује 
на перипд пд 12 мјесеци. 

Плаћаое у 12 једнаких 
мјесешних рата, у рпку пд 30 

дана пд дана пријема 
фактуре и Извјещтаја п 

 

- 

 

- 

 

21-06/404-

50/21  

28.07.2021. 

гпдине. 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

- 



 

 

изврщеним ппслпвима 
защтите пд ппжара 

(мјесешни извјещтај, а накпн 
истека 12 мјесеци и збирни 

извјещтај). 

 

 

25. 

Антивирусни 

прпграмски 

пакет  

(48761000-0) 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

„LANACO“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400853190007 

Сигурнпсни спфтвер 
(antivirus, antispam, firewall). 

Вриједнпст угпвпра: 
25.640,00 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк изврщеоа: 30 дана. 

Плаћаое: у рпку пд 60 дана 
пд дана пријема фактуре и 

записника. 

- - 

21.06/404-

41/21 

30.07.2021. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

12.08.2021. 

гпдине               

Укупнп утрпщена 

вриједнпст: 

25.640,00 КМ    

(без ПДВ-а) 

Угпвпр 

ппшиое 

прпизвпдити 

правнп 

дејствп пд 

08.08.2021. 

гпдине. 

 

 

 

26. 

Праое 

аутпмпбила и 

слишне услуге  

(50112300-6) 

Директни 

сппразум 

„AS STAR“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4403526780002 

Набавка услуга праоа 
службених впзила у 

Баоалуци. Вриједнпст 
угпвпра: 3.700,00 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. 

- - 

21.06/404-

68/21 

04.08.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

27. 

 

 

Прпизвпди за 

шищћеое 

(39830000-9) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-1-53-5-

39/21 

 

„КЕЦКОМ“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4400846220006 

 

Набавка средстава за 
пдржаваое хигијене. 
Вриједнпст угпвпра: 

64.986,58 КМ (без ПДВ-а). 
Фактурисаое накпн сваке 

ппјединашне исппруке. 
Рпк исппруке 2 дана пд 
пријема наручбенице 

Купца. Угпвпр се закљушује 
на перипд пд 12 мјесеци 
или дп истека угпвпрених 
финансијских средстава. 

Плаћаое у рпку пд 30 дана 
пд пријема фактуре и 

птпремнице пптписане пд 
пбје угпвпрне стране. 

- - 

 

21.06/404-

42/21  

05.08.2021. 

гпдине. 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 



 

 

28. 

 

Телекпмуника-

ципне услуге 

(64200000-8) 

 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

„М:ТЕL“ а.д. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400964000002 

Набавка 
телекпмуникаципних 
линкпва. Вриједнпст 

угпвпра: 8.880,00 КМ (без 
ПДВ-а). Фактурисаое ће се 

врщити ппшеткпм мјесеца за 
претхпдни пбрашунски 

мјесец. Угпвпр се закљушује 
на перипд пд 12 мјесеци. 

Плаћаое: у рпку пд 15 дана 
пд дана пријема фактуре. 

        - 

 

- 

 

21.06/404-

63/21 

06.08.2021. 

гпдине. 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

Угпвпр 

ппшиое 

прпизвпдити 

правнп 

дејствп пд 

29.08.2021. 

гпдине. 

 

 

 

29. 

 

 

Уља за 

ппдмазиваое и 

средства за 

ппдмазиваое 

 (09211000-1) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

„Супер петрпл“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4401153740002 

 

Набавка уља за 

ппдмазиваое. Вриједнпст 

угпвпра: 1.705,13 КМ (без 

ПДВ-а). Рпк исппруке: 3 

дана пд дана закљушеоа 

угпвпра. Рпк за 

рекламацију: 3 дана пд 

дана пријема рпбе. 

Плаћаое: у рпку пд 10 дана 

пд дана пријема фактуре и 

птпремнице. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/404-

75/21 

11.08.2021. 

гпдине  

 

 

Угпвпр 

реализпван: 

13.08.2021. 

гпдине. 

Укупнo утрпщена 

вриједнпст: 

1.705,13 КМ    

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 

 

 

30. 

