
ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (за период 01.01.2019. – 31.12.2019. године) 
 

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 

укупна  

утрошена 

вриједност 

 

 

 

Напомена 

(образложе

ње) 

 

 

 

1. 

Услуге 

управљаоа 

ппдацима  

(72322000-8) 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-167-5-

7/19 

„PROINTER ITSS“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4403865130009 

Реализација виртуализације 
ИТ инфраструктуре и 

реализација енергетске 
стабилнпсти у дата центру. 

Вриједнпст угпвпра: 
99.996,23 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк изврщеоа 60 дана пд 
дана закљушеоа угпвпра. 

Плаћаое у рпку пд 30 дана 
пд дана пријема фактуре и 

записника п уреднп 
изврщеним услугама. 

Прпдужен 

рпк важеоа 

угпвпра дп 

18.07.2019. 

гпдине. 

Анекс угпвпра 

пд 17.04.2019. 

гпдине 

99.996,23 КМ             

(без ПДВ-а) 

21.06/404-

114/18 

18.02.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

18.07.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

99.996,23 КМ 

(без ПДВ-а). 

 

 

 

Набавка 

према Плану 

из 2018. 

гпдине. 



 

 

 

2. 

 

Прпграмски 

пакети 

инфпрмаципни 

системи 

(480000000-8) 

 

 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

 

„Simel“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4402697200008 

Набавка извпрнпг кпда за 

спфтвер - впђеое коиге 

улпжених угпвпра. 

Вриједнпст угпвпра: 

12.820,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 30 дана пд 

дана пптписиваоа угпвпра.  

Рпк плаћаоа: 30 дана пд 

дана исппстављаоа фактуре 

за изврщене услуге и 

дпстављанпг Записника. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

21.06/404-

48/18 

28.02.2019. 

гпдине 

 

 

Угпвпр 

реализпван: 

18.04.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

12.820,00 КМ 

(без ПДВ-а). 

 

 

 

Набавка 

према Плану 

из 2018. 

гпдине. 

 

 

3. 

 

 

Струшни 

шаспписи  

(22211000-2) 

Директни 

сппразум 

„Финрар“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400931760001 

Набавка претплате на 
шасппис ФИНРАР за 2019. 

гпдину. Вриједнпст угпвпра: 
1.108,55 КМ (без ПДВ-а). 

Угпвпр закљушен пд 
25.02.2019. гпдине дп 

20.01.2020. гпдине. 
Плаћаое аванснп. 

- - 

21.06/054-4/19 

04.03.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

04.03.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.108,55 КМ          

(без ПДВ-а). 

- 

 

 

 

4. 

 

 

Уље за лпжеое 

(09135100-5) 

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 у складу са 
пптребама ПЈ Проавпр. 

Плаћаое у рпку пд 7 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- 

 

 

 

 

 

- 

21.06/054-

14/19 

04.03.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

16.12.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

6.000,00 КМ    

(без ПДВ-а). 

- 

 

 

 

4. 

 

 

Разни 

прпизвпди 

(44423000-1) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

КЕЦКОМ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400846220006 

Набавка шпхе, плексигласа и 

стпних лампи за пптребе 

Одјељеоа за архив дпк. и 

дигит. архив. Вр. угпвпра: 

1.891,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 7 рад. дана 

пд дана пптпис.угпвпра. Рпк 

плаћаоа: 30 дана пд дана 

исппстављаоа фактуре. 

 

 

- 

 

 

- 

 

21.06/404-

25/19 

15.03.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

20.03.2019. 

гпдине 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.891,00 КМ    

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 



 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

Услуга израде 

дигиталних 

карата 

(71354100-5) 

 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

 

 

„GISSOFT“ д.п.п. 

Бршкп - 

Бијељина 

ЈИБ: 

4600011890000 

Набавка услуге израде 

ппписних листпва за 

пптребе ПЈ Братунац. 

Вриједнпст угпвпра: 

5.970,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк за израду ппписних 

листпва је 90 дана пд дана 

дпстављаоа свих ппдатака 

неппхпдних за израду 

ппписних листпва. Исппрука 

ппписних листпва је 

сукцесивна, пднпснп пп 

заврщетку сваке к.п. 

Приликпм сваке исппруке 

саставља се Записник п 

примппредаји ппписних 

листпва. Плаћаое у рпку пд 

15 дана пп исппстављаоу 

фактуре заједнп са сва три 

записника п примппредаји. 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

21.06/404-

11/19 

19.03.2019. 

гпдине 

 

 

 

Угпвпр 

реализпван: 

18.09.2019. 

гпдине  

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

5.970,00 КМ    

(без ПДВ-а). 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

6. 

 

 

 

Браве за врата 

(44521110-2)  

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

СПЕЛ д.п.п.   

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400838550005 

Набавка брава и дијелпва 

брава (цилиндри, кваке и 

катанци) за пптребе 

Републишке управе за 

гепдетске и импвинскп-

правне ппслпве. . 

Вриједнпст угпвпра: 

1.698,26 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 30 дана пд 

дана пптписиваоа угпвпра. 

Рпк плаћаоа: 30 дана пд 

дана исппстављаоа фактуре 

и птпремнице. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/054-

63/19 

21.03.2019. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

03.04.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.698,26 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 



 

 

 

 

 

7. 
Штампане 

коиге 

 

(22110000-4) 

Директни 

сппразум 

„PRIMAPROM“ 
д.п.п. Баоа 

Лука  
  

ЈИБ: 
4400938000002 

Набавка струшне литературе 

и тп 20 (двадесет) кпмада 

коиге „Арбитража за пбласт 

Бршкп-сппр или фарса 

стпљећа“ аутпра прпф. др 

Витпмира Ппппвић. 

Вриједнпст угпвпра је 

3.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Прпдавац је пбавезан да 

рпбу из шлана 1. пвпг 

угпвпра исппруши Купцу у 

рпку пд 7 (седам) дана пд 

дана закљушеоа Угпвпра. 

Плаћаое исппрушене рпбе 

Купац ће изврщити у рпку 

пд 15 дана пд дана пријема 

фактуре, уз кпју је Прпдавац 

дужан прилпжити 

птпремницу. 

- - 

21.06/054-

42/19 

 

21.03.2019. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

21.03.2019. 

гпдине 

 Укупна 

утрпщена 

вриједнпст: 

3.000,00 КМ    

(без ПДВ-а) 

- 

 

 

 

8. 

 

 

Канцеларијски 

намјещтај  

(39130000-2) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-1-172-5-

11/19 

 

 

„Design Office“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4400959850006 

Набавка канцеларијскпг 

намјещтаја. Вриједнпст 

угпвпра:74.895,00 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. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

21.06/404-

117/18 

 21.03.2019. 

гпдине 

 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

  

 

 

 

Набавка 

према Плану 

из 2018. 

гпдине. 

 

 

9. 

 

 

Стпларски 

радпви  

(45421000-4) 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

„Design Office“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

 

ЈИБ: 

4400959850006 

Набавка радпва 

рекпнструкције ппстпјећих 

металних пплица. 

Вриједнпст угпвпра: 

5.996,90 КМ (без ПДВ-а).  

Рпк извпђеоа радпва: 30 

дана пд дана пбпстранпг 

пптписиваоа угпвпра. Рпк 

плаћаоа: 30 дана пд дана 

 

 

-  

 

 

- 

 

21.01/054-

60/19  

22.03.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

21.04.2019. 

гпдине. 

 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

5.996,90 КМ    

(без ПДВ-а) 

 

 

- 



исппстављаоа фактуре за 

изврщене услуге и 

дпстављанпг Записника. 

 

 

 

 

10. 

 

 

Картпнске 

кутије 

(44617100-9) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

КЕЦКОМ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400846220006 

Набавка картпнских кутија 

за пптребе Одјељеоа за 

архив дпкументације и 

дигитални архив. 

Вриједнпст угпвпра: 

5.996,00 КМ (без ПДВ-а). 

Исппрука: сукцесивна, у 

максималнп три исппруке, 

пп захтјеву Купца, а у рпку 

пд 15 радних дана пд 

пријема наручбе. Рпк 

плаћаоа: 30 дана пд дана 

исппстављаоа фактуре. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/054-

26/19 

26.03.2019. 

гпдинe 

 

Угпвпр 

реализпван: 

16.07.2019. 

гпдине  

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

5.996,00 КМ    

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 

 

 

 

11. 

 

 

 

 

 

Љепљива трака 

(44424200-0) 

 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

КЕЦКОМ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400846220006 

Набавка сампљепљивих 

трака за пптребе Одјељеоа 

за архив дпкументације и 

дигитални архив. 

Вриједнпст угпвпра: 

6.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 15 радних 

дана пд дана пптписиваоа 

угпвпра. Рпк плаћаоа: 30 

дана пд дана исппстављаоа 

фактуре. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/404-

66/19 

02.04.2019. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

17.04.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

6.000,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 

 

 

 

12. 

 

 

Љепила 

(24910000-6) 

 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

КЕЦКОМ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400846220006 

Набавка љепила за пптребе 

Одјељеоа за архив 

дпкументације и дигитални 

архив. Вриједнпст угпвпра: 

1.575,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 15 радних 

дана пд дана пптписиваоа 

угпвпра. Рпк плаћаоа: 30 

дана пд дана исппстављаоа 

фактуре. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/054-

28/19 

02.04.2019. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

09.04.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.575,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 



 

 

 

13. 

 

 

Катастарски 

премјери 

(71355200-3) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-156-5-

14/19 

 

 

ГРУПА 

ПОНУЂАЧА 

Представник 

групе ппнуђаша 

„ГЕОКИНГ“ 

д.п.п. Дпбпј 

 

ЈИБ: 

4400121840009 

Премјер непремјерених 

дијелпва Републике Српске 

за дип ппщтина Републике 

Српске и тп за дијелпве 

ппщтине Калинпвик. 

Вриједнпст угпвпра: 

1.478.000,00 КМ (без ПДВ-

а). Рпк изврщеоа услуга: 

450 дана пд дана увпђеоа у 

ппсап. Рпк плаћаоа: 15 

дана пд дана пријема 

фактуре и Записника п 

кпнашнпм прихватаоу 

изврщене услуге. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

21.01/404-

54/17  

12.04.2019. 

гпдине 

 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку.  

 

 

 

 

Набавка 

према Плану 

из 2017. 

гпдине. 

 

 

 

 

 

14. 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, a исти 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-

277/19 

  

12.04.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 



 

 

 

15. 

Услуге 

рекламираоа 

 (79342200-5) 

 

Директни 

сппразум 

„Media Lobby“ 

д.п.п. Сарајевп  

ЈИБ: 

4201915030009 

Закуп медијскпг прпстпра у 
недељним нпвинама – 

пбјава интервјуа са 
директпрпм РУГИПП-а. 

