ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ЗА 2022. ГОДИНУ (ажуриран: 20.09.2022. године)
1.

Ред
бр.

1.

2.

Опис и
Ознака по
ЈРЈН

Кпмуникаципна
инфраструктура
(32571000-6)

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

Отвпрени
ппступак
164-1-1-96-56/22

ИД број)

гарантни период, ...)

„PROINTER ITSS“
д.п.п. Баоа
Лука – шлан
Infinity
International
Group
ЈИБ:
4403865130009

Опремаое и надпградоа
дата центра и disaster
recovery лпкације и
прпцедура ппправка
система пд катастрпфа.
Вриједнпст угпвпра:
16.899,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: у рпку пд 10
дана исппрушити и
инсталирати лиценце; у
рпку пд 180 дана
исппрушити и инсталирати
рутер. Плаћаое у рпку 60
дана пд дана пријема
фактуре.

21.06/404108/21
-

Угпвпр
реализпван:
24.06.2022.
гпдине.

24.01.2022.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
16.899,00 КМ
(без ПДВ-а).

НАБАВКА
ПРЕМА
ПЛАНУ ИЗ
2021.
ГОДИНЕ.

2.

Канцеларијски
намјещтај
(39130000-2)

3.

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

Тпппграфске
услуге

Отвпрени
ппступак

(71351810-4)

164-1-2-98-510/22

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

Група ппнуђаша
„МапСпфт“
д.п.п. Бепград и
„МапСпфт“
д.п.п. Баоа
Лука
ЈИБ: 17377817

4.

Одржаваое
спфтвера за
инфпрмаципну
технплпгију
(72267100-0)

Отвпрени
ппступак
164-1-2-107-59/22

„GEOMETRIKA“
д.п.п. Груде
ЈИБ:
4272177610008

Набавка канцеларијскпг
намјещтаја. Вриједнпст
угпвпра: 16.989,00 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.

Набавка услуге израде
дигиталнпг мпдела терена за
щиру пкплину аерпдпрма
Требиое. Вриједнпст
угпвпра: 20.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 7
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 60
дана пд дана исппстављаоа
фактуре за изврщене услуге
и дпстављанпг Записника.
Одржаваое апликативних
рјещеоа за Регистар цијена
и Адресни регистар.
Вриједнпст угпвпра:
68.360,00 КМ (без ПДВ-а).
Угпвпр се закљушује на
перипд пд 12 мјесеци.
Плаћаое у рпку 15 дана пд
дана пријема фактуре.

-

-

21.06/404114/21
25.01.2022.
гпдине

21.06/404105/21

-

14.02.2022.
гпдине

21.06/404122/21
-

23.02.2022.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
03.03.2022.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
16.989,00 КМ
(без ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
21.02.2022.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
20.000,00 КМ
(без ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА
ПЛАНУ ИЗ
2021.
ГОДИНЕ.

НАБАВКА
ПРЕМА
ПЛАНУ ИЗ
2021.
ГОДИНЕ.

НАБАВКА
ПРЕМА
ПЛАНУ ИЗ
2021.
ГОДИНЕ.

5.

Услуге израде
разних
спфтвера и
разни
рашунарски
системи

Отвпрени
ппступак
164-1-2-109-511/22

„ГЕО-ЦЕНТАР“
д.п.п. Баоа
Лука
ЈИБ:
4401661490003

(72212900-8)

6.

Услуге
телематике
(64226000-6)

Анекс II, дип Б

„SATWORK“
д.п.п. Баоа
Лука
ЈИБ:
4402285600001

Набавка услуге израде Web
сервиса за трансфпрмацију
кппрдината између
прпстпрнпг и хпризпнталнпг
и вертикалнпг референтнпг
система Републике Српске и
дпрада десктпп рјещеоа
РСГРИД и РСТРАНС.
Вриједнпст угпвпра
48.735,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа услуга: 180
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Нашин и рпк
плаћаоа: плаћаое у двије
рате у рпку пд 60 дана пд
дана пријема фактуре и
Записника п уреднп
изврщеним услугама.
Набавка услуге телеметрије
впзнпг парка Републишке
управе за гепдетске и
импвинскп-правне ппслпве.
Вриједнпст угпвпра:
24.480,00 KM (без ПДВ-а).
Услуга се врщи сукцесивнп у
перипду пд 12 мјесеци.
Плаћаое: 30 дана пд дана
пријема мјесешне фактуре и
писмене сагласнпсти
Одјељеоа за интерне
кпнтрпле Нарушипца услуга

Прпдужен
рпк
реализације
угпвпра дп
31.12.2022.
гпдине

-

Анекс Угпвпра
бр. 21.06/404106/22 пд
24.08.2022.
гпдине

-

21.06/404106/21

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА
ПЛАНУ ИЗ
2021.
ГОДИНЕ.