Услуге у 

пбласти пднпса 

с јавнпщћу  

(79416000-3) 

Директни 

сппразум 

„ELTA MEDIA 

GROUP“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4403933740007 

Закуп медијскпг прпстпра 
на ппрталима (ппртал 
www.srpskacafe.com). 
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. 

- - 

21.06/404-

76/21 

27.08.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

- 

 

 

31. 

 

Климатизаци-

пни уређаји 

(42512000-8) 

 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

 

„Royal 

Company“ д.п.п. 

Бијељина 

ЈИБ: 

4400382210002 

Набавка клима уређаја. 

Вриједнпст угпвпра:  

21.350,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа: 15 дана пд 

дана закљушеоа угпвпра. 

Рпк плаћаоа: 30 дана пд 

дана пријема фактуре и 

записника п уградои клима 

уређаја. 

 

 

-  

 

 

- 

 

21.06/404-

55/21 

31.08.2021. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

15.09.2021. 

Укупнп утрпщена 

вриједнпст: 

21.350,00 КМ 

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

http://www.srpskacafe.com/


 

 

 

32. 

 

Услуге 

интернета 

(72400000-4) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-44-5-

42/21 

 

„М:тел“ а.д. 

Баоа Лука 

JИБ: 

4400964000002 

Набавка услуга приступа 
интернету. Вриједнпст 

угпвпра: 128.204,04 КМ (без 
ПДВ-а). Фактурисаое ће се 
врщити мјесешнп, ппшеткпм 

мјесеца за претхпдни 
пбрашунски мјесец. Угпвпр 
се закљушује на перипд пд 

12 мјесеци, а ппшиое 
прпизвпдити правнп дејствп 

пд 03.09.2021. гпдине. 
Плаћаое: у рпку пд 15 дана 
пд дана пријема фактуре на 
прптпкпл Кприсника услуга. 

- - 

21.06/404-

53/21  

31.08.2021. 

гпдине 

Реализација 
угпвпра у тпку. 

- 

 

 

33. 

 

Разне мащине 

ппщте и 

ппсебне 

намјене 

(42900000-5) 

 

 

Директни 

сппразум 

 

КЕЦКОМ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400846220006 

Резаш папира са ппдлпгпм и 

метални ленијар. 

Вриједнпст угпвпра: 

1.497,40 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: седам радних 

дана пд дана пптписиваоа 

угпвпра. Рпк за 

рекламацију: пет дана пд 

дана пријема рпбе. Рпк 

плаћаоа: 15 дана пд дана 

исппстављаоа фактуре и 

птпремнице. 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

21.06/054-

14/21 

31.08.2021. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

06.09.2021. 

гпдине. 

Укупнo утрпщена 

вриједнпст: 

1.497,40 КМ    

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

34. 
Услуге 

псигураоа пд 

несреће 

(66512100-3) 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-45-5-

43/21 

„Osiguranje 

Aura“ а.д. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4402741620001 

Набавка услуга псигураоа – 
ЛОТ 1 - Осигураое лица -
кплективнп кпмбинпванп 

псигураоерадника пд 
ппсљедица несрећнпг 

слушаја. Вриједнпст угпвпра: 
14.311,50 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа: 01.09.2021- 
31.08.2022. гпдине. 

Плаћаое: у рпку пд 15 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- - 

21.06/404-

45/21 

31.08.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 



 

 

 

35. 

Услуге 

псигураоа 

мптпрних 

впзила 

(66514110-0) 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-45-5-

43/21 

„Osiguranje 

Aura“ а.д. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4402741620001 

Набавка услуга псигураоа – 
ЛОТ 2 - Осигураое 
мптпрних впзила. 

Вриједнпст угпвпра: 
29.200,39 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа: 01.09.2021-
31.08.2022. гпдине. 

Плаћаое: премија пп 
пснпву аутппдгпвпрнпсти 

приликпм издаваое пплисе 
псигураоа за свакп впзилп 
ппсебнп; гпдищоа премија 
за каскп псигураое у рпку 

пд 15 дана пд дана пријема 
фактуре. 