Вриједнпст угпвпра: 
3.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа: пбјава 
интервјуа у магазину „The 
PRESTIGE“, издаое април-

мај 2019. гпдине. Плаћаое у 
рпку пд 15 дана пд дана 

пријема фактуре. 

- - 

21.01/052-

241/19 

15.04.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван. 

 Укупна 

утрпщена 

вриједнпст: 

3.000,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

16. 

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: 

5.900,00 КМ (без ПДВ-а). 
Угпвпр се закљушује на 
перипд пд 12 мјесеци 

(01.05.2019.-30.04.2020.) 

 

 

- 

 

 

- 

21.06/404-

14/19 

25.04.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

- 

 

 

17. 

Банкарске 

услуге 

(66110000-4) 

Директни 

сппразум 

„Sberbank“ а.д. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400930100008 

Набавка банкарских услуга 
– впђеое рашуна и услпви 

платнпг прпмета. 
Вриједнпст угпвпра: 100,00 
КМ (без ПДВ-а). Угпвпр се 
закљушује на перипд пд 12 

мјесеци (08.05.2019.-
07.05.2020.)     

 

 

- 

 

 

- 

21.06/404-

14/19 

07.05.2019. 

гпдине. 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

- 

 

 

 

18. Услуге 

пглащаваоа и 

маркетинга 

(79340000-9) 

Директни 

сппразум 

Услуге „Вијести 

плус“ Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4510927750000 

Закуп медијскпг прпстпра у 
дневним нпвинама 

дпступним на теритприји РС 
(пбјављиваое 

инфпрмативних и 
маркетинщких ппрука у 

дневнпм листу „Вешерое 
нпвпсти“). Вриједнпст 

угпвпра: 3.000,00 КМ (без 
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: дп 
06.05.2020. гпдине или дп 

истека финансијских 
средстава. Плаћаое у рпку 
пд 15 дана пд дана пријема 

фактуре. 

- - 

21.01/052-

317/19 

07.05.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

03.01.2020. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

3.000,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

 

- 



 

 

19. 

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 (на ппрталу 

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. 

- - 

21.01/052-

309/19 

16.05.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

- 

 

 

 

20. 

 

 

Одржаваое 

ппреме за 

мрежу 

ппдатака 

(50312310-1) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-182-3-

77 

 

 

„Vekom Geo“ 

д.п.п. Бепград 

ЈИБ:  

17323075 

 

Набавка услуге пдржаваоа 

функципналне мреже 

перманентних ГНСС станица 

Републике Српске- спфтвер 

и хардвер. Вриједенпст 

пквирнпг сппразума: 

511.561,79 (без ПДВ-а). 

Вриједнпст угпвпра 

закљушенпг на пснпву 

пквирнпг сппразума: 

186.311,93 (без ПДВ-а). 

 

 

 

-  

 

 

Препстала 

вриједнпст 

Оквирнпг 

сппразума: 

155.491,93КМ  (без 

ПДВ-а). 

 

Оквирни 

сппразум брпј 

21.06/404-

93/17 пд 

21.05.2018. 

гпдине, Угпвпр 

брпј 

21.06/404-

93/17 пд 

21.05.2019. 

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. 

гпдине. 

 

 

 

21. 

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: 3.000,00 КМ (без 
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: дп 

истека финансијских 
средстава. Плаћаое у рпку 
пд 7 дана пд дана пријема 

фактуре. 

- - 

21.01/052-

364/19 

24.05.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

30.12.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

2.925,72 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 



 

 

 

 

 

 

22. 

Гепдетске 

услуге 

 

(71355000-1) 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-174-5-

20/19 

 

 

Група 

ппнуђаша, 

представник 

групе ппнуђаша  

МapSoft d.o.o. 

Бепград  

 

ЈИБ:        

17377817 

Набавка услуге 
дигитализације 

катастарских планпва за 
пптребе капиталних 

инвестиција - услуга израде 
база дигиталних 

катастарских планпва у 
рубним ппщтинама 

Републике Српске за 
пптребе псниваоа катастра 
неппкретнпсти.  Вриједнпст 
угпвпра: 246.950,00 КМ (без 
ПДВ-а). Изврщилац услуга је 

пбавезан да услуге кпје су 
предмет пвпг угпвпра 

изврщи у рпку пд 6 мјесеци 
пд дана пптписиваоа 

угпвпра пд стране пбје 
угпвпрне стране. Плаћаое: 

прекп ппрескпг 
пунпмпћника у рпку пд 15 

дана пд дана пријема 
фактуре, уз кпју је 
Изврщилац дужан 

прилпжити и збирни 
(кпнашни) Записник п 
уреднп изврщеним 

услугама. 

- - 

21.06/404-

121/18  

 

27.05.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

21.11.2019. 

гпдине.  

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

246.950,00 КМ 

(без ПДВ-а). 

Набавка 

према Плану 

из 2018. 

гпдине. 

 

 

 

23. 

 

 

Катастарски 

премјери 

(71355200-3) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-155-5-

21/19 

 

 

 

„INFO MAP“ 

д.п.п. Нпви 

Град 

ЈИБ: 

4400751600006 

Премјер непремјерених 

дијелпва Републике Српске 

за дип ппщтина Републике 

Српске и тп за дијелпве 

ппщтине Љубиое. 

Вриједнпст угпвпра: 

900.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа услуга: 450 

дана пд дана увпђеоа у 

ппсап. Рпк плаћаоа: 15 

дана пд дана пријема 

фактуре и Записника п 

кпнашнпм прихватаоу 

изврщених услуга. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

21.01/404-

55/17  

28.05.2019. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку.  

 

 

Набавка 

према Плану 

из 2017. 

гпдине. 



 

 

 

24. 

 

 

Прпизвпди за 

шищћеое 

(39830000-9) 

 

 

Отвпрени 

ппступак  

164-1-1-42-5-

17/19 

 

 

„Кецкпм“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400846220006 

Набавка средстава за 

пдржаваое хигијене. 

Вриједнпст пквирнпг 

сппразума: 130.000,00 (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. 

 

 

-  

 

Препстала 

вриједнпст 

Оквирнпг 

сппразума: 

65.013,02 КМ  (без 

ПДВ-а). 

 

Оквирни 

сппразум брпј 

21.06/404-

12/19 пд 

29.05.2019. 

гпдине, Угпвпр 

брпј 

21.06/404-

12/19 пд 

29.05.2019. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

Оквирни 

сппразум је 

закљушен на 

перипд пд 2 

гпдине, а 

угпвпр је 

закљушен на 

перипд  пд 12 

мјесеци. 

 

 

 

 

25. 

Кутије 

приједлпга  

(30196300-2) 

Директни 

сппразум 

„KECKOM“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4400846220006 

Набавка 30 прпвидних 
плексиглас кутија за жалбе 

за пптребе ппдрушних 
јединица.  Вриједнпст 

угпвпра: 1.335,00 КМ (без 
ПДВ-а). Рпк изврщеоа: 15 

радних дана пд дана 
закљушеоа угпвпра.  

Плаћаое у рпку 30 дана пд 
дана пријема фактуре. 

- - 

21.06/054-

95/19 

03.06.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

11.06.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.335,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 

 

 

 

26. Претплатнишке 

услуге 

 

(79980000-7) 

Директни 

сппразум 

Нпвинска 

агенција 

Републике 

Српске „СРНА“ 

а.д. Бијељина 

 ЈИБ: 

4400419580000 

Набавка услуга кприщтеоа 

сервиса вијести „СРНА“, за 

пптребе нпвинара РУГИПП. 

Угпвпр се закљушује на 

перипд пд 12 мјесеци пд 

дана закљушеоа угпвпра. 

Фактурисаое се врщи на 

мјесешнпм нивпу. Кприсник 

је дужан на мјесешнпм 

нивпу плаћати изнпс пд 

458,00 КМ без ПДВ-а, дпк је 

укупна вриједнпст угпвпра 

5.496,00 КМ без ПДВ-а.  

- - 

21.01/052-

348/19 

 

03.06.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 



 

 

 

 

 

 

27. 

Услуге у 

пбласти 

здравства 

 

(85100000-0) 

Анекс II дип Б 

ЈЗУ Завпд за 

медицину рада 

и сппрта 

Републике 

Српске, Баоа 

Лука  

 

ЈИБ: 

4402560240002 

Набавка услуге врщеоа 
перипдишних љекарских 

прегледа за 16 (щеснаест) 
радника кпји су заппслени 

на радним мјестима са 
ппвећаним ризикпм. 

Вриједнпст угпвпра изнпси 
1.920,00 КМ без ПДВ-а. 

Изврщилац је дужан у рпку 
пд 30 (тридесет) дана пд 
дана закљушеоа угпвпра 
изврщити услуге кпје су 

предмет угпвпра. 
Фактурисаое ће се врщити 

накпн изврщених свих 
угпвпрних пбавеза, а 
Нарушилац је дужан 

изврщити плаћаое у рпку 
пд 30 дана пд дана пријема 

фактуре, уз кпју је 
Изврщилац дужан 

прилпжити Записник 
пптписан пд стране пбје 

угпвпрне стране. 

- - 

21.06/404-

32/19  

 

07.06.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

04.07.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст:  

1.920,00 КМ        

(без ПДВ-а). 

- 

 

 

 

 

28. 

 

 

 Савјетпдавне 

услуге у 

защтити пд 

ппаснпсти и 

кпнтрпли 

ппаснпсти 

(71317000-3) 

 

 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

„Аlpha Security“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4402823510000 

Набавка услуге израде Акта 

п прпцјени угрпженпсти 

пбјеката. 

Вриједнпст угпвпра: 

1.500,00 КМ (без ПДВ-а). 

Угпвпр је закљушен на 

перипд пд једне гпдине или 

дп истека угпвпрених 

средстава.  

Рпк изврщеоа услуге:10 

дана пд пријема захтјева 

Одсјека за защтиту. Рпк 

плаћаоа: 30 дана пд дана 

исппстављаоа фактуре за 

изврщене услуге и 

дпстављанпг Записника. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

21.06/404-

22/19  

07.06.2019. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 



 

 

 

29. 

 

 

Студија 

извпдиљвпсти 

(79314000-8) 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

„Аlpha Security“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4402823510000 

Набавка услуге израде 

безбједнпснпг елабпрата. 

Вриједнпст угпвпра: 

1.500,00 КМ (без ПДВ-а).  

Угпвпр је закљушен на 

перипд пд једне гпдине или 

дп истека угпвпрених 

средстава. 

Рпк изврщеоа услуге:4 дана 

пд пријема захтјева Одсјека 

за защтиту. Рпк плаћаоа: 30 

дана пд дана исппстављаоа 

фактуре за изврщене услуге 

и дпстављанпг Записника. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/404-

23/19  

07.06.2019. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 

 

 

 

30. 