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА
ПЛАНУ ИЗ
2021.
ГОДИНЕ.

24.02.2022.
гпдине

-

21.06/40496/21
21.03.2022.
гпдине

7.

Услуге
ппправака и
пдржаваоа
впзила

Отвпрени
ппступак
164-1-2-71-923-164/22

(50112000-3)

8.

Услуге
ппправака и
пдржаваоа
расхладних
група

Kпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

(50730000-1 )

9.

Банкарске
услуге
(66110000-4)

Директни
сппразум

„ЛАДА АУТО“
д.п.п. Баоа
Лука
ЈИБ:
4400991820003

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

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

Сервисираое и ппправка
службених мптпрних
впзила. Вриједнпст
пквирнпг сппразума:
80.000,00 KM (без ПДВ-а).
Вриједнпст угпвпра
закљушенпг на пснпву
пквирнпг сппразума:
40.000,00 КМ (без ПДВ-а).

Редпвнп пдржаваое и
сервисираое клима
уређаја. Вриједнпст
пквирнпг сппразума:
49.000,00 КМ (без ПДВ -а).
Вриједнпст угпвпра
закљушенпг на пснпву
Оквирнпг сппразума:
24.500,00 КМ (без ПДВ -а).

Набавка банкарских услуга
– впђеое рашуна и услпви
платнпг прпмета.
Вриједнпст угпвпра:
5.800,00 КМ (без ПДВ-а).
Угпвпр се закљушује на
перипд пд 01.03.2022. дп
28.02.2023. гпдине.

-

-

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

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

Оквирни
сппразум брпј
21.06/40483/21 пд
28.10.2021.
гпдине;

Реализација
угпвпра у тпку.

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд 1
гпдине.

Угпвпр брпј
21.06/40483/21 пд
28.04.2022.
гпдине

Оквирни
сппразум брпј
21.06/404 81/21 пд
10.12.2021.
гпдине;

НАБАВКА
ПРЕМА
ПЛАНУ ИЗ
2021.
ГОДИНЕ.

НАБАВКА
ПРЕМА
ПЛАНУ ИЗ
2021.
ГОДИНЕ.

Реализација
угпвпра у тпку.

Угпвпр брпј
21.06/404 81/21 пд
13.06.2022.
гпдине

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд 1
гпдине.
Угпвпр
ппшиое
прпизвпдити
правнп
дејствп пд
10.06.2022.
гпдине.

21.06/404-6/22
-

-

28.02.2022.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

-

10.

Банкарске
услуге

Директни
сппразум

(66110000-4)

11.

Услуге
рекламираоа

Директни
сппразум

(79342200-5)

12.

Услуге наплате
путарине
(79941000-2)

Директни
сппразум

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

„My media“
д.п.п. Сарајевп
ЈИБ:
4202806890002

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

13.

Љепила
(24910000-6)

Директни
сппразум

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

Набавка банкарских услуга
– впђеое рашуна и услпви
платнпг прпмета.
Вриједнпст угпвпра: 200,00
КМ (без ПДВ-а). Угпвпр се
закљушује на перипд пд
01.03.2022. дп 28.02.2023.
гпдине.
Набавка услуге закупа
медијскпг прпстпра у
перипдишним издаоима
нпвина – магазин „The
Prestige“. Вриједнпст
угпвпра: 6.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Угпвпр се закљушује
на перипд дп 31.12.2022.
гпдине или дп истека
финансијских средстава.
Плаћаое у рпку пд 30 дана
пд пријема фактуре.
Набавка ЕНП дппуне за щест
ТАГ уређаја. Вриједнпст
угпвпра 2.613,93 KM (без
ПДВ-а). Плаћаое: пп
предрашуну. Изврщилац је
дужан пдмах пп изврщенпј
уплати изврщити дппуну
ЕНП кредита на
припадајуће ЕНП ТАГ
уређаје.
Набавка љепила за пптребе
усппставе дигиталнпг
архива. Вриједнпст угпвпра
1.125,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке 30 дана пд
дана закљушеоа угпвпра.
Плаћаое: 30 дана пд дана
пријема фактуре и
птпремнице.

21.06/404-6/22
-

-

03.03.2022.
гпдине.

21.06/40415/22
-

21.06/404-9/22

-

Угпвпр
реализпван:
26.07.2022.
гпдине

15.03.2022.
гпдине

-

Реализација
угпвпра у тпку.

-

-

23.03.2022.
гпдине

21.06/05436/22
04.04.2022.
гпдине

-

-

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

Угпвпр
реализпван:
15.04.2022.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.613,93 КМ (без
ПДВ-а).
Угпвпр
реализпван:
06.04.2022.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.125,00 КМ (без
ПДВ-а).

14.

Услуге у
пбласти пднпса
с јавнпщћу

Директни
сппразум

(79416000-3)

15.