- - 

21.06/404-

45/21 

31.08.2021. 

гпдине  

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

36. 
Услуге 

псигураоа 

импвине  

(66515200-5) 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-45-5-

43/21 

„Osiguranje 

Aura“ а.д. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4402741620001 

Набавка услуга псигураоа – 
ЛОТ 3 - Осигураое импвине 

(грађевински пбјекти, 
намјещтај, рашунарска, 

гепдетска и пстала ппрема. 
Вриједнпст угпвпра: 

34.214,88 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк изврщеоа: 01.09.2021- 

31.08.2022. гпдине. 
Плаћаое: у рпку пд 15 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- - 

21.06/404-

45/21 

31.08.2021. 

гпдине  

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

37. 

Одржаваое 

спфтвера за 

инфпрмаци-

пну 

технплпгију 

(72267100-0) 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-54-5-

46/21 

„LANACO“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400853190007 

Одржаваое ппслпвнпг 
инфпрмаципнпг система и 

система писарнице. 
Вриједнпст угпвпра: 

66.360,00 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк изврщеоа: 12 мјесеци. 
Плаћаое: у рпку пд 15 дана 
пд дана пријема фактуре и 

извјещтаја. 

- - 

21.06/404-

65/21 

07.09.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

Угпвпр 

ппшиое 

прпизвпдити 

правнп 

дејствп пд 

07.09.2021. 

гпдине. 



 

 

38. Пиљевина  

(03417100-7) 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

„ENSA BH“ 

д.п.п. Србац 

ЈИБ: 

4402674840000 

Набавка пелета за пптрeбе 
Ппдрушне јединице Баоа 
Лука. Вриједнпст угпвпра: 
15.940,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: сукцесивнп, у 
перипду пд девет мјесеци 
пд закљушоеоа угпвпра.  

Плаћаое у рпку 30 дана пд 
дана пријема фактуре и 

птпремнице. 

- - 

21.06/404-

67/21 

10.09.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

39. 

 

Услуге 

шищћеоа 

зграда 

(90911200-8) 

 

Директни 

сппразум 

 

Ф.Д. 

„Велепрпдаја 

хигијене“ Кптпр 

Варпщ 

ЈИБ: 

4402919970001 

 

Набавка услуге шищћеоа 

прпстприја Сједищта 

РУГИПП. Вриједнпст угпвпра:  

2.650,00 КМ (без ПДВ-а).  

Рпк изврщеоа: 3 дана пд 

дана закљушеоа угпвпра. 

Рпк плаћаоа: 30 дана пд 

дана пријема фактуре и 

записника  п уреднп 

изврщенпј услузи. 

 

 

-  

 

 

-  

 

21.06/404-

84/21 

01.10.2021. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

02.10.2021. 

гпдине 

Укупнп утрпщена 

вриједнпст: 

2.650,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

40. 

 

Радијске услуге 

(92210000-6) 

 

Директни 

сппразум 

 

„А Радип“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4401611630009 

Набавка радип услуга. 

Вриједнпст угпвпра:  6.000,00 

КМ (без ПДВ-а). Перипд 

изврщеоа услуге: дп истека 

угпвпрених финансијских 

средстава. Плаћаое: 

аванснп. 

 

 

-  

 

 

-  

 

21.01/052-

534/21  

05.10.2021. 

гпдине 

 

Реализација 

угпвпра у тпку.  

 

 

 

- 

 

 

 

41. Дрвп за пгрев 

(03413000-8) 

Директни 

сппразум 

„DRAGOS“ 

д.п.п. Нпви 

Град 

ЈИБ: 

4402782140006 

 Набавка пгревнпг дрвета за 

пптребе ПЈ Нпви Град и ПК 

Крупа на Уни. Вриједнпст 

угпвпра: 4.422,00 КМ (без 

ПДВ-а). Рпк исппруке: 

сукцесивнп, према 

пптребама ПЈ Нпви Град и 

ПК Крупа на Уни, у рпку пд 7 

дана пд захтјева. Плаћаое у 

рпку 15 дана пд дана 

пријема фактуре и 

Записника. 

- - 

21.06/054-

78/21 

17.10.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 



 

 

 

42. 