 

 

 Израда 

прпјекта и 

нацрта, 

прпцјена 

трпщкпва 

(71242000-6) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

„Аlpha Security“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4402823510000 

Набавка услуге израде 

прпјектнпг задатка-прпјекта 

интегрисанпг система 

защтите. 

Вриједнпст угпвпра: 

1.500,00 КМ (без ПДВ-а).  

Угпвпр је закљушен на 

перипд пд једне гпдине или 

дп истека угпвпрених 

средстава. Рпк изврщеоа 

услуге:4 дана пд пријема 

захтјева Одсјека за защтиту. 

Рпк плаћаоа: 30 дана пд 

дана исппстављаоа фактуре 

за изврщене услуге и 

дпстављанпг Записника. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

21.06/404-

36/19  

07.06.2019. 

гпдине 

 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 

 

 

 

31. 

 

 

Впдпинстала-

терски и 

санитарни 

радпви 

 (45330000-9) 

Директни 

сппразум 

ШУМИЛ д.п.п. 

Кпзарска 

Дубица  

ЈИБ: 

400729770003 

Набавка извпђеоа радпва 

на нпвпј впдпвпднпј мјернпј 

линији за пптребе Ппдрушне 

јединице Кпзарска Дубица. 

Вриједнпст угпвпра изнпси 

1.947,08 КМ без ПДВ-а. 

Извпђаш је пбавезан радпве 

кпји су предмет угпвпра 

изврщити у рпку пд 10 

радних дана пд дана 

- - 

21.06/054-

107/19  

18.06.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

26.07.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.947,08 КМ   

(без ПДВ-а). 

- 



 увпђеоа Извпђаша у ппсап, 

а пп заврщетку радпва 

сашиниће се Записник п 

изврщеним радпвима. 

Гарација изведених радпва 

је 24 мјесеца пд дана 

примппредаје изврщених 

радпва. Нарушилац је дужан 

изврщити плаћаое у рпку 

пд 30 дана пд дана пријема 

фактуре, уз кпју је Извпђаш 

дужан прилпжити и 

Записник п изврщеним 

радпвима. 

 

 

 

32. 

Превпзне 

услуге 

(60000000-8) 

 

Директни 

сппразум 

Аутппревпзник 

Светпзар 

Данилпвић 

ЈИБ: 

4508294050009 

Набавка услуге превпза, 
утпвара и истпвара 

канцеларијскпг намјещтаја, 
ппреме и архиве (списа) са 

лпкација кпје кпристи ПЈ 
Фпша на нпве лпкације. 

Вриједнпст угпвпра: 
1.666,67 (без ПДВ-а). Рпк 
изврщеоа: дп 15.07.2019. 

гпдине.  Плаћаое у рпку 15 
дана пд дана пријема 
фактуре и записника. 

- - 

21.06/054-

113/19 

28.06.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

15.07.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.666,67 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

 

 

33. 

 

 

 

Врата и 

прпзпри 

 (44221000-5) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

ПЗР „ДМД 

МОЛЕРИН“, 

Чардашани, 

Лактащи 

ЈИБ: 

4504018980005 

Набавка и уградоа стаклене 

стијенке у силвер бпји са 

вратима пд хладнпг 

алуминијумскпг прпфила за 

пптребе Ппдрушне јединице 

Лактащи. Вриједнпст 

угпвпра: 1.500,00 КМ (без 

ПДВ-а). Рпк исппруке: 15 

дана пд дана пптписиваоа 

Угпвпра. Рпк плаћаоа: 15 

дана пд дана исппстављаоа 

фактуре и птпремнице 

пптписане пд пбје угпвпрне 

стране. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/054-

104/19 

02.07.2019. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

25.07.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.500,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

 

- 



 

 

 

 

 

34. 

 

 

 

Праое 

аутпмпбила и 

слишне услуге 

 (50112300-6)  

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

 

 

„AS STAR“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4403526780002 

Набавка услуга праоа 

службених мптпрних впзила 

РУГИПП у Баоалуци. 

Вриједнпст угпвпра: 

2.500,00 КМ (без ПДВ-а). 

Угпвпр се закљушује на 

перипд пд 12 мјесеци п 

дана пптписиваоа угпвпра 

или дп истека финансијских 

средстава. Плаћаое: у рпку 

пд 30 дана пд дана 

исппстављаоа фактуре, кпја 

ће се исппстављати на 

мјесешнпм нивпу дп 5-пг у 

мјесецу. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

21.06/404-

52/19 

05.07.2019. 

гпдине 

 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

35. 

 

 

Увлакаши 

дпкумената у 

скенер 

(30124520-5) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

 

СЗР „TIKO“, 

Кецман 

Славица с.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4502391950008 

Набавка два рплера за 

увпђеое папира (тј. дпдатка 

са ваљцима за скенер) за 

пптребе Сектпра за 

инфпрмаципне технплпгије 

катастра неппкретнпсти. 

Вриједнпст угпвпра: 

1.700,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 30 дана пд 

дана пптписиваоа угпвпра. 

Рпк плаћаоа: 15 дана пд 

дана исппстављаоа фактуре 

и птпремнице. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

21.06/054-

126/19 

11.07.2019. 

гпдине 

 

 

Угпвпр 

реализпван: 

02.08.2019. 

гпдине  

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.700,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 



 

 

 

 

36. 

 

 

Услуге 

пдржаваоа 

система 

(50324100-3) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

„IM Fire 

Security“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

 

ЈИБ: 

4403421250008 

Набавка услуге 

сервисираоа и пдржаваоа 

ватрпдпјавнпг система. 

Вриједнпст угпвпра: 

6.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Угпвпр је закљушен на 

перипд пд једне гпдине или 

дп истека угпвпрених 

средстава. 

Сукцесивнп изврщаваое 

услуга. Рпк плаћаоа: 10 

дана пд дана пријема 

фактуре за изврщене услуге 

и дпстављанпг раднпг 

налпга. 

 

 

 

 

-  

 

 

 

 

-  

 

 

 

21.06/404-

21/19 

19.07.2019. 

гпдине 

 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

37. 
Превпзне 

услуге 

(60000000-8) 

Директни 

сппразум 

Занатска радоа 

"MEDEX", 

Данијел Гајић 

с.п, Бијељина 

ЈИБ: 

4510157200006 

Набавка услуге превпза, 
утпвара и истпвара 

канцеларијскпг намјещтаја, 
ппреме и архиве (списа) из 
ппслпвних прпстприја кпје 

кпристи ПЈ Бијељина у нпве 
ппслпвне прпстприје. 
Вриједнпст угпвпра: 

1.600,00 (без ПДВ-а). Рпк 
изврщеоа: дп 05.08.2019. 

гпдине.  Плаћаое у рпку 15 
дана пд дана пријема 
фактуре и записника. 

- - 

21.06/054-

154/19 

01.08.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

05.08.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.600,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 



 

 

 

 

 

38. 

Антивирусни 
прпграмски 

пакет 
 

(48761000-0) 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

„LANACO“ д.п.п. 

Баоа Лука 

 

ЈИБ: 

4400853190007 

Набавка 1000 лиценци 

антивирусног софтвера 

за потребе Републичке 

управе за геодетске и 

имовинско-правне 

послове. Вриједност 

уговора износи 10.250,00 

без ПДВ-а. Прпдавац је 

дужан рпбу из шлана 1. пвпг 

угпвпра исппрушити у рпку 

пд 15 дана пд дана 

пптписиваоа угпвпра, а 

Купац је дужан плаћаое 

изврщити у рпку пд 15 дана 

пд дана исппруке рпбе 

(спфтвера, пднпснп 

лиценце/кпда) и 

исппстављаоа фактуре на 

прптпкпл Угпвпрнпг пргана. 

- - 

21.06/404-

37/19  

 

05.08.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

06.08.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

10.250,00  КМ 

(без ПДВ-а) 

- 

 

 

 

 

 

39. 

Рашунарска 

ппрема и 

пптрепщтине 

(30200000-1) 

 

Мрежна 

ппрема 

(32420000-3) 
 

Скенери за 
рашунаре 

(30216110-0) 

Отвпрени 

ппступак 

 

164-1-1-62-5-

32/19 

„PROINTER ITSS“ 

д.п.п. Баоа 

Лука  

 

ЈИБ: 

4403865130009 

Набавка рашунарске и 

мрежне ппреме и ппреме 

за скенираое за пптребе 

усппставе дигиталнпг 

архива Републишке управе 

за гепдетске и импвинскп-

правне ппслпве. Вриједнпст 

угпвпра: 752.086,75 КМ без 

ПДВ-а. Рпк исппруке, 

инсталације, кпнфигурације 

и пущтаое у рад: 90 дана пд 

дана пптписиваоа Угпвпра 

пд стране пбје угпвпрне 

стране. Плаћаое у рпку пд 

30 дана пд дана пријема 

фактуре, уз кпју је Прпдавац 

дужан прилпжити и 

кпнашни (збирни) Записник, 

пптписан пд стране пбје 

угпвпрне стране. 

- - 

21.06/404-

20/19  

08.08.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

15.11.2019. 

гпдине.  

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

752.086,75 КМ 

(без ПДВ-а) 

- 



 

 

 

40. Впдпинстала-

терски и 

санитарни 

радпви  

 

(45330000-9) 

Директни 

сппразум 

Кпмуналнп 

предузеће за 

прпизвпдоу и 

дистрибуцију 

впде а.д. 

Кпзарска 

Дубица  

 

ЈИБ: 

4400739060004 

Набавка радпва извпђеоа 

нпвпг впдпвпднпг 

прикљушка за пптребе ПЈ 

Кпзарска Дубица. 

Вриједнпст Угпвпра 1.088,82 

КМ без ПДВ-а.  Извпђаш је 

пбавезан радпве кпји су 

предмет угпвпра изврщити 

у рпку пд 30 дана пд дана 

пптписиваоа угпвпра пд 

стране пбје угпвпрне 

стране. Пп заврщеним 

радпвима Изврщилац је 

пбавезан пптписати 

Извпђашу радни налпг п 

изведеним радпвима. 

- - 

21.01/052-

318/19  

12.08.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

27.08.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.088,82 КМ   

(без ПДВ-а) 

- 

 

 

 

 

41. 

 

 

 

Услуге 

дератизације 

(90923000-3) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дезинсекција 

д.п.п. Бијељина 

ЈИБ: 

4404117800006 

Набавка услуга јесеое 

дератизације за 25 пбјеката 

– ппдрушних јединица и 

канцеларија у власнищтву 

РУГИПП. Вриједнпст 

угпвпра: 1.455,15 КМ. 

Угпвпр се  закљушује на 

пдређенп вријеме, дп 

реализације угпвпрених 

услуга или најкасније дп 

31.12.2019. гпдине.  

Плаћаое: пп пкпншанпм 

ппслу, у рпку пд 15 дана пд 

дана пријема фактуре и 

свих 25 пптврда п 

изврщеним услугама 

дератизације. Гарантни рпк 

за изврщене услуге: 6 

мјесеци. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

 

 

21.06/054-

143/19 

19.08.2019. 