Телевизијске
услуге
(92220000-9)

16.

Услуге
пглащаваоа и
маркетинга
(79340000-9)

„INFO FIVE“
д.п.п. Баоа
Лука
ЈИБ:
4404775190009

Директни
сппразум

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

Директни
сппразум

I.D. „EUROBLIC
PRESS“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400816740005

Набавка услуге закупа
медијскпг прпстпра на
ппрталима „banjaluka.net“ и
„Vijesti365“. Вриједнпст
угпвпра: 3.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Плаћаое: авансна
уплата. Услуга се врщи
сукцесивнп у перипду дп
пптпунпг утрпщка аванснп
уплаћених финансијских
средстава.
Набавка телевизијских
услуга за пптребе
презентпваоа активнпсти
кпје прпвпди РУГИПП.
Вриједнпст угпвпра изнпси
6.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк пружаоа дп пптпунпг
утрпщка аванснп уплаћених
финансијских средстава.
Плаћаое аванснп у рпку пд
15 дана пд дана пријема
предрашуна.
Набавка услуге закупа
медијскпг прпстпра у
дневним нпвинама
дпступним на теритприји
Републике Српске –
„Еурпблиц“. Вриједнпст
угпвпра: 4.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Угпвпр се закљушује
на перипд дп истека
финансијских средстава.
Плаћаое у рпку пд 30 дана
пд пријема фактуре.

-

-

21.06/40433/22

Реализација
угпвпра у тпку.

-

06.04.2022.
гпдине

-

-

21.06/40436/22

Реализација
угпвпра у тпку.

-

07.04.2022.
гпдине

-

-

21.06/40435/22
12.04.2022.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

-

17.

Услуге у
пбласти пднпса
с јавнпщћу

Директни
сппразум

ЈИБ:
4400816740005

(79416000-3)

18.

Услуге
испитиваоа
вентила

I.D. „EUROBLIC
PRESS“ д.п.п.
Баоа Лука

Директни
сппразум

(71632100-8)

„ТЕХНОЛОШКИ
ЕКО ЦЕНТАР“
д.п.п. Бршкп
Дистрикт, ПЈ
Баоа Лука
ЈИБ:
4600299970029

19.

Савјетпдавне
услуге у
защтити пд
ппжара и
експлпзије и
кпнтрпли
ппжара и
експлпзије

Директни
сппразум

ЈИБ:
4600299970029

(71317100-4)

20.

Услуге пбуке у
пбласти
безбједнпсти
(80550000-4)

„ТЕХНОЛОШКИ
ЕКО ЦЕНТАР“
д.п.п. Бршкп
Дистрикт, ПЈ
Баоа Лука

Директни
сппразум

„ТЕХНОЛОШКИ
ЕКО ЦЕНТАР“
д.п.п. Бршкп
Дистрикт, ПЈ
Баоа Лука
ЈИБ:
4600299970029

Набавка услуге закупа
медијскпг прпстпра на
ппрталу srpskainfo.com.
Вриједнпст угпвпра:
1.500,00 КМ (без ПДВ-а).
Угпвпр се закљушује на
перипд дп истека
финансијских средстава.
Плаћаое у рпку пд 30 дана
пд пријема фактуре.
Набавка услуге испитиваоа
хидрантских мрежа.
Вриједнпст угпвпра:
5.635,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 45 дана пд
дана пптписиваоа угпвпра.
Плаћаое: у рпку пд 30 дана
пд дана пријема фактуре и
извјещтаја на прптпкпл
Нарушипца услуге.
Набавка услуге пбављаоа
ппслпва защтите пд ппжара.
Вриједнпст угпвпра:
5.820,00 КМ (без ПДВ-а).
Услуга се врщи сукцесивнп у
перипду пд 12 мјесеци.
Плаћаое: у 12 (дванаест)
једнаких мјесешних рата.
Набавка услуга пбуке
заппслених из пбласти
защтите пд ппжара.
Вриједнпст угпвпра:
5.868,75 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 90 дана.
Плаћаое у рпку пд 30 дана
пд пријема фактуре.

21.06/40438/22
-

-

-

-

12.04.2022.
гпдине

21.06/40425/22

Реализација
угпвпра у тпку.

-

-

УГОВОР
РАСКИНУТ.

13.04.2022.
гпдине

-

-

21.06/40424/22

УГОВОР
РАСКИНУТ.
-

13.04.2022.
гпдине

-

-

21.06/40437/22
18.04.2022.
гпдине

УГОВОР
РАСКИНУТ.

Врата
21.

(44221200-7)

Директни
сппразум

ОЗР стпларија
"БАБИЋ" с.п.
Кпзарска
Дубица
ЈИБ:
4506901210000

22.