Услуге у 

пбласти 

здравства 

 (85100000-0) 

Анекс II дип Б 

ЗЈН 

164-0-2-6-7-

58/21 

ЗУ СЦ "S 

MEDICO centar" 

Бијељина 

ЈИБ: 

4404066620008 

 

Љекарски прегледи 

радника Републишке управе 

за гепдетске и импвинскп - 

правне псплпве. Вриједнпст 

угпвпра: дп максималне 

финансијске вриједнпсти 

128.700,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа услуге: 60 

дана.  Плаћаое у рпку 60 

дана пд дана пријема 

фактуре и извјещтаја. 

- - 

21.06/404-

58/21 

21.10.2021. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

17.12.2021. 

гпдине. 

Укупнп утрпщена 

вриједнпст: 

124.735,60 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

- 

 

 

 

43. 

Услуге 

ппправака, 

пдржаваоа и 

српдне услуге 

за перспналне 

кпмпјутере, 

канцеларијску 

ппрему, 

телекпмуника-

ције и 

аудипвизу- 

eлну ппрему 

 (50300000-8) 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-65-5-

57/21 

„PROINTER ITSS“ 

д.п.п. Баоа 

Лука – шлан 

Infinity 

International 

Group 

ЈИБ: 

4403865130009 

Набавка услуге пдржаваое 

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. 

- - 

21.06/404-

73/21 

26.10.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

Угпвпр 

ппшиое 

прпизвпдити 

правнп 

дејствп пд 

27.10.2021. 

гпдине. 

 

 

 

44. 

 

Услуге 

ппправака и 

пдржаваоа 

впзила 

(50112000-3) 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-71-5-

55/21 

 

„ЛАДА АУТО“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ:4400991820

003 

 

Сервисираое и ппправка 

службених мптпрних 

впзила. Вриједнпст 

пквирнпг сппразума: 

80.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Вриједнпст угпвпра 

закљушенпг на пснпву 

пквирнпг сппразума: 

40.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

 

 

-  

 

Препстала 

вриједнпст 

Оквирнпг 

сппразума: 

40.000,00 КМ    

(без ПДВ-а) 

 

Оквирни 

сппразум бр. 

21.06/404-

83/21 пд 

28.10.2021. 

гпдине 

Угпвпр бр. 

21.06/404-

83/21 пд 

28.10.2021. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку.  

 

 

Оквирни 

сппразум је 

закљушен на 

перипд пд 1 

гпдине. 

 



 

 

45. 
Услуге 

ппвезане са 

спфтверпм 

 (72260000-5) 

Директни 

сппразум 

„MINT ICT“ с.п. 

Таоа 

Иванпвић, 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4508776980003 

Одржаваое апликативнпг 

рјещеоа Јавни увид у 

Регистар цијена 

неппкретнпсти. Вриједнпст 

угпвпра: 5.940,00 КМ (без 

ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 12 

мјесеци. Плаћаое на 

кварталнпм нивпу, у рпку 

пд 30 дана пд дана пријема 

фактуре и извјещтаја. 

- - 

21.06/404-

85/21 

29.10.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

46. 

 

Материјали за 

пзнашиваое 

 (34928471-0) 

 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

 

„ГЕОНОВА“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4404549930008 

Набавка материјала за 

пбиљежаваое. Вриједнпст 

угпвпра: 16.770,00 КМ (без 

ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 15 

дана пд дана закљушеоа 

угпвпра. Рпк плаћаоа: 30 

дана пд дана пријема 

фактуре и Записника. 

 

 

-  

 

 

-  

 

21.01/404-

89/21  

05.11.2021. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

19.11.2021. 

гпдине 

Укупнп утрпщена 

вриједнпст: 

16.770,00 КМ 

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

 

47. 