гпдине 

 

 

Угпвпр 

реализпван: 

25.11.2019. 

гпдине 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.455,15 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

 

- 



 

 

 

42. Блпкпви 

 

 (22816000-3) 

Директни 

сппразум 

 

Центар за 
прпфесипналну 
рехабилитацију 

и 
заппщљаваое 
инвалида а.д. 

Баоа Лука 
 

ЈИБ: 
4403395230001 

Набавка уплатница са 

щтамппм, у вези са 

Инструкцијпм Владе РС бр. 

04/1-012-2-1711/13. 

Вриједнпст угпвпра: 

5.991,00 КМ (без ПДВ-а). 

Исппрука: у рпку пд 15 дана 

пд дана пптписиваоа 

угпвпра. Плаћаое: у рпку пд 

15 дана пд дана пријема 

фактуре и пптписане 

птпремнице. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

21.06/054-

164/19 

19.08.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

18.09.2019. 

гпдине  

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

5.991,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

- 

 

 

 

 

 

43. Услуге 

унутращоег 

ппремаоа 

 

(79931000-9) 

Директни 

сппразум 

ПЗР „DMD 

MOLERIN“, 

Чардашани 

Лактащи 

 

ЈИБ: 

4504018980005 

 

Набавка услуге унутращоег 

ппремаоа за пптребе 

Сједищта управе, ПК 

Вукпсавље и прпстприја у 

Бијељини кпје кпристе 

Кпмисије за излагаое и 

утврђиваое права 

неппкретнпсти. Вриједнпст 

угпвпра изнпси 2.744,70 КМ 

без ПДВ-а. Изврщилац је 

пбавезан изврщити услуге у 

рпку пд 30 дана пд дана 

пптписиваоа угпвпра пд 

стране пбје угпвпрне 

стране.  Нарушилац је дужан 

изврщити плаћаое у рпку 

пд 30 дана пд дана пријема 

фактуре, уз кпју је 

Изврщилац дужан 

прилпжити и Записник п 

изврщеним услугама. 

- - 

21.06/404-

79/19  

22.08.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

20.09.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

2.744,70 КМ   

(без ПДВ-а) 

- 



 

 

 

 

 

44. Радпви на 

ппнпвнпм 

бпјеоу  

 

(45442180-2) 

Директни 

сппразум 

ПЗР „DMD 

MOLERIN“, 

Чардашани 

Лактащи 

 

ЈИБ: 

4504018980005 

 

Набавка радпва крешеоа у 

прпстпријама РУГИПП-а. 

Вриједнпст угпвпра изнпси 

5.779,05 КМ без ПДВ-а.  

Извпђаш је пбавезан радпве 

кпји су предмет угпвпра 

изврщити у рпку пд 30 дана 

пд дана пптписиваоа 

угпвпра пд стране пбје 

угпвпрне стране. Угпвпрне 

стране су дужне сашинити 

Записник п примппредаји 

радпва за сваку ппдрушну 

јединицу.  Нарушилац је 

дужан изврщити плаћаое у 

рпку пд 30 дана пд дана 

пријема фактуре, уз кпју је 

Извпђаш дужан прилпжити 

и Записник п изврщеним 

радпвима (укупнп 3 

Записника). 

- - 

21.06/404-

80/19  

22.08.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

20.09.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

5.779,05 КМ   

(без ПДВ-а). 

- 

 

 

 

45. 

 

Услуге 

пдржаваоа и 

ппправки 

расхладних 

група 

(50730000-1) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

 

164-1-2-88-5-

38/19 

 

„Royal 

Company“ д.п.п. 

Бијељина 

 

ЈИБ: 

4400382210002 

 

Набавка услуге 

сервисираоа и пдржаваоа 

клима уређаја. 

Вриједенпст пквирнпг 

сппразума: 98.000,00 (без 

ПДВ-а). Вриједнпст угпвпра 

закљушенпг на пснпву 

пквирнпг сппразума: 

49.000,00 (без ПДВ-а). 

 

 

-  

 

Препстала 

вриједнпст 

Оквирнпг 

сппразума: 

49.000,00 КМ  (без 

ПДВ-а). 

 

 

Оквирни 

сппразум брпј 

21.06/404-

42/19 пд 

23.08.2019. 

гпдине,  

Угпвпр брпј  

21.06/404-

42/19 пд 

23.08.2019. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку.  

 

 

Оквирни 

сппразум је 

закљушен на 

перипд пд 2 

гпдине, а 

угпвпр је 

закљушен на 

перипд  пд 12 

мјесеци. 



46. 

Грађевински 

радпви на 

ппслпвним 

зградама 

(45213100-4) 

Директни 

сппразум 

„Prizma“ д.п.п. 

Бијељина 

ЈИБ: 

4402198620004 

Набавка грађевинских 
радпва у пбјекту на адреси 
Дущана Бараоина 11-15 у 

Бијељини. Вриједнпст 
угпвпра: 1.113,40 КМ (без 
ПДВ-а). Рпк изврщеоа је 8 
дана пд дана пптписиваоа 

угпвпра.  Плаћаое у рпку 15 
дана пд дана пријема 
фактуре и записника. 

- - 

21.06/404-

84/19 

29.08.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

05.09.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.113,40 КМ    

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 

 

47. 

Впдпинстала-

терски и 

санитарни 

радпви 

(45330000-9) 

Директни 

сппразум 

„Prizma“ д.п.п. 

Бијељина 

ЈИБ: 

4402198620004 

Набавка 
впдпинсталатерских и 

санитарних радпва у пбјекту 
на адреси Дущана 
Бараоина 11-15 у 

Бијељини. Вриједнпст 
угпвпра: 2.060,00 КМ (без 
ПДВ-а). Рпк изврщеоа је 8 
дана пд дана пптписиваоа 

угпвпра.  Плаћаое у рпку 15 
дана пд дана пријема 
фактуре и записника. 

- - 

21.06/404-

87/19 

29.08.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

05.09.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

2.060,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 

48. 

Прпзпри, врата 

и српдни 

артикли 

(44221000-5) 

Директни 

сппразум 

„Prizma“ д.п.п. 

Бијељина 

ЈИБ: 

4402198620004 

Набавка и мпнтажа 
унутращоих врата у пбјекту 

на адреси Дущана 
Бараоина 11-15 у 

Бијељини. Вриједнпст 
угпвпра: 3.070,00 КМ (без 
ПДВ-а). Рпк изврщеоа је 8 
дана пд дана пптписиваоа 

угпвпра.  Плаћаое у рпку 15 
дана пд дана пријема 
фактуре и записника. 

- - 

21.06/404-

88/19 

29.08.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

05.09.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

3.070,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

- 



 

49. 

Телекпмуника-

ципне услуге 

 

(64200000-8) 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

М:тел а.д. Баоа 

Лука 

 

ЈИБ: 

4400964000002 

Набавка 

телекпмуникаципних 

линкпва, пднпснп 

телекпмуникаципних услуга 

(MPLS) за пптребе 

перманентних станица кпје 

нису на пбјектима 

ппдрушних јединица/ 

канцеларија ( 5 лпкација). 

Вриједнпст угпвпра 

11.100,00 КМ без ПДВ-а. 

Фактурисаое се врщи на 

мјесешнпм нивпу, а 

мјесешна накнада изнпси 

925,00 КМ без ПДВ-а. 

Нарушилац је дужан 

плаћаое изврщити у рпку 

пд 15 дана пд дана пријема 

фактуре. 

- - 

21.06/404-

60/19  

29.08.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

50. 

Ппстављаое 

плпшица  

(45431000-7) 

Директни 

сппразум 

ПЗР „DMD 

MOLERIN“, 

Чардашани 

Лактащи 

 

ЈИБ: 

4504018980005 

Набавка керамишарских 
радпва за пптребе ПЈ 
Бијељина. Вриједнпст 

угпвпра: 2.386,50 КМ (без 
ПДВ-а). Рпк изврщеоа је 8 
дана пд дана пптписиваоа 

угпвпра.  Плаћаое у рпку 15 
дана пд дана пријема 
фактуре и записника 

- - 

21.06/404-

86/19 

30.08.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

04.09.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

2.356,50 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

 

51. 

Услуге 

псигураоа пд 

несреће 

(66512100-3) 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-65-5-

41/19 

„Osiguranje 

Aura“ а.д. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4402741620001 

Набавка услуга псигураоа – 
ЛОТ 1 Осигураое лица –

кплективнп кпмбинпванп 
псигураоерадника пд 
ппсљедица несрећнпг 

слушаја. Вриједнпст 
пквирнпг сппразума: 

44.000,00 (без ПДВ-а). 
Вриједнпст угпвпра на 

пснпву пквирнпг сппразума 
је: 16.182,00 КМ (без ПДВ-
а). Рпк изврщеоа услуге: 

- 

Препстала 

вриједнпст 

Оквирнпг 

сппразума: 

27.818.00 KM 

(без ПДВ-а) 

Оквирни 

сппразум брпј 

21.06/404-

27/19 пд 

30.08.2019. 

гпдине. 

Угпвпр брпј 

21.06/404-

27/19 пд 

30.08.2019. 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

Оквирни 

сппразум је 

закљушен на 

перипд пд 

двије гпдине, 

пднпснп пд 

01.09.2019. 

дп 

31.08.2021. 

гпдине, а 

угпвпр на 



01.09.2019.-31.08.2021. 
гпдине. Плаћаое у рпку пд 

15 дана пд дана пријема 
фактуре. 

гпдине. 

 

перипд пд 

једне гпдине, 

пднпснп пд 

01.09.2019. 

дп 

31.08.2020. 

гпдине 

 

 

 

 

52. Услуге 

псигураоа 

мптпрних 

впзила 

(66514110-0) 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-65-5-

41/19 

„Osiguranje 

Aura“ а.д. Баоа 

Лука 

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 
је: 23.726,45 КМ (без ПДВ-
а). Рпк изврщеоа услуге: 
01.09.2019.-31.08.2021. 

гпдине. Плаћаое у рпку пд 
15 дана пд дана пријема 

фактуре. 

- 

Препстала 

вриједнпст 

Оквирнпг 

сппразума: 

32.273,55 KM 

(без ПДВ-а) 

Оквирни 

сппразум брпј 

21.06/404-

27/19 пд 

30.08.2019. 

гпдине. 

Угпвпр брпј 

21.06/404-

27/19 пд 

30.08.2019. 

гпдине. 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

Оквирни 

сппразум је 

закљушен на 

перипд пд 

двије гпдине, 

пднпснп пд 

01.09.2019. 

дп 

31.08.2021. 

гпдине, а 

угпвпр на 

перипд пд 

једне гпдине, 

пднпснп пд 

01.09.2019. 

дп 

31.08.2020. 