Праое
аутпмпбила

Директни
сппразум

(50112300-6)

Вулканизерска
радоа и
прапница „Б“,
Бприс
Стеванпвић с.п.
Дпбпј
ЈИБ:
4510532220001

23.

Услуге
унутращоег
ппремаоа
(79931000-9)

Директни
сппразум

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

Набавка и уградоа врата за
пптребе Ппдрушне јединице
Кпзарска Дубица. Вриједнпст
угпвпра: 1.600,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк исппруке и
мпнтаже: 40 дана пд дана
пбпстранпг пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое: 30 дана
пд дана исппстављаоа
фактуре и Записника п
квантитативнпм и
квалитативнпм пријему.
Набавка услуге праоа
службених впзила РУГИПП –
ПЈ Дпбпј. Вриједнпст
угпвпра: 900,00 КМ (без
ПДВ-а). Фактурисаое: на
кварталнпм нивпу.
Плаћаое: у рпку пд 30 дана
пд дана исппстављаоа
фактуре и дпстављаоа
Извјещтаја п праоу впзила.
Набавка услуга унутращоег
ппремаоа – ПЈ Лактащи и
Сједищте Управе.
Вриједнпст угпвпра:
3.018,40 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 7 дана пд
дана пптписиваоа угпвпра.
Плаћаое: у рпку пд 15 дана
пд дана исппстављаоа
фактуре и Записника.

-

-

21.06/05425/22
21.04.2022.
гпдине

21.06/40447/22
-

25.04.2022.
гпдине

21.06/40455/22
-

Угпвпр
реализпван:
03.05.2022.
гпдине.

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.600,00 КМ (без
ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Угпвпр
реализпван:
11.05.2022.
гпдине

-

29.04.2022.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
3.018,40 КМ (без
ПДВ-а).

24.

Услуге
пдржаваоа и
ппправака
спфтвера

Директни
сппразум

(72267000-4)

25.

Штампаое и с
тим ппвезане
услуге

Директни
сппразум

(79800000-2)

26.

Услуге
ппправака и
пдржаваоа
ватрпгасне
ппреме
(50413200-5)

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

„JurisConsult“
д.п.п. Баоа
Лука
ЈИБ:
4404737420009

„BB Print“ Баоа
Лука
ЈИБ:
4507384930001

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

Набавка пдржаваоа веб
апликативнпг рјещеоа
еСтатус предмета.
Вриједнпст угпвпра 5.900,00
КМ (без ПДВ-а). Рпк
изврщеоа: 12 мјесеци.
Фактурисаое: на
кварталнпм нивпу.
Плаћаое: у рпку пд 15 дана
пд дана пријема фактуре и
Извјещтаја п изврщеним
услугама.

Набавка услуге израде
пешата за лица гепдетске
струке, кпјима је издата
гепдетска лиценца првпг
или другпг реда. Вриједнпст
угпвпра: 5.980,00 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 услуге сервиса и
пдржаваоа ватрпдпјавнпг
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.

-

-

21.06/40430/22

Реализација
угпвпра у тпку.

-

11.05.2022.
гпдине

21.06/40462/22
-

16.05.2022.
гпдине

-

Препстала
вриједнпст
Оквирнпг
сппразума
(на дан 20.09.2022.
гпдине):
7.064,00 KM (без
ПДВ-а).

Оквирни
сппразум брпј
21.06/40422/22 пд
24.05.2022.
гпдине.

Реализација
угпвпра у тпку.

Реализација
пквирнпг
сппразума у
тпку.

Оквирни
сппразум је
закљушен на
перипд пд 1
гпдине (пд
24.05.2022.
дп
23.05.2023.
гпдине),
пднпснп дп
максималне
финансијске
вриједнпсти

пд 12.000,00
КМ (без ПДВа).
Ппјединашни
угпвпри се
закљушују у
складу са
стварним
пптребама
нарушипца.

27.

28.

Канцеларијске
пптрепщтине

Отвпрени
ппступак

(30192000-1)

164-1-1-25-524/22

Претплатнишке
услуге
(79980000-7)

Директни
сппразум

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

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

Набавка канцеларијскпг
материјала. Вриједнпст
угпвпра 141.747,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк исппруке: 12
мјесеци пд дана
пптписиваоа Угпвпра или
дп истека финансијских
средстава. Фактурисаое пп
изврщенпј исппруци рпбе.
Плаћаое у рпку пд 60 дана
пд дана пријема фактуре и
птпремнице.
Набавка услуге кприщтеоа
генералнпг сервиса вијести
„СРНА“, за пптребе
нпвинара РУГИПП. Угпвпр
се закљушује на перипд пд
12 мјесеци пд 03.06.2022.
гпдине дп 02.06.2023.
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.

-

-

21.06/40417/22

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Реализација
угпвпра у тпку.

-

26.05.2022.
гпдине

-

-

21.06/40467/22
30.05.2022.
гпдине

29.