 

 

Гприва  

(09100000-0) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-1-59-3-

37/21 

 

„NESTRO 

PETROL“ а.д. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400959260004 

Набавка ппгпнскпг гприва 

за службена впзила 

Републишке управе за 

гепдетске и импвинскп-

правне ппслпве. Вриједнпст 

угпвпра: 131.999,53 КМ (без 

ПДВ-а). Перипд изврщеоа: 

12 мјесеци. Рпк плаћаоа: 30 

дана пд дана пријема 

уредне и пптпуне фактуре 

уз кпју је Прпдавац дужан 

прилпжити Спецификацију 

прпдаје рпбе. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

21.06/404-

66/21 

08.11.2021. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 



 

 

 

 

48. 

 

 

 

Услуге 

вјещташеоа 

(71319000-7) 

 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

 

"Profi Nova" 

д.п.п. Бијељина 

ЈИБ: 

4402201860003 

Набавка услуга вјещтака 

мащинске струке за 

прпцјену тржищне 

вриједнпсти службених 

мптпрних впзила у сврху 

јавне лицитације истих. 

Вриједнпст угпвпра: 950,00 

КМ (без ПДВ-а). Рпк 

изврщеоа услуге: 20 дана 

пд дана закљушеоа угпвпра. 

Изврщилац је дужан да 

дпстави Налаз и мищљеое. 

Рпк плаћаоа: 15 дана пд 

дана запримаоа фактуре, 

Налаза и мищљеоа, те 

дпстављаоа Записника п 

изврщенпј услузи. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

21.06/404-

90/21 

08.11.2021. 

гпдине 

 

 

Угпвпр 

реализпван: 

25.11.2021. 

гпдине. 

Укупнo утрпщена 

вриједнпст: 

950,00 КМ      

(без ПДВ-а). 

 

 

 

 

- 

 

 

49. 

 

Разни 

резервни 

дијелпви 

(34913000-0) 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

GEOKOM д.п.п. 

Сарајевп 

ЈИБ: 

4201199420003 

Набавка резервних 

дијелпва за ГНСС уређаје. 

Вриједнпст угпвпра: 

3.144,38 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 10 радних 

дана пд дана пптписаваоа 

угпвпра. Рпк плаћаоа: 15 

дана пд дана исппстављаоа 

фактуре и птрпемнице. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/054-

87/21 

08.11.2021 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

12.11.2021. 

гпдине 

Укупнo утрпщена 

вриједнпст: 

3.144,38 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 

 

 

50. 
Разни 

грађевински 

радпви 

(45262600-7) 

Директни 

сппразум 

„ДМД 

МОЛЕРИН“, 

Лактащи 

ЈИБ: 

4504018980005 

Набавка разних 
грађевинских радпва у 

канцеларијама Сједищта 
Управе. Вриједнпст  

угпвпра: 5.974,48 КМ (без 
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 7 

дана пд дана пптписиваоа 
угпвпра пд пбје угпвпрне 

стране. Плаћаое у рпку пд 
30 дана пд дана пријема 

фактуре. 

- - 

21.06/404-

95/21  

09.11.2021. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

15.11.2021. 

гпдине 

Укупнo утрпщена 

вриједнпст: 

5.974,48 КМ    

(без ПДВ-а) 

- 



 

 

51. 

 

Одржаваое 

спфтвера за 

инфпрмаципну 

технплпгију 

(72267100-0) 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-68-3-

45/21 

 

„GEOMETRIKA“ 

д.п.п. Груде 

ЈИБ: 

4272177610008 

Одржаваое апликатвнпг 

рјещеоа еКатастар. 

Вриједнпст угпвпра: 

42.720,00 КМ 

(без ПДВ-а). Перипд 

изврщеоа: 12 мјесеци. 

Рпк плаћаоа: 15 дана пд 

дана пријема фактуре и 

мјесешнпг извјещтаја. 

Плаћаое на мјесешнпм 

нивпу. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

21.06/404-

69/21 

23.11.2021. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 

 

 

 

52. 

 

 

Лпж уљe 

(09135000-4) 

 

 

Директни 

сппразум 

 

„Супер петрпл“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4401153740002 

 

 

Набавка лпж уља за 

пптребе гријаоа ПЈ 

Проавпр. Вриједнпст 

угпвпра: 6.000,00 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 15 дана пд дана пријема 

фактуре и птпремнице. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

21.06/054-

90/21 

26.11.2021. 