гпдине 

 

 

 

53. 
Услуге 

псигураоа 

импвине  

(66515200-5) 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-65-5-

41/19 

„Osiguranje 

Aura“ а.д. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4402741620001 

Набавка услуга псигураоа – 
ЛОТ 3- Осигураое импвине 

(грађевински пбјекти, 
намјещтај, рашунарска, 

гепдетска и пстала ппрема. 
Вриједнпст пквирнпг 

сппразума: 90.000,00 (без 
ПДВ-а). Вриједнпст угпвпра 

на пснпву пквирнпг 
сппразума је: 32.785,52 КМ 
(без ПДВ-а). Рпк изврщеоа 

услуге: 01.09.2019.-
31.08.2021. гпдине. 

Плаћаое у рпку пд 15 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- 

Препстала 

вриједнпст 

Оквирнпг 

сппразума: 

57.214,48 KM 

(без ПДВ-а) 

Оквирни 

сппразум брпј 

21.06/404-

27/19 пд 

30.08.2019. 

гпдине. 

Угпвпр брпј 

21.06/404-

27/19 пд 

30.08.2019. 

гпдине. 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

Оквирни 

сппразум је 

закљушен на 

перипд пд 

двије гпдине, 

пднпснп пд 

01.09.2019. 

дп 

31.08.2021. 

гпдине, а 

угпвпр на 

перипд пд 

једне гпдине, 



пднпснп пд 

01.09.2019. 

дп 

31.08.2020. 

гпдине 

 

 

 

54. 

Услуге 

интернета  

(72400000-4) 

Отвпрени 

ппступак 

164-1-2-81-5-

44/19 

„Мтел“ а.д. 

Баоа Лука  

ЈИБ: 

4400964000002 

Набавка услуга приступа 
интернету. Вриједнпст 

угпвпра:98.967,24 КМ (без 
ПДВ-а) Рпк изврщеоа: 12 

мјесеци пд 10.09.2019. 
гпдине.  Плаћаое на 

мјесешнпм нивпу, у рпку 15 
дана пд дана пријема 

фактуре. 

- - 

21.06/404-

49/19 

03.09.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

- 

 

 

 

55. 

 

Одржаваое 

спфтвера за 

инфпрмаципне 

технплпгије 

(72267100-0) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

 

164-1-2-91-5-43 

 

 

„LANACO“д.п.п. 

Баоа Лука 

 

ЈИБ: 

4400853190007 

Набавка услуге пдржаваоа 

ппслпвнпг инфпрмаципнпг 

система и писарнице. 

Вриједнпст угпвпра: 

66.360,00 КМ (без ПДВ-а). 

Угпвпр је закљушен на 

перипд пд једне гпдине  

Сукцесивнп изврщаваое 

услуга. Плаћаое: 12 

једнаких мјесешних рата. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

21.06/404-

57/19  

04.09.2019. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку.  

 

 

 

 

- 

 

 

 

56. 

 

Тпнер за 

ласерске 

щтампаше/ 

факсимил 

уређаје 

(30125110-5) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

 

164-1-1-95-5-

48/19 

 

 

„Primparom“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

 

ЈИБ: 

4400938000002 

Набавка пптрпщнпг 

кпмпјутерскпг материјала. 

Вриједнпст угпвпра: 

139.751,20 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. 

 

 

 

-  

 

 

 

-  

 

 

21.06/404-

55/19 

18.09.2019. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку.  

 

 

 

- 



 

 

 

 

 

 

 

57. 

Папирни или 

картпнски 

регистратпри, 

коигпвпдстве-

не коиге, 

фасцикле, 

пбрасци и 

други 

щтампани 

канцеларијски 

материјал 

 

(22800000-8) 

Директни 

сппразум 

Центар за 

прпфесипналну 

рехабилитацију 

и 

заппщљаваое 

инвалида а.д. 

Баоалука  

 

ЈИБ: 

4403395230001 

Набавка канцеларијскпг 

материјала, а у вези са 

Инструкцијпм Владе 

Републике Српске бр. 04/1-

012-2-1711/13 пд 

31.07.2013. гпдине. 

Вриједнпст угпвпра изнпси 

5.933,00 КМ без ПДВ-а. 

Прпдавац је пбавезан рпбу 

исппрушити у рпку пд 7 

(седам) дана пд дана 

пптписиваоа угпвпра пд 

стране пбје угпвпрне 

стране. Прпдавац је 

приликпм исппруке рпбе 

пбавезан Купцу дпставити 

птпремницу рпбе кпје 

пптписују пбје угпвпрне 

стране. Купац је дужан 

плаћаое изврщити пп 

исппруци рпбе у рпку пд 7 

(седам) дана пд дана 

пријема фактуре, уз кпју је 

Прпдавац пбавезан 

прилпжити птпремницу. 

- - 

21.06/054-

182/19  

20.09.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

23.09.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

5.933,00 КМ    

(без ПДВ-а). 

- 

 

 

 

 

58. 
Теренска 

впзила 

 

(34113200-4) 

Отвпрени 

ппступак 

 

164-1-1-101-5-

47/19 

LADA AUTO 

 д.п.п. Баоа 

Лука 

 

ЈИБ: 

4400991820003 

Набавка 2 (два) теренска 

впзила. Вриједнпст угпвпра 

изнпси 38.453,00 КМ (без 

ПДВ-а). Прпдавац је дужан 

рпбу исппрушити у рпку пд 

30 дана пд дана 

пптписиваоа Угпвпра. 

Представници Прпдавца и 

Купца су дужни исппруку 

предметне рпбе 

кпнстатпвати Записникпм п 

пријему рпбе. Купац је 

пбавезан плаћаое 

изврщити у рпку пд 30 дана 

накпн исппстављаоа 

- - 

21.06/404-

69/19  

24.09.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

01.10.2019. 

гпдине.  

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

38.453,00 КМ 

(без ПДВ-а) 

- 



фактуре, а Прпдавац је 

пбавезан уз фактуру 

дпставити Записник п 

пријему рпбе пптписан пд 

стране пвлащтених лица 

Купца и Прпдавца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

59. Гепдетски 

инструменти 

 

(38296000-6) 

Отвпрени 

ппступак 

 

164-1-1-99-5-

46/19 

„SV COMPANY“ 

д.п.п. Трн - 

Лактащи 

 

ЈИБ: 

4403064550006 

 

Набавка 3 (три) GNSS (GPS & 

GLONASS) пријемника 

гепдетскпг типа и 1 (једне) 

тпталне станице. Вриједнпст 

угпвпра: 68.100,00 КМ без 

ПДВ-а. Рпк исппруке: 90 

(деведесет) дана пд дана 

пптписиваоа Угпвпра пд 

стране пбје угпвпрне стране 

Најкасније у рпку пд 30 

(тридесет) дана пд дана 

исппруке рпбе, кпд Купца, 

Прпдавац је дужан 

прпвести пбуку у трајаоу пд 

2 (два) дана за рад са 

ппремпм кпја је предмет 

набавке. Плаћаое 

изврщити у рпку пд 30 дана 

пд дана пријема фактуре на 

Прптпкпл угпвпрнпг пргана. 

Прпдавац је дужан 

прилпжити и Записник п 

квантитативнпм пријему 

рпбе, Записник п 

квалитативнпм пријему 

рпбе и Записник п 

прпведенпј пбуци, 

пптписане пд стране пбје 

угпвпрне стране. 

- - 

21.06/404-

48/19  

26.09.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

24.10.2019. 

гпдине. 

 Укупна 

утрпщена 

вриједнпст: 

68.100,00 КМ 

(без ПДВ-а) 

- 



 

 

60. Табле 

(30195000-2) 

Директни 

сппразум 

„BLONDI“ д.п.п. 

Калинпвик 

ЈИБ: 

4400519020001 

Набавка табли за фптп-
сигналисаое. Вриједнпст 
угпвпра: 6.000,00 КМ (без 
ПДВ-а) Рпк изврщеоа: 7 
дана пд дана закљушеоа 

угпвпра.  Плаћаое у рпку 15 
дана пд дана пријема 

фактуре и птпремнице. 

- - 

21.06/404-

99/19 

27.09.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

04.10.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

6.000,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

- 

 

 

 

61. 

Услуге 

ппправака, 

пдржаваоа и 

српдне услуге 

за перспналне 

рашунаре, 

канцеларијску 

ппрему, 

телекпмуника-

ције и 

аудипвизуелну 

ппрему 

 

(50300000-8) 

 

Отвпрени 

ппступак 

 

164-1-2-96-5-

53/19 

„PROINTER ITSS“ 

d.o.o. Banja 

Luka 

4403865130009 

Набавка услуге пдржаваоа 

хардвера. Вриједнпст 

угпвпра: 128.160,00 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-

67/19  

04.10.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

62. 

 

 

Климатизацип

ни уређаји 

(42512000-8) 

 

 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

 

„Royal 

Company“ д.п.п. 

Бијељина 

 

4400382210002 

Набавка клима уређаја. 

Вриједнпст угпвпра: 

23.698,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 30 дана пд 

дана закљушеоа угпвпра. 

Плаћаое:30 дана пд 

исппстављаоа фактуре и 

дпстављаоа пптписаних и 

пбвјерених записника.   

 

 

- 

 

 

- 

 

21.06/404-

40/19 

07.10.2019. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

05.11.2019. 

гпдине. 

 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

23.698,00 КМ 

(без ПДВ-а). 

 

 

- 



 

 

 

 

63. 

Тпнери за 

фптпкппир 

апарате 

 

(30125120-8) 

Директни 

сппразум 

Центар за 

прпфесипналну 

рехабилитацију 

и 

заппщљаваое 

инвалида а.д. 

Баоа Лука 

 

ЈИБ: 

4403395230001 

Набавка пптрпщнпг 

кпмпјутерскпг материјала, а 

у вези са Инструкцијпм 

Владе Републике Српске бр. 

04/1-012-2-1711/13 пд 

31.07.2013. гпдине. 

Вриједнпст угпвпра изнпси 

5.978,88 КМ без ПДВ-а. Рпк 

исппруке: 30 (тридесет) 

дана пд дана пптписиваоа 

угпвпра пд стране пбје 

угпвпрне стране. Плаћаое: 

7 (седам) дана пд дана 

пријема фактуре и 

птпремнице. 

- - 

21.06/404-

100/19 

 

08.10.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

24.10.2019.  

 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

5.978,88 КМ   

(без ПДВ-а). 

- 

 

 

 

64. 
Дрвп за пгрев 

(03413000-8) 

Директни 

сппразум 

„DRAGOS“ 

д.п.п. Нпви 

Град 

ЈИБ: 

4402782140006 

Набавка пгревнпг дрвета за 
грејну сезпну 2019/2020 за 

пптребе Ппдрушне јединице 
Нпви Град. Вриједнпст 

угпвпра је 4.212,00 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. 

- - 

21.06/054-

195/19 

09.10.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

 

65. 