Тпнер за
ласерске
щтампаше/факс
имил уређаје
(30125110-5)

30.

Картпнске
кутије
(44617100-9)

31.

Услуге базе
ппдатака с
дпдатнпм
вриједнпщћу

Отвпрени
ппступак

„PRIMAPROM“
д.п.п. Баоа
Лука

164-1-1-23-313/22

ЈИБ:
4400938000002

Kпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

Директни
сппразум

32.

(80562000-1)

ЈИБ:
4400938000002
и
100960325

„Paragraf Lex
BA“ д.п.п. Баоа
Лука
ЈИБ:
4403974260001

(72321000-1)

Услуге
псппспбљаваоа у пбласти
прве ппмпћи

Група ппнуђаша
„PRIMAPROM“
д.п.п. Баоа
Лука и
„Sagittarius“
д.п.п. Субптица

Директни
сппразум

ЗУ „Preventiva
Medical“ Баоа
Лука

Набавка пптрпщнпг
кпмпјутерскпг материјала.
Вриједнпст угпвпра:
104.965,86 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.
Набавка картпна и
картпнских кутија за
пптребе усппставе
дигиталнпг архива.
Вриједнпст угпвпра:
17.974,45 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 30 дана пд
дана закљушеоа Угпвпра.
Плаћаое: у рпку пд 30 дана
пд дана пријема фактуре и
птпремнице.
Набавка гпдищое
претплате на правну базу
„Paragraf Lex“.
Вриједнпст угпвпра:
1.160,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: сукцесивнп
у перипду пд 12 мјесеци.
Плаћаое: аванснп.
Набавка услуга пбуке
заппслених за пружаое
прве ппмпћи. Вриједнпст
угпвпра: 4.640,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 90
дана. Плаћаое у рпку пд 60
дана пд пријема фактуре.

-

-

21.06/40418/22

Реализација
угпвпра у тпку.

-

01.06.2022.
гпдине

-

-

21.06/40454/22
06.06.2022.
гпдине

-

-

21.06/05438/22
06.06.2022.
гпдине

21.06/40465/22
-

09.06.2022.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
04.07.2022.
гпдине
Укупнп утрпщена
вриједнпст:
17.974,45 КМ
(без ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

Угпвпр
реализпван:
22.07.2022.
гпдине.
Укупнo утрпщена
вриједнпст:
4.292,00 КМ (без
ПДВ-а)

-

-

33.

Теписи, ппдни
престираши и
птираши

Директни
сппразум

„DEKOR“ д.п.п.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400788940001

(39530000-6)

34.

Разни
резервни
дијелпви

Директни
сппразум

(34913000-0)

35.

Одржаваое
спфтвера за
инфпрмаципну
технплпгију
(72267100-0)

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

Отвпрени
ппступак

„MINT ICT“ с.п.
Таоа Иванпвић

164-1-2-41-537/22

ЈИБ:
4508776980003

Набавка итиспна за пптребе
Ппдрушне јединице Баоа
Лука. Вриједнпст угпвпра:
2.478,63 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 15 дана пд
дана пптврде наручбе.
Плаћаое: у рпку пд 5 дана
пд пријема рпбе и
исппстављаоа фактуре и
птпремнице.
Набавка резервних
дијелпва за GNSS уређаје
(замјена тастатуре
кпнтрплера Leica CS10 и
набавка пуоаша батерије
GEB212). Вриједнпст
угпвпра: 1.040,11 КМ (без
ПДВ-а). Исппрука: у рпку пд
20 радних дана пд дана
пптписиваоа угпвпра.
Плаћаое: у рпку пд 15 дана
пд дана исппстављаоа
фактуре и птпремнице.
Набавка услуге пдржаваоа
апликативнпг рјещеоа
еГрунтпвница. Вриједнпст
угпвпра: 15.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа:
сукцесивнп у перипду пд 12
мјесеци. Плаћаое:
кварталнп, у рпку пд 15
дана пд исппстављаоа
фактуре и кварталнпг
извјещтаја.

-

-

21.06/05450/22
13.06.2022.
гпдине

-

-

21.06/05451/22
15.06.2022.
гпдине

-

-

21.06/40414/22
06.07.2022.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
21.06.2022.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
2.478,63 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
28.06.2022.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.040,11 КМ (без
ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

-

36.

Антивирусни
прпграмски
пакет
(48761000-0)

37.

Кутије и
прмарићи

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

Директни
сппразум

(44421700-4)

38.

39.

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

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

Гепдетски
инструменти

Отвпрени
ппступак

„GEOKOM“
д.п.п. Сарајевп

(38296000-6)

164-1-1-48-541/22

ЈИБ:
4201199420003

Љепљива трака
(44424200-0)

Директни
сппразум

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

Сигурнпсни спфтвер
(антивирус, антиспам).
Вриједнпст угпвпра
29.912,00 (без ПДВ-а). Рпк
изврщеоа: 30 дана.
Плаћаое у рпку пд 60 дана
пд дана пријема фактуре и
записника.

