ОБРАЗАЦ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА/ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (за период 01.01.2020. – 30.06.2020. године)
1.

Ред
бр.

1.

2.

Опис и
Ознака по
ЈРЈН

Одржаваое
ппреме за
мрежу
ппдатака
(50312310-1)

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Врста
поступка

Подаци о
добављачу/
добављачима

Основни елементи
уговора/оквирног
споразума

(назив,

(вриједност,

Опис
измјене
основних
елемената
уговора

Датум
закључења
уговора/
оквирног
споразума

мјесто,

период трајања/рок
извршења,

и

Остатак
вриједности
уговора/
оквирног
споразума
након учињене
измјене

Напомена
(образложе
ње)

рок плаћања,

Датум
измјене

Датум
потпуне
реализације
уговора/
оквирног
споразума и
укупна
утрошена
вриједност

и
Број
обавјештењ
а о додјели
уговора са
Портала
јавних
набавки

ИД број)

гарантни период, ...)

Отвпрени
ппступак

„Vekom Geo“
д.п.п. Бепград

164-1-2-1823-77

ЈИБ:
17323075

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

-

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

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

Реализација
угпвпра у тпку.

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

2.

Услуге
телематике

Анекс II
дип Б

(64226000-6)

3.

4.

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

Канцеларијски
намјештај

Отвпрени
ппступак

„Design Office“
д.п.п. Баоа Лука

(39130000-2)

164-1-1-1615-7/20

ЈИБ:
4400959850006

Гепдетске
услуге

Отпрени
ппступак

(71355000-1)

164-1-2-1785-8/20

Група ппнуђача
"Универзитет у
Баопј Луци,
Архитектпнскпграђевинскпгепдетски
факултет"
(представник
групе ппуђача) и
"Универзитет у
Нпвпм Саду,
Факултет
техничких наука"

Набавка услуге телеметрије
впзнпг парка Републичке
управе за гепдетске и
импвинскп-правне ппслпве.
Вриједенпст пквирнпг
сппразума: 49.900,00 (без
ПДВ-а). Вриједнпст угпвпра
закљученпг на пснпву
пквирнпг сппразума:
24.750,00 (без ПДВ-а).
Набавка канцеларијскпг
намјештаја. Вриједнпст
угпвпра: 42.357,00 КМ (без
ПДВ-а). Угпвпр је закључен
на перипд пд гпдину дана.
Сукцесивна исппрука.
Рпк исппруке: 30 дана пд
дана дпстављенпг захтјева.
Рпк плаћаоа: 30 дана пд
дана исппстављаоа фактуре
за извршене услуге и
дпстављанпг Записника.
Набавка услуге израде
дигиталне базе ппдатака
катастра кпмуналних уређаја
- први дип. Вриједнпст
угпвпра: 780.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Угпвпр је закључен
на перипд пд 240 дана.
Рпк плаћаоа: 15 дана пд
дана исппстављаоа фактура
за извршене услуге и
дпстављених Записника
(три једнаке рате)

-

-

21.06/404134/19

Реализација
угпвпра у тпку.

31.01.2020.
гпдине

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

-

-

21.06/404119/19

Реализација
угпвпра у тпку.

19.02.2020.
гпдине

21.06/40498/19
-

-

03.03.2020.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

ЈИБ:
4401017720006

5.

Санаципни
радпви

Отвпрени
ппступак

(45453100-8)

164-1-3-16059/20

П.З.Р „DMD
Molerin“
Чардачани,
Лакташи
ЈИБ:
450401898000

6.

Гепдетске
услуге
(71355000-1)

Отвпрени
ппступак
164-1-2-1855-15/20

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

Извпђеое радпва на
санацији ппслпвнпг
прпстпра Ппдручне
јединице Брпд. Вриједнпст
угпвпра: 12.719,80 КМ (без
ПДВ-а). Извпђач радпва је
пбавезан да радпве кпји су
предмет пвпг угпвпра
изврши у рпку пд 20 радних
дана пд дана увпђеоа у
ппсап пд стране Надзпрнпг
пргана. Рпк плаћаоа: 15
дана пп пријему фактуре и
Записника п примппредаји
и дпстављаоа гаранције за
квалитет изведених радпва.
Набавка услуге
дигитализација аналпгних
катастарских планпва - прва
фаза. Вриједнпст угпвпра:
249.778,05 КМ (без ПДВ-а).
Рпк извршеоа услуга: 9
мјесеци пд дана
пптписиваоа угпвпра. Рпк
плаћаоа: 15 дана пд дана
пријема фактуре и збирнпг
(кпначнпг) Записника п
уреднп извршеним
услугама.