 

Услуге 

ппправака и 

пдржаваоа 

впзила 

(50112000-3) 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

 

164-1-2-126-9-

54/19 

 

 

„Лада Аутп“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

 

ЈИБ: 

4400991820003 

Набавка услуге 

сервисираоа и ппправке 

службених впзила. 

Вриједнпст пквирнпг 

сппразума:240.000,00  КМ 

(без ПДВ-а). Вриједнпст 

угпвпра закљушенпг у 

пквиру пквирнпг сппразума: 

80.000,00 (без ПДВ-а). 

Пружаое услуга:суцесивнп 

у тпку једне гпдине. 

Плаћаое: 30 дана пд 

дпстављаоа фактуре уз 

пптписан радни налпг. 

 

 

 

- 

 

 

Препстала 

вриједнпст 

пквирнпг 

сппразума:           

0,00 КМ. 

 

Оквирни 

сппразум брпј 

21.06/404-

65/17 пд 

17.10.2017. 

гпдине, Угпвпр 

брпј  

21.06/404-

65/17 пд 

17.10.2019. 

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. гпд. 



 

 

 

66. 
Гприва  

(09100000-0) 

Отвпрени 

ппступак  

164-1-1-110-5-

47/18 

„Нестрп 

Петрпл“ а.д. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400959260004 

Набавка ппгпнскпг гприва 
за службена впзила Управе. 

Вриједнпст пквирнпг 
сппразума: 352.928,87 КМ 

(без ПДВ-а). Вриједнпст 
угпвпра закљушенпг на 

пснпву пквирнпг сппразума: 
176.464,435 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк исппруке: сукцесивнп. 
Плаћаое у рпку пд 30 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- 

Препстала 

вриједнпст 

пквирнпг 

сппразума:         

0,00 КМ 

Оквирни 

сппразум брпј 

21.06/404-

70/18 пд 

26.10.2018. 

гпдине.  

Угпвпр брпј 

21.06/404-

70/18 пд 

25.10.2019. 

гпдине. 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

Оквирни 

сппразум је 

закљушен на 

перипд пд 

двије гпдине, 

а угпвпр на 

перипд пд 12 

мјесеци. 

 

 

 

67. 

Идентифи-

каципне знашке 

(35123400-6) 

Директни 

сппразум 

„Интегра 

инжеоеринг“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4400885040007 

Идентификаципне картице 
за пптребе сједищта Управе 
(RFID картице за приступ). 

Вриједнпст угпвпра: 
1.205,40 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк за реализацију: у рпку 
пд 15 дана пд дана  

дпстављаоа списка лица. 
Плаћаое у рпку пд 15 дана 
пд дана пријема фактуре. 

 

 

- 

 

 

- 

21.06/404-

65/19 

01.11.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

 

68. 

 

 

Апaрати за 

сущеое руку 

(39712300-9) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

„Мепласт“ 

д.п.п. Бијељина 

 

ЈИБ: 

4400388330000 

Набавка апарата за сущеое 

руку. Вриједнпст угпвпра: 

5.824,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 7 дана пд 

дана закљушеоа угпвпра. 

Плаћаое:15 дана пд 

исппстављаоа фактуре и 

дпстављаоа пптписане 

птпремнице. 

 

 

-  

 

 

-  

 

21.06/404-

26/19 

05.11.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван:  

12.11.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

5.824,00 КМ    

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

69. 

Знакпви са 

сталним 

пбавијестима 

 (31523200-0) 

Директни 

сппразум 

„Мепласт“ 

д.п.п. Бијељина 

ЈИБ: 

4400388330000 

Набавка знакпва 
уппзпреоа. Вриједнпст 

угпвпра: 4.484,00 КМ (без 
ПДВ-а) Рпк изврщеоа: 15 
дана пд дана закљушеоа 

угпвпра.  Плаћаое у рпку 30 
дана пд дана пријема 

фактуре и птпремнице. 

- - 

21.06/404-

72/19 

08.11.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

15.11.2019. 

гпдине. Укупна 

утрпщена 

вриједнпст: 

4.483,84 КМ    

(без ПДВ-а). 

- 



 

 

 

70. 

 

 

 

Адаптација 

зграда 

(4526700-8) 

 

 

 

Отвпрени 

ппступак 

 

164-1-3-129-5-

59/19 

 

 

 

ПЗР „DMD 

MOLERIN“, 

Чардашани 

Лактащи 

 

ЈИБ: 

4504018980005 

Набавка радпва адаптације 

ппслпвнпг прпстпра у 

Ппдрушнпј јединици 

Кнежевп. Вриједнпст 

угпвпра:73.118,22 КМ (без 

ПДВ-а). Рпк извпђеоа 

радпва: 40 радних дана пд 

дана увпђеоа извпђаша 

радпва у ппсап. Плаћаое: 

15 дана пп пријему фактуре 

и записника п 

примппредаји и 

дпстављаоа гаранције за 

квалитет изведених радпва. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

21.06/404-

76/19 

11.11.2019. 

гпдине 

 

 

Угпвпр 

реализпван:   

30.12.2019. 

гпдине 

 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

73.118,22 КМ 

(без ПДВ-а). 

 

 

 

 

- 

 

 

71. 

Савјетпдавне 

услуге у 

защтити пд 

ппжара  

(71317100-4) 

Директни 

сппразум 

„IM Fire 

Security“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4403421250008 

Обављаое ппслпва защтите 
пд ппжара у свим пбјектима 

кпје кпристи РУГИПП. 
Вриједнпст угпвпра 5.950,00 

КМ (без ПДВ-а). Рпк 
изврщеоа у тпку једне 

гпдине. Плаћаое у рпку пд 
15 дана пд дана пријема 

фактуре. 

- - 

21.06/404-

28/19 

12.11.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

 

- 

 

 

72. 
Материјал за 

пзнашаваое 

(34928471-0) 

Директни 

сппразум 

 

„Keckom“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400846220006 

Материјал за 
пзнашаваое/пбиљежаваое, 
дрвени кпшићи и бетпнске 

биљеге. Вриједнпст угпвпра 
5.985,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа 30 дана пд 
дана пптписиваоа угпвпра. 
Плаћаое у рпку пд 30 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- - 

21.06/054-

211/19 

13.11.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

05.12.2019. 

гпдине.  

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

5.985,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

73. 

 

Радпви 

демпнтаже 

 

(45111300-1) 

 

Радпви 

Директни 

сппразум 

„IM Fire 

Security“ д.п.п. 

Баоа Лука 

 

ЈИБ: 

4403421250008 

Набавка извпђеоа радпва 

на демпнтажи и мпнтажи 

прптивпрпвалнпг система. 

Вриједнпст угпвпра: 

6.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Угпвпр је закљушен на 

перипд пд 1 гпдине или дп 

- - 

21.06/404-

31/19  

13.11.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 



уградое 

прптивпрп-

валнпг 

алармнпг 

система 

 

(45312200-9) 

истека угпвпрених 

финансијских средстава. 

Радпви се врще сукцесивнп 

у складу са пптребама 

Нарушипца. Фактурисаое се 

врщи накпн сваке 

ппјединашне изврщене 

демпнтаже и мпнтаже 

прптивпрпвалнпг система. 

Плаћаое: 15 дана пд дана 

пријема фактуре и раднпг 

налпга пптписанпг и 

пвјеренпг пд стране 

пвлащтених лица Извпђаша 

и Нарушипца. 

 

 

 

 

 

74. 

Радпви 

демпнтаже 

 

(45111300-1) 

 

Радпви 

уградое 

прптивппжар-

нпг алармнпг 

система 

 

(45312100-8) 

Директни 

сппразум 

„IM Fire 

Security“ д.п.п. 

Баоа Лука 

 

ЈИБ: 

4403421250008 

Набавка извпђеоа радпва 

на демпнтажи и мпнтажи 

ватрпдпјавнпг система. 

Вриједнпст угпвпра: 

6.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Угпвпр је закљушен на 

перипд пд 1 гпдине или дп 

истека угпвпрених 

финансијских средстава. 

Радпви се врще сукцесивнп 

у складу са пптребама 

Нарушипца. Фактурисаое се 

врщи накпн сваке 

ппјединашне изврщене 

демпнтаже и мпнтаже 

ватрпдпјавнпг система. 

Плаћаое: 15 дана пд дана 

пријема фактуре и раднпг 

налпга пптписанпг и 

пвјеренпг пд стране 

пвлащтених лица Извпђаша 

и Нарушипца. 

- - 

21.06/404-

30/19  

13.11.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 



 

 

 

75. 

Ватрпгасна 

ппрема, 

ппрема за 

спащаваое и 

сигурнпсна 

ппрема 

 

(35110000-8) 

Директни 

сппразум 

„IM Fire 

Security“ д.п.п. 

Баоа Лука 

 

ЈИБ: 

4403421250008 

Набавка ппреме за 

ватрпдпјавне системе. 

Вриједнпст угпвпра: 

6.000,00 КМ (без ПДВ-а).  

Рпк исппруке: 1 гпдина или 

дп истека угпвпрених 

финансијских средстава. 

Исппрушиваое сукцесивнп, 

у складу са пптребама 

Купца. Плаћаое: 15 

(петнаест) дана пд дана 

пријема фактуре и 

птпремнице. 

- - 

21.06/404-

64/19  

13.11.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

 

76. 

Услуге 

ппправака и 

пдржаваоа 

механишких 

инсталација у 

зградама 

(50712000-9) 

Директни 

сппразум 

 

„IM Fire 

Security“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4403421250008 

Испитиваоа грпмпбранских 

инсталација у нпвим 

ппслпвним прпстприма 

РУГИПП-а. Вриједнпст 

угпвпра 3.000,00 КМ (без 

ПДВ-а). Рпк изврщеоа 10 

дана пд дана пријема 

захтјева. Плаћаое у рпку пд 

15 дана пд дана пријема 

фактуре. 

- - 

21.06/404-

96/19 

13.11.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

77. 

 

Услуге 

ппправака и 

пдржаваоа 

електришних 

инсталација у 

зградама 

(50711000-2) 

Директни 

сппразум 

 

„IM Fire 

Security“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ:  

4403421250008 

Испитиваоа 

електрпинсталација у 

нпвим ппслпвним 

прпстприма РУГИПП-а. 

Вриједнпст угпвпра 3.000,00 

КМ (без ПДВ-а). Рпк 

изврщеоа 10 дана пд дана 

пријема захтјева. Плаћаое у 

рпку пд 15 дана пд дана 

пријема фактуре. 

 

- 

 

- 

21.06/404-

95/19 

13.11.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

 

- 



 

 

 

78. 

 

 

Услуге 

ппправака и 

пдржаваоа 

мјерних 

апарата 

(50411000-9) 

 

 

 

 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

 

 

 

„Vekom Geo“ 

д.п.п. Бепград 

 

ЈИБ: 

 17323075 

 

 

Набавка услуге 

метрплпщкпг пбезбјеђеоа 

гепдетских радпва и 

стандардизација. 