Набавка табли с чеппвима
за пдлагаое пбразаца.
Вриједнпст угпвпра:
5.860,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 30 дана.
Плаћаое у рпку пд 15 дана
пд пријема фактуре.
Набавка ГНСС пријемника
за пптребе мреже
перманентних ГНСС станица
Републике Српске СРПОС.
Вриједнпст угпвпра:
102.254,10 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 120 дана пд
дана пптписиваоа угпвпра.
Плаћаое: у рпку пд 60 дана
пд дана пријема фактуре на
Прптпкпл Купца.
Набавка сампљепљивих
трака за пптребе усппставе
дигиталнпг архива.
Вриједнпст угпвпра:
5.950,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппрук: 3 дана пд дана
пптписиваоа угпвпра. Рпк
плаћаоа: 15 дана пд дана
исппстављаоа фактуре и
птпремнице.

21.06/40474/22
-

11.07.2022.
гпдине

21.06/40484/22
-

-

Угпвпр
реализпван:
03.08.2022.
гпдине
Укупнп утрпщена
вриједнпст:
29.912,00 КМ
(без ПДВ-а).
Угпвпр
реализпван:
05.08.2022.
гпдине

-

-

-

12.07.2022.
гпдине

Укупнп утрпщена
вриједнпст:
5.860,00 КМ (без
ПДВ-а)

21.06/40459/22

Реализација
угпвпра у тпку.

-

-

18.07.2022.
гпдине

-

-

21.06/05463/22
22.07.2022.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
22.07.2022.
гпдине.
Укупна утрпщена
вриједнпст:
5.950,00 КМ
(без ПДВ-а).

-

40.

Читаши
баркпдпва
(30216130-6)

41.

Разни
резервни
дијелпви

Директни
сппразум

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

„S2 IT“ д.п.п.
Баоа Лука
Директни
сппразум

ЈИБ:
4404518890008

(34913000-0)

42.

Гприва
(09100000-0)

Отвпрени
ппступак
164-1-1-60-558/22

„НЕСТРО
ПЕТРОЛ“
а.д. Баоа Лука
ЈИБ:
4400959260004

Набавка бар-кпд шиташа са
пратећим пптрпщним
материјалпм. Вриједнпст
угпвпра 1.551,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк исппруке: 5
радних дана пд дана
закљушеоа угпвпра. Рпк
плаћаоа: 30 дана пд дана
пријема фактуре.

Набавка резервних
дијелпва за GNSS уређаје кпнтрплер за пптребе ПЈ
Кпзарска Дубица.
Вриједнпст угпвпра:
2.450,00 КМ (без ПДВ-а).
Исппрука угпвпрене рпбе у
рпку пд 3 дана пд дана
пптписиваоа угпвпра.
Плаћаое: у рпку пд 15 дана
пд дана исппстављаоа
фактуре и птпремнице.
Набавка ппгпнскпг гприва
за службена впзила
РУГИПП. Вриједнпст
угпвпра: 154.972,27 КМ (без
ПДВ-а). Вријеме
реализације: 12 мјесеци пд
дана пптписиваоа Угпвпра
или дп истека финансијских
средстава. Плаћаое: у рпку
пд 30 дана пд дана пријема
фактуре и спецификације
прпдаје рпбе.

-

-

21.06/05458/22
25.07.2022.
гпдине

-

-

21.06/40489/22
05.08.2022.
гпдине

-

-

21.06/40477/22
15.08.2022.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
29.07.2022.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
1.551,00 КМ (без
ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
08.08.2022.
гпдине

-

-

Укупна утрпщена
вриједнпст:
2.450,00 КМ (без
ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

Угпвпр
ппшиое
прпизвпдити
правнп
дејствп пд
01.08.2022.
гпдине.

43.

Студија
извпдљивпсти

Директни
сппразум

(79314000-8)

44.

Услуге
шищћеоа пећи
и димоака
(90915000-4)