гпдине  

 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 

 

 

 

53. 
Металне 

пплице за 

архиву 

(39131100-0) 

Директни 

сппразум 

 

 

„ВигМелт“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4400858660001 

 

Набавка металних пплица 
за пптребе архиве у 

Сједищту Републишке 
управе за гепдетске и 

импвинскп-правне ппслпве. 
Вриједнпст угпвпра: 

5.919,00 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк изврщеоа: 15 дана пд 

дана пптписиваоа угпвпра. 
Плаћаое у рпку пд 30 дана 
пд дана пријема фактуре и 

записника. Гарантни рпк: 12 
мјесеци пд изврщене 
примппредаје рпбе. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

- 
21.06/404-

104/21 

02.12.2021. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

22.12.2021. 

гпдине 

Укупнo утрпщена 

вриједнпст:  

5.919,00 КМ    

(без ПДВ-а) 

- 



 

 

 

54. 

Прпграмски 

пакет за 

управљаое 

дпзвплама  

(48218000-9) 

Отвпрени 

ппступак 

 164-1-1-76-5-

66/21 

„ВЕКОМ Геп“ 

д.п.п. Бепград 

ПИБ: 

100246838 

Мрежа перманентних 

станица (СРПОС): Набавка 

лиценци за кприщћеое 

еврппскпг сателитскпг 

система за ппзиципнираое 

– Галилеп. Вриједнпст 

угпвпра 30.667,00 (без ПДВ-

а). Рпк изврщеоа: 30 дана 

пд дана пптписиваоа 

угпвпра. Плаћаое: у рпку пд 

60 дана пд дана пријема 

фактуре и записника. 

- - 

21.06/404-

87/21 

06.12.2021. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

27.12.2021. 

гпдине 

Укупнп утрпщена 

вриједнпст: 

30.667,00 КМ    

(без ПДВ-а) 

- 

 

 

 

55. Електришни 

уређаји за 

гријаое 

прпстпра 

(39715240-1) 

Директни 

сппразум 

„Royal 

company“ d.o.o. 

Бијељина 

ЈИБ: 

4400382210002 

Набавка електришних 
уређаја за гријаое 

прпстприја Републишке 
управе за гепдетске и 

импвинскп-правне ппслпве. 
Вриједнпст угпвпра: 

5.960,00 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк изврщеоа: 14 дана пд 
дана закљушеоа Угпвпра. 

Плаћаое у рпку пд 30 дана 
пд дана исппстављаоа 
фактуре и Записника. 

Гарантни рпк: 24 мјесеца пд 
изврщене примппредаје 

рпбе. 

- - 

21.06/404-

94/21  

06.12.2021. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

20.12.2021. 

гпдине 

 

Укупнo утрпщена 

вриједнпст: 

5.960,00 КМ           

(без ПДВ-а) 

- 

 

 

56. 

 

 

 

Услуге 

ппправака и 

пдржаваоа 

расхладних 

група   

(50730000-1) 

 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

 

„Royal 

Company“ д.п.п. 

Бијељина 

ЈИБ: 

4400382210002 

Редпвнп пдржаваое и 

сервисираое клима 

уређаја. Вриједнпст 

пквирнпг сппразума: 

49.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Вриједнпст угпвпра 

закљушенпг на пснпву 

пквирнпг сппразума:  
24.500,00 КМ (без ПДВ-а). 

 

 

-  

 

Препстала 

вриједнпст 

Оквирнпг 

сппразума: 

24.500,00 КМ     

(без ПДВ-а). 

 

21.06/404-

81/21  

10.12.2021. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

Оквирни 

сппразум је 

закљушен на 

перипд пд 1 

гпдине. 



 

 

 

57. 

 

 

 

Струшни 

шаспписи  

(22211000-2) 

Директни 

сппразум 

„Финрар“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400931760001 

Претплата на струшни 
шасппис ФИНРАР за 2022. 
гпдину (шетири щтампана 
издаоа и једнп интернет 

издаое). Вриједнпст 
угпвпра: 1.108,55 КМ (без 

ПДВ-а). Прпдавац се 
пбавезује да ће рпбу 

исппрушивати кпнтиниранп, 
сукцесивнп, дп краја 

јануара 2023. гпдине. Купац 
се пбавезује да ће плаћаое 

изврщити аванснп. 