Вриједнпст пквирнпг 

сппразума: 33.624,00 (без 

ПДВ-а). Вриједнпст угпвпра 

закљушенпг на пснпву 

пквирнпг сппразума: 

18.256,00 КМ (без ПДВ-а). 

 

 

 

 

 

 

 

- Препстала 
вриједнпст 
Оквирнпг 

сппразума:               
96,00 КМ                    

(без ПДВ-а). 

 

Оквирни 

сппразум брпј 

21.06/404-

54/16 пд 

01.03.2017. 

гпдине, Угпвпр 

брпј  

21.06/404-

65/17 пд 

14.11.2019. 

гпдине 

 

 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

Оквирни 

сппразум је 

закљушен на 

перипд пд 3 

гпдине, а 

угпвпр је 

закљушен на 

перипд  дп 

01.03.2020. 

гпдине 

Набавка 

према Плану 

из 2016. 

гпдине. 

 

 

79. Алатне мащине 

 (42600000-2) 

Директни 

сппразум 

 

„Keckom“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400846220006 

Набавка алатних мащина. 
Вриједнпст угпвпра 804,00 

КМ (без ПДВ-а). Рпк 
изврщеоа 7 дана пд дана 

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

- - 

21.06/054-

210/19 

15.11.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

05.12.2019. 

гпдине.  

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

804,00 КМ       

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 

 

 

 

80. 

 

 

Услуге 

технишких 

испитиваоа 

(71632000-7) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

„IM Fire 

Security“ 

d.o.o.Баоа Лука 

 

ЈИБ: 

4403421250008 

Набавка услуге испитиваоа 

прптивппжарних апарата. 

Вриједнпст угпвпра:4.392,00 

КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа услуга: 45 

дана пд пбпстранпг 

пптписиваоа угпвпра 

Плаћаое: 30 дана пп 

дпстављаоа фактуре, 

радних налпга и записника 

п изврщенпм испитиваоу за 

сваку ПЈ/ПК. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/404-

62/19 

15.11.2019. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

 

 

 

- 



 

 

81. 

 

Савјетпдавне 

услуге за 

впдпвпдне 

инсталације 

(71321300-7) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

„IM Fire 

Security“ 

d.o.o.Баоа Лука 

 

ЈИБ: 

4403421250008 

Набавка услуге испитиваоа 

хидрантских мрежа. 

Вриједнпст угпвпра:4.200,00 

КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа услуга: 45 

дана пд пбпстранпг 

пптписиваоа угпвпра 

Плаћаое: 15 дана пп 

дпстављаоа фактуре, 

радних налпга. 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/404-

63/19 

15.11.2019. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 

 

 

82. 

 

Услуге 

пдржаваоа 

система 

(50324100-3) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

„IM Fire 

Security“ 

d.o.o.Баоа Лука 

 

ЈИБ: 

4403421250008 

Набавка услуге испитиваоа 

система ватрпдпјаве. 

Вриједнпст угпвпра:5.900,00 

КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа услуга: 45 

дана пд пбпстранпг 

пптписиваоа угпвпра 

Плаћаое: 30 дана пп 

дпстављаоа фактуре, 

радних налпга и Прптпкпла 

п изврщенпм испитиваоу. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

 

21.06/404-

61/19 

15.11.2019. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 

 

 

 

83. 

 

 

Пплице за 

архиву 

(39131100-0) 

 

 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

 

 

„Adut Plus“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

 

ЈИБ: 

4403765340006 

Набавка металних пплица 

за архиву. Вриједнпст 

угпвпра: 49.866,00 КМ (без  

исппруке: 29 дана пд 

пбпстранпг пптписиваоа 

угпвпра. Плаћаое: 30 дана 

пп дпстављаоа фактуре уз 

дпстављене Записнике п 

квантитативнпм и 

квалитативнпм пријему 

рпбе. 

 

 

 

- 
-  

 

 

21.06/404-

70/19 

26.11.2019. 

гпдине 

 

Угпвпр 

реализпван: 

24.12.2019. 

гпдине. 

 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

49.866,00 КМ 

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 



 

 

84. 

Услуге 

ппправака и 

пдржаваоа 

сигурнпсне 

ппреме  

(50610000-4) 

Директни 

сппразум 

 

 

„IM Fire 

Security“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4403421250008 

Пружаое услуга сервиса и 
пдржаваоа 

прптивпрпвалнпг система. 
Вриједнпст угпвпра 6.000,00 

КМ (без ПДВ-а). Рпк 
изврщеоа у тпку једне 

гпдине. Плаћаое у рпку пд 
15 дана пд дана пријема 

фактуре. 

 

 

- 

 

 

- 

21.06/404-

102/19 

03.12.2019. 

гпдина. 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

- 

 

 

85. 
Кутије прве 

ппмпћи 

(33141623-3) 

Директни 

сппразум 

 

„MEPLAST“ 

д.п.п. Бијељина 

ЈИБ: 

4400388330000 

Набавка кпмплета за 
пружаое прве ппмпћи. 

Вриједнпст угпвпра 5.894,40 
КМ (без ПДВ-а). Рпк 

изврщеоа 30 дана пд дана 
пптписиваоа угпвпра. 

Плаћаое у рпку пд 15 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- - 

21.06/404-

117/19 

05.12.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

16.12.2019. 

гпдине.  

Укупна утрпщена 

вриједнпст 

5.894,00 КМ    

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

 

86. 

Рушни 

инструменти за 

мјереое 

дужине  

(38330000-7) 

Директни 

сппразум 

 

„GEOKOM“ 

д.п.п. Сарајевп 

ЈИБ:   

4201199420003 

Рушни ласерски 
даљинпмјер. Вриједнпст 
угпвпра 4.000,00 КМ (без 
ПДВ-а). Рпк изврщеоа 30 

дана пд дана пптписиваоа 
угпвпра. Плаћаое у рпку пд 

15 дана пд дана пријема 
фактуре.    

 

 

- 

 

 

- 

21.06/404-

83/19 

06.12.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

15.01.2020. 

гпдине.  

Укупна утрпщена 

вриједнпст 

4.000,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

 

87. 

 

Услуге 

ппправака и 

пдржаваоа 

прецизне 

ппреме  

(50430000-8) 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

 

GEOKOM д.п.п. 

Сарајевп 

ЈИБ: 

4201199420003 

Набавка резервнпг 

гепдетскпг прибпра и 

сервисираое гепдетских 

инструмената. Вриједнпст 

угпвпра: 5.902,84 КМ (без 

ПДВ-а). Рпк исппруке: 45 

дана пд дана пптписаваоа 

угпвпра. Рпк плаћаоа: 15 

дана пд дана исппстављаоа 

фактуре и птрпемнице. 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

21.06/404-

128/19 

12.12.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

20.01.2020. 

гпдине 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

5.902,84 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 



 

 

88. 
Услуге 

ппвезане са 

щтампаоем  

(79820000-8) 

Директни 

сппразум 

 

„BB Print“ Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4507384930001 

Прес зид за пптребе 
представљаоа РУГИПП-а. 

Вриједнпст угпвпра 1.890,00 
КМ (без ПДВ-а). Рпк 

изврщеоа 5 дана пд дана 
пптписиваоа угпвпра. 

Плаћаое у рпку пд 14 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- - 

21.01/052-

852/19 

16.12.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

24.12.2019. 

гпдине. 

 Укупна 

утрпщена 

вриједнпст: 

1.890,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 

 

 

 

 

89. 

Услуге 

пдржаваоа и 

ппправака 

спфтвера 

 

(72267000-4) 

Директни 

сппразум 

„ГЕОИНОВА 

инфпрматишки 

инжеоеринг“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

4400977670007 

Набавка пдржаваоа и 

дпраде апликативнпг 

рјещеоа коиге улпжених 

угпвпра кпје се у ПЈ Баоа 

Лука за впђеое евиденције 

п станпвима и ппслпвним 

прпстприма. Угпвпр се 

закљушује на перипд пд 12 

мјесеци пд дана закљушеоа 

угпвпра. Фактурисаое се 

врщи на мјесешнпм нивпу. 

Цијена услуге на мјесешнпм 

нивпу изнпси 427,34 КM без 

ПДВ-а, дпк је укупна 

вриједнпст угпвпра 5.128,08 

КМ без ПДВ-а. 

- - 

21.06/404-

105/19  

16.12.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

90. 

Услуге 

ппвезане са 

щтампаоем 

 (79820000-8) 

Директни 

сппразум 

 

„BB Print“ Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4507384930001 

Прес зид за пптребе 
представљаоа РУГИПП-а. 

Вриједнпст угпвпра 1.890,00 
КМ (без ПДВ-а). Рпк 

изврщеоа 5 дана пд дана 
пптписиваоа угпвпра. 

Плаћаое у рпку пд 14 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- - 

21.01/052-

852/19 

16.12.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

24.12.2019. 

гпдине.  

Укупна утрпщена 

вриједнпст 

1.890,00 КМ (без 

ПДВ-а). 

 

- 



 

 

 

91. 

Услуге 

прпграмираоа 

система и 

кприснишке 

ппдрщке 

 

(72211000-7) 

Отвпрени 

ппступак 

 

164-1-2-104-5-

67/19 

„PROINTER ITSS“ 

д.п.п. Баоа 

Лука  

 

ЈИБ: 

4403865130009 

Набавка услуге 

централизпванпг 

управљаоа дпкументима 

DMS и WORKFLOW - I фаза. 

Вриједнпст угпвпра 

426.890,00 КМ без ПДВ-а. 

Рпк изврщеоа: 1гпдина пд 

дана пптписиваоа угпвпра. 

Плаћаое: 15 (петнаест) 

дана пд дана пријема 

фактуре и Записника п 

преузимаоу прпјекта. 

- - 

21.06/404-

50/19  

18.12.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

92. 

Пиљевина  

(03417100-7) 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

„Ensa BH“ д.п.п. 

Србац 

ЈИБ: 

4402674840000 

Набавка пелета за пптребе 
Ппдрушне јединице Баоа 
Лука. Вриједнпст угпвпра: 
12.300,00 КМ (без ПДВ-а) 

Рпк исппруке: сукцесивнп.  
Плаћаое у рпку 30 дана пд 

дана пријема фактуре и 
птпремнице. 

- - 

21.06/404-

71/19 

19.12.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

 

93. 

 

 

Разни 

щтампани 

материјал 

(22900000-9) 

 

 

 

 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

„Центар за 

прпфесипналну 

рехабилитацију 

и 

заппщљаваое 

инвалида“, а.д. 

Баоа Лука 

 

ЈИБ: 

4403395230001 

Набавка щтампанпг 

материјала. 

Вриједнпст 

угпвпра:24.469,67. 

КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 7 дана пд 

дана пријема наручбе. 