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

Директни
сппразум

„ЕКОТЕРМ“
Мирпслав
Радулпвић с.п,
Баоа Лука
ЈИБ:
4510364840007

Набавка услуге израде Акта
п прпцјени угрпженпсти,
Безбједнпснпг елабпрата и
Прпјекта интегрисанпг
технишкпг система защтите
за ппдрушне јединице кпје
су преселиле у нпве
прпстпре (ПЈ Рпгатица, ПЈ
Невесиое, ПЈ Кптпр Варпщ
и ПК Ощтра Лука).
Вриједнпст угпвпра:
5.990,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 30 дана пд
дана пптписиваоа Угпвпра.
Преузимаое и преглед
Акта, Елабпрата и Прпјекта
врщиће Одсјек за защтиту.
Плаћаое: у рпку пд 30 дана
пд дана исппстављаоа
фактуре и Записника п
уреднпм изврщеоу услуге.
Набавка услуге пдржаваоа
димпвпда и уређаја за
лпжеое (ПЈ Баоа Лука, ПЈ
Нпви Град, ПЈ Проавпр).
Вриједнпст угпвпра:
2.818,00 КМ (без ПДВ-а).
Изврщилац услуге није
пбвезник ПДВ-а. Рпк
изврщеоа угпвпрених
услуга: 10 дана пд дана
пптписиваоа Угпвпра.
Плаћаое: у рпку пд 15 дана
пд дана дпстављаоа
фактуре и Записника п
изврщенпј услузи.

21.06/40469/22
-

-

-

-

17.08.2022.
гпдине

21.06/40488/22
19.08.2022.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
19.09.2022.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
5.990,00,00 КМ
(без ПДВ-а).

Угпвпр
реализпван:
26.08.2022.
гпдине
Укупна утрпщена
вриједнпст:
2.818,00 КМ (без
ПДВ-а).

-

-

45.

46.

47.

Теренска
впзила

Отвпрени
ппступак

(34113200-4)

164-1-1-46-557/22

Услуге струшнпг
псппспбљаваоа
(80530000-8)

Металне
пплице за
архиву

Анекс II дип Б

48.

(72400000-4)

ЈИБ:
4400991820003

„GotSolution“
д.п.п. Баоа
Лука
ЈИБ:
4402845240006

Директни
сппразум

(39131100-0)

Услуге
интернета

„ЛАДА АУТО“
д.п.п. Баоа
Лука

Отвпрени
ппступак
164-1-2-82-563/22

„ВигМелт“
д.п.п. Баоа
Лука
ЈИБ:
4400858660001

„Мтел“ а.д.
Баоа Лука
ЈИБ:
4400964000002

Набавка теренских впзила.
Вриједнпст угпвпра:
289.945,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 90 дана пд
дана пптписиваоа Угпвпра.
Плаћаое: у рпку пд 60 дана
пд дана пријема фактуре и
Записникa п пријему рпбе.
ИТ пбука – курс „Python“,
кпја се пдржава у перипду
пд средине септембра 2022.
гпдине дп краја јануара
2023. гпдине. Вриједнпст
угпвпра: 1.852,50 КМ (без
ПДВ-а). Плаћаое: према
предрашуну.
Набавка металних пплица
за архиву – ПЈ Кнежевп.
Вриједнпст угпвпра:
4.725,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 30 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.
Набавка
телекпмуникаципних услуга
(услуге интернет кпнекције
лпкација РУГИПП и
телекпмуникаципне услуге
MPLS за пптребе
перманентних станица кпје
нису на пбјектима ПЈ/ПК).
Вриједнпст угпвпра:
149.571,24 КМ (без ПДВ-а).
Фактурисаое ће се врщити
мјесешнп - ппшеткпм
мјесеца за претхпдни
пбрашунски мјесец.

-

-

21.06/40477/22

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Реализација
угпвпра у тпку.

-

22.08.2022.
гпдине

21.06/152-113/22
-

-

23.08.2022.
гпдине

21.06/40463/22
-

-

25.08.2022.
гпдине

21.06/40486/22
-

31.08.2022.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Реализација
угпвпра у тпку.

-

49.

Услуге
ппправака и
пдржаваоа
централнпг
гријаоа
(50720000-8)

ЈИБ:
4404016870003

Климатизаципни уређаји

„ROYAL –
COMPANY“
д.п.п. Бијељина

50.
(42512000-8)

51.

Директни
сппразум

„ПОСТКОМПАНИ“
д.п.п. Спкплац

Идентификаципне знашке
(35123400-6)

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

Директни
сппразум

ЈИБ:
4400382210002

„Интегра
инжеоеринг“
д.п.п. Баоа
Лука
ЈИБ:
4400885040007

Плаћаое у рпку пд 15 дана
пд пријема фактуре на
прптпкпл Кприсника услуга.
Угпвпр се закљушује на
перипд пд 12 мјесеци и 5
дана. Давалац услуга је са
пружаоем услуге
телекпмуникаципних
линкпва дужан заппшети
29.08.2022. гпдине, а са
пружаоем услуге приступа
интернету 03.09.2022.
гпдине.
Ппправка система за
гријаое у ПЈ Спкплац.
Вриједнпст угпвпра:
1.671,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа услуге: 2
дана пд дана увпђеоа у
ппсап. Плаћаое у рпку пд
30 дана пд пријема фактуре.
Набавка клима уређаја.
Вриједнпст угпвпра:
21.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке и мпнтаже: 30
дана. Плаћаое у рпку пд 30
дана пд пријема фактуре.
Идентификаципне картице
за пптребе сједищта Управе
(RFID картице за приступ).
Вриједнпст угпвпра: 895,44
КМ (без ПДВ-а). Припрема,
исппрука и щтампаое 26
RFID картица за приступ: у
рпку не дужем пд 15 дана
пд дана дпстављаоа
захтјева пд стране РУГИПП.
Плаћаое: у рпку пд 15 дана
пд дана пријема фактуре.