- - 

21.06/054-

100/21 

13.12.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

58. Услуге 

пглащаваоа и 

маркетинга 

(79340000-9) 

Директни 

сппразум 

„Глас Српске“ 

а.д. Баоа Лука 

ЈИБ: 

4401702350009 

Закуп медијскпг прпстпра у 

дневним нпвинама 

дпступним на теритприји РС 

(пбјављиваое материјала у 

дневнпм листу „Глас 

Српске“). Вриједнпст 

угпвпра: 6.000,00 КМ (без 

ПДВ-а). Рпк изврщеоа: дп 

истека финанс. средстава. 

Плаћаое у рпку пд 15 дана 

пд дана пријема фактуре. 

- - 

21.01/052-

651/21 

17.12.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

59. 

 

Набавка 

дневних 

нпвина 

(22210000-5) 

 

 

Директни 

сппразум 

 

И.Д.П.Д. 

„Дистрибуција“ 

д.п.п. Лактащи 

 

ЈИБ: 

4401858010003 

Набавка дневних нпвина. 

Вриједнпст угпвпра: 

1.315,06 КМ (без ПДВ-а). 

Угпвпр је закљушен на 

перипд пд 01.01.2022. дп 

31.12.2022. гпдине. 

Плаћаое: на мјесешнпм 

нивпу,  у рпку пд 15 

(петнаест) дана пд дана 

пријема мјесешне фактуре. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

21.01/054-

112/21 

29.12.2021. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 



 

 

 

60. 

Фплије за 

стаклп 

(щупљикаве УВ 

фплије) са 

аплицираоем 

(44174000-0) 

Директни 

сппразум 

„BB PRINT“ 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4507384930001 

Набавка фплија за стаклп 
(щупљикаве УВ фплије) са 

аплицираоем за пптребе ПЈ 
Проавпр, ПЈ Србац и ПЈ 

Требиое. Вриједнпст 
угпвпра: 5.894,40 КМ  (без 
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 90 
дана пд дана закљушеоа 

угпвпра. Плаћаое: у рпку пд 
15 дана пд дана 

исппстављаоа фактуре и 
записника. Гарантни рпк: 10 

гпдина пд дана мпнтаже 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

21.06/404-

113/21 

 30.12.2021. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

61. 

Папирни или 

картпнски 

регистратпри, 

коигпвпдстве-

не коиге, 

фасцикле, 

пбрасци и 

други 

щтампани 

канцеларијски 

материјал 

(22800000-8) 

 

 

Директни 

сппразум 

 

„Мпјић“ д.п.п. 

Бијељина 

ЈИБ: 

4400376750003 

 

Набавка рпкпвника 

предмета за прганизаципне 

јединице Управе за 2022. 

гпдину. Вриједнпст угпвoра: 

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. 

 

 

 

-  

 

 

 

- 

 

 

21.06/404-

124/21 

30.12.2021. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

13.01.2021. 

гпдине 

Укупнo утрпщена 

вриједнпст: 

5.440,00 КМ           

(без ПДВ-а) 

 

 

 

- 

 

 

62. 

 

Прпмптивни 

материјал 

(22462000-6) 

 

Директни 

сппразум 

 

„Мпјић“ д.п.п. 

Бијељина 

ЈИБ: 

4400376750003 

Набавка рекламнпг 

материјала. Вриједнпст 

угпвпра: 3.801,40 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. 

 

 

-  

 

 

-  

 

21.06/404-

123/21 

30.12.2021.  

гпдине 

Угпвпр 

реализпван : 

10.01.2021. 

гпдине 

Укупнo утрпщена 

вриједнпст: 

3.801,40 КМ           

(без ПДВ-а) 

 

 

- 

 

* Табела сашиоена у складу са Упутствпм п пбјави пснпвних елемената угпвпра и измјена угпвпра пбјављеним у „Службенпм гласнику БиХ“, бр. 56/15 

 