Угпвпр закљушен на перипд 

пд 12 мјесеци. 

Плаћаое: 30 дана пп 

дпстављаоа фактуре и 

птпремнице. 

 

 

 

 

-  

-  

 

 

21.06/404-

116/19 

23.12.2019. 

гпдине 

 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 

 

 

94. 

Нпвине  

(22210000-5) 

Директни 

сппразум 

 

I.D.P.D. 

„Distribucija“ 

д.п.п. Баоа 

Лука 

ЈИБ: 

4401858010003 

Набаввка дневних нпвина 
за 2020. гпдину. Вриједнпст 

угпвпра 2.924,00 КМ (без 
ПДВ-а). Рпк изврщеоа у 

тпку једне гпдине. Плаћаое 
у рпку пд 15 дана пд дан 

пријема фактуре.  

- - 

21.06/054-

256/19 

24.12.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 



 

 

95. 
Рекламни 

материјал 

 

(22462000-6) 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

„Mojić“ д.п.п. 

Бијељина 

 

ЈИБ: 

4400376750003 

Набавка рекламнпг 

материјала. Вриједнпст 

угпвпра 14.894,20 КМ без 

ПДВ-а. Рпк исппруке: 5 дана 

пд дана пптписиваоа 

угпвпра. Плаћаое: у рпку пд 

30 (тридесет) дана пд дана 

пријема фактуре и 

птпремнице. 

- - 

21.06/404-

114/19  

25.12.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

30.12.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

14.894,20 КМ 

(без ПДВ-а). 

- 

 

 

 

96. 

Папирни или 

картпнски 

регистратпри, 

увези, пбрасци 

и други 

щтампани 

канцеларијски 

материјал  

(22800000-8) 

Директни 

сппразум 

 

„Mojić“ д.п.п. 

Бијељина 

ЈИБ: 

4400376750003 

Набавка рпкпвника 

предмета за прганизаципне 

јединице Управе за 2020. 

гпдину. Вриједнпст угпвпра 

5.440,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк изврщеоа 15 дана пд 

дана пптписиваоа угпвпра. 

Плаћаое у рпку пд 30 дана 

пд дана пријема фактуре. 

 

- - 

21.06/404-

130/19 

26.12.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван:  

08.01.2020. 

гпдине. 

 Укупна 

утрпщена 

вриједнпст: 

5.440,00 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

97. 

Канцеларијске 

пптрепщтине 

 

(30192000-1) 

Кпнкурентски 

захтјев за 

дпстављаое 

ппнуда 

Центар за 

прпфесипналну 

рехабилитацију 

и 

заппщљаваое 

инвалида а.д. 

Баоа Лука 

 

ЈИБ: 

4403395230001 

Набавка канцеларијскпг 

материјала, а у вези са 

Инструкцијпм Владе 

Републике Српске бр. 04/1-

012-2-1711/13 пд 

31.07.2013. гпдине. 

Вриједнпст угпвпра изнпси 

49.898,32 КМ без ПДВ-а. Рпк 

исппруке: сукцесивнп у 

перипду пд 4 (шетири) 

мјесеца пд дана 

пптписиваоа угпвпра пд 

стране пбје угпвпрне стране 

или дп истека финансијских 

средстава. Плаћаое: у рпку 

пд 30 (тридесет) дана пд 

дана пријема фактуре и 

птпремнице.  

- - 

21.06/404-

121/19  

26.12.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

Резервисан 

угпвпр. 



 

 

 

98. 

 

Услуге 

вјещташеоа 

(71319000-7) 

 

Директни 

сппразум 

„ERKER“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4402899170003 

Ангажпваое вјещтака 
грађевинске струке у сврху 

прпцјене вриједнпсти 
ппслпвних прпстпра ПЈ 

Приједпр и ПЈ Брпд. 
Вриједнпст угпвпра: 

1.000,00 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк изврщеоа: 15 дана пд 
дана закљушеоа угпвпра. 

Плаћаое у рпку пд 15 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- - 

21.06/404-

133/19 

27.12.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

31.12.2019. 

гпдине. 

Укупна утрпщена 

вриједнпст: 

1.000,00 КМ    

(без ПДВ-а). 

- 

 

 

99. 

 

 

Рампви 

(39298200-9) 

 

 

Директни 

сппразум 

 

„Радинпст Р“ 

с.п. Раденка 

Јунгић 

 

ЈИБ: 

4502391870004 

Набавка рампва за планпве 

евакуације. Вриједнпст 

угпвпра:2.560,00 

КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 30 дана пд 

дана пптписиваоа угпвпра. 

Плаћаое: 15 дана пп 

дпстављаоа фактуре и 

птпремнице. 

 

 

 

-  

-  

 

21.06/404-

142/19 

30.12.2019. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван: 

29.01.2020. 

гпдине 

 

Укупна утрпщена 

вриједнпст 

2.560,00 КМ    

(без ПДВ-а). 

 

 

 

- 

 

 

 

100 

Услуге 

шищћеоа 

зграда  

(90911200-8) 

Директни 

сппразум 

 

„SAMSIC“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4404386020009 

Услуге шищћеоа стаклених 
ппврщина на згради 
сједищта Управе и 

унутращое шищћеое. 
Вриједнпст угпвпра 5.691,60 

КМ (без ПДВ-а). Рпк 
изврщеоа у тпку једне 

гпдине. Плаћаое у рпку пд 
30 дана пд дана пријема 

фактуре. 

- - 

21.06/404-

129/19 

31.12.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

- 

 

 

101 

Прпзпри, врата 

и српдни 

артикли  

(44221000-5) 

Директни 

сппразум 

 

ПЗР „DMD 

MOLERIN“, 

Чардашани 

Лактащи 

 

ЈИБ: 

4504018980005 

Набавка улазних врата за 
пптребе ПЈ Шиппвп. 

Вриједнпст угпвпра 1.430,00 
КМ (без ПДВ-а). Рпк 

изврщеоа 30 дана пд дана 
пптписиваоа угпвпра. 

Плаћаое у рпку пд 30 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- - 

21.06/054-

213/19 

31.12.2019. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

- 



 

 

102 
Усисиваши 

 

 (39713430-6) 

Директни 

сппразум 

„Кецкпм“ д.п.п. 

Баоа Лука  

 

ЈИБ: 

4400846220006 

Набавка 10 усисиваша. 

Вриједнпст угпвпра је 

5.812,00 КМ без ПДВ-а . Рпк 

исппруке: 20 радних дана 

пд дана пптписиваоа 

угпвпра. Плаћаое: 30 дана 

пд дана исппстављаоа 

фактуре и птпремнице. 

- - 

21.06/404-

141/19  

08.01.2020. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

 

 

103 

Услуге израде 

спфтвера за 

интернет 

сервер  

 

(72212222-1) 

Директни 

сппразум 

„Simel“ д.п.п. 

Баоа Лука 

 

ЈИБ: 

4402697200008 

Набавка регистра 

гепдетских струшоака и 

прганизација, пднпснп 

израда WEB апликативнпг 

рјещеоа за впђеое 

регистра издатих лиценци 

за гепдетске прганизације и 

струшоаке. Вриједнпст 

угпвпра: 5.128,20 KM без 

ПДВ-а. Рпк изврщеоа: 1 

гпдина пд дана 

пптписиваоа угпвпра. 

Плаћаое: 15 (петнаест) 

дана пд дана пријема 

фактуре и Записника п 

прихватаоу исппруке. 

- - 

21.06/404-

126/19  

08.01.2020. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 
- 

 

 

104 

 

 

Фплија 

(44174000-0) 

 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

„Logo“ д.п.п. 

Бијељина 

 

ЈИБ:  

4403047540005 

Набавка фплија. 

Вриједнпст угпвпра: 

6.000,00 КМ(без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 3 (три) 

мјесеца пд дана 

пптписиваоа угпвпра. 

Плаћаое: 15 дана пп 

дпстављаоу фактуре и 

пптписанпг записника. 

 

 

 

- 
- 

 

21.06/404-

91/19 

10.01.2020. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

 

- 



 

 

105 

 

 

Паус-папир 

(37823200-5) 

 

 

Директни 

сппразум 

 

 

„Мпјић“ д.п.п. 

Бијељина 

 

ЈИБ: 

4400376750003 

Набавка паус папира. 

Вриједнпст угпвпра: 

6.000,00 КМ (без ПДВ-а). 

Рпк исппруке: 2 (два) 

мјесеца пд дана 

пптписваоа угпвпра. 

Плаћаое: 15 дана пп 

дпстављаоу фактуре и 

птпремнице. 

 

 

- 

 

- 

 

21.06/054-

244/19 

10.01.2020. 

гпдине 

 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

- 

 

 

106 
Услуге 

паркиралищта  

(98351100-9) 

Директни 

сппразум 

 

Град Баоа Лука  

ЈИБ: 

4401012920007 

Пружаое услуга за 
паркираое службених 

впзила РУГИПП-а. 
Вриједнпст угпвпра 4.102,56 

КМ (без ПДВ-а). Рпк 
изврщеоа 7 дана пд дана 

пптписиваоа угпвпра. 
Плаћаое у рпку пд 7 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- - 

21.06/404-

137/19 

10.01.2020. 

гпдине 

Угпвпр 

реализпван:  

15.01.2019. 

гпдине.  

Укупна утрпщена 

вриједнпст 

4.102,56 КМ   

(без ПДВ-а). 

 

 

- 

 

 

107 

Апарати за 

гащеое 

(35111300-8) 

Директни 

сппразум 

 

„IM Fire 

Security“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4403421250008 

Набавка прптивппжарних 
апарата. Вриједнпст угпвпра 

5.850,00 КМ (без ПДВ-а). 
Рпк изврщеоа 30 дана пд 

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

- - 

21.06/404-

140/19 

10.01.2020. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

- 

 

 

108 

Заставе 

(35821000-5) 

Директни 

сппразум 

 

„Keckom“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4400846220006 

Набавка застава и нпсаша. 
Вриједнпст угпвпра 2.581,60 

КМ (без ПДВ-а). Рпк 
изврщеоа 20 дана пд дана 

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

- - 

21.06/404-

110/19 

10.01.2020. 

гпдине 

 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

- 

 

 

109 

Прпцјена 

ризика или 

ппаснпсти  

(71313410-2) 

Директни 

сппразум 

 

„IM Fire 

Security“ д.п.п. 

Баоа Лука 

ЈИБ: 

4403421250008 

Израда планпва евакуације. 
Вриједнпст угпвпра 5.600,00 

КМ (без ПДВ-а). Рпк 
изврщеоа 60 дана пд дана 

пптписиваоа угпвпра. 
Плаћаое у рпку пд 15 дана 
пд дана пријема фактуре. 

- - 

21.06/404-

101/19 

17.01.2020. 

гпдине 

Реализација 

угпвпра у тпку. 

 

 

- 

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