21.06/40494/22
-

01.09.2022.
гпдине

21.06/40487/22
-

03.09.2022.
гпдине

21.06/40419/22
-

Реализација
угпвпра у тпку.

Реализација
угпвпра у тпку.

-

-

Угпвпр
реализпван:
12.09.2022.
гпдине

-

05.09.2022.
гпдине

Укупна утрпщена
вриједнпст:
895,44 КМ (без
ПДВ-а)

52.

Услуге
ппправака и
пдржаваоа
сигурнпсне
ппреме

Отвпрени
ппступак
164-1-2-69-560/22

(506100000-49

53.

Одржаваое
спфтвера за
инфпрмаципну
технплпгију
(72267100-0)

54.

Одржаваое
спфтвера за
инфпрмаципну
технплпгију
(72267100-0)

Отвпрени
ппступак
164-1-2-59-561/22

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

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

Отвпрени
ппступак

„MINT ICT“ с.п.
Таоа Иванпвић

164-1-2-79-567/22

ЈИБ:
4508776980003

Сервис и пдржаваое
прптивпрпвалних система и
видеп надзпра. Вриједнпст
угпвпра: 11.180,00 КМ (без
ПДВ-а). Угпвпр је закљушен
на перипд пд 12 мјесеци
или дп истека финансијских
средстава. За сваку
ппјединашну услугу су
утврђени ппсебни рпкпви.
Плаћаое у рпку пд 60 дана
пд пријема фактуре.

Одржаваое ппслпвнпг
инфпрмаципнпг система и
система писарнице.
Вриједнпст угпвпра
66.360,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 12. мјесеци.
Плаћаоеће се врщити у 12
једнаких мјесешних рата, у
рпку пд 15 дана пд дана
пријема фактуре и
извјещтаја.

Набавка услуге пдржаваоа
апликативнпг рјещеоа
коиге улпжених угпвпра.
Вриједнпст угпвпра:
23.034,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк изврщеоа: 12 мјесеци
пд дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое: на
кварталнпм нивпу.

21.06/40475/22
-

-

07.09.2022.
гпдине

21.06/40478/22
-

07.09.2022.
гпдине

-

-

21.06/40413/22
09.09.2022.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Реализација
угпвпра у тпку

Угпвпр
ппшиое
прпизвпдити
правнп
дејствп пд
07.09.2022.
гпдине.

Реализација
угпвпра у тпку.

-

55.

Разни
щтампани
материјал
(22900000-9)

56.

Системи за
дигиталну
щтампу
(30122100-1)

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

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

Отвпрени
ппступак
164-1-1-80-568/22

„PROINTER ITSS
d.o.o. Banja
Luka-član
Infinity
International
Group“
ЈИБ:
4403865130009

57.

Защтитна
ппрема
(18143000-3)

Отвпрени
ппступак
164-1-1-92-566/22

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

Набавка щтампанпг
материјала. Вриједнпст
угпвпра: 28.999,60 КМ (без
ПДВ-а). Вријеме
реализације: 12 мјесеци пд
дана пптписиваоа Угпвпра
или дп истека финансијских
средстава. Плаћаое: у рпку
пд 30 дана пд дана пријема
фактуре и спецификације
прпдаје рпбе.
Усппстава принтинг система
пп ппдрушним јединицама
РУГИПП. Вриједнпст
угпвпра: 85.464,04 КМ (без
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 120
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Плаћаое: накпн
изврщене кпмплетне
исппруке и инсталације
рпбе, те пущтаоа принтинг
сиситема у рад.
Набавка ппреме за лишну
защтиту (ХТЗ). Вриједнпст
угпвпра: 76.908,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпк исппруке: 45
дана (први дип исппруке),
пднпснп 90 дана (други дип
исппруке) пд дана
пптписиваоа угпвпра.
Плаћаое: накпн сваке
изврщене исппруке, у рпку
пд 30 дана пд дана пријема
фактуре на Прптпкпл Купца
и Записника п
квалитативнпм и
квантитативнпм пријему
рпбе.

21.06/40492/22
-

12.09.2022.
гпдине

-

-

21.06/40445/22

Реализација
угпвпра у тпку.

Реализација
угпвпра у тпку.

Резервисани
угпвпр.

-

14.09.2022.
гпдине

21.06/40493/22
-

19.09.2022.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

-

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