-

-

21.06/40475/19
06.03.2020.
гпдине

-

-

21.06/40456/19
30.04.2020.
гпдине

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

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

7.

Гепдетске
услуге
(71355000-1)

Oтвпрени
ппступак
164-1-2-1865-16/20

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

8.

Услуге
прпграмираоа
и услуге
савјетпваоа

Отвпрени
ппступак
164-1-2-1715-17/20

(72200000-7)

Инфпрмаципни
системи и
сервери
9.

(48800000-6)
Услуге
кпнфигурације
спфтвера
(72265000-0)

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

Отвпрени
ппступак

„SIRIUS 2010“
д.п.п. Баоа Лука

164-1-1-1885-20/20

ЈИБ:
4402692070009

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

Набавка друге фазе
ппремаоа Дата центра.
Вриједнпст угпвпра:
467.625,01 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 90 дана пд
дана пптписиваоа угпвпра.
Рпк плаћаоа: 15 дана пд
дана пријема фактуре и
Записника п прихватаоу
финалнпг извјештаја.

-

-

21.06/404131/19

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

Реализација
угпвпра у тпку.

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

30.04.2020.
гпдине

-

-

21.06/40492/19
11.05.2020.
гпдине

-

-

21.06/404138/19
25.05.2020.
гпдине

10.

Услуге развпја
кприсничких
апликација за
интернет или
Интранет

Отвпрени
ппступак
164-1-2-1725-19/20

ЈИБ:
4402692070009

(72421000-7)

11.

12.

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

Прпизвпди за
чишћеое

Отвпрени
ппступак

„Кецкпм“ д.п.п.
Баоа Лука

(39830000-9)

164-1-1-42-517/19

ЈИБ:
4400846220006

Услуге
дезинфекције
и уништаваоа
штетпчина
(90921000-9)

Директни
сппразум

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

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

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

-

-

21.06/404106/19

Реализација
угпвпра у тпку.

27.05.2020.
гпдине

-

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

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

Реализација
угпвпра у тпку.

Угпвпр брпј
21.06/40412/19 пд
29.05.2020.
гпдине

21.06/404-5/20
-

-

25.03.2020.
гпдине

НАБАВКА
ПРЕМА ПЛАНУ
ИЗ 2019.
ГОДИНЕ.

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

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

-

13.

Услуге
дезинфекције
и уништаваоа
штетпчина

Директни
сппразум

ЈИБ:
4400248080003

(90921000-9)

14.

Израда
челичне
кпнструкције

Директни
сппразум

15.

(90921000-9)

“Čekić“ d.o.o.
Градишка
ЈИБ:
4401026120003

(45262400-5)

Услуге
дезинфекције
и уништаваоа
штетпчина

"САНИТАЦИЈА"
д.п.п. Звпрник

Директни
сппразум

EKO-BEL д.п.п.
Трн
ЈИБ:
4400855480002

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

21.06/404-5/20
-

-

-

-

30.03.2020.
гпдине

21.06/05437/20
01.04.2020.
гпдине

21.06/404-5/20
-

-

06.04.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
31.03.2020.
гпдине.

-

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

Угпвпр
реализпван:
13.04.2020.
гпдине

-

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

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

-

16.

Услуге
дезинфекције
и уништаваоа
штетпчина

Директни
сппразум

ЈИБ:
4404117800006

(90921000-9)

17.

Радна
мемприја
(RAМ)

Директни
сппразум

(30236110-6)

18.

Штампане
коиге
(22110000-4)

"DEZINSEKCIJA"
д.п.п. Бијељина

Директни
сппразум

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

PRIMAPROM
d.o.o. Баоа Лука
ЈИБ:
4400938000002

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

21.06/404-5/20
-

-

-

-

08.04.2020.
гпдине

21.06/40412/20
10.04.2020.
гпдине

21.06/05444/20
-

Угпвпр
реализпван:
22.04.2020.
гпдине.

-

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

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

Угпвпр
реализпван:
23.04.2020.
гпдине.

-

21.04.2020.
гпдине

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

19.

Материјали за
пзначаваое
(34924471-0)

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

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

Набавка материјала за
пзначаваое међних линија.
Вриједнпст угпвпра:
44.607,00 КМ (без ПДВ-а).
Прпдавац је пбавезан
исппруку рпбе вршити
сукцесивнп, при чему је
пбавезан да први дип
исппруке кпји пбухвата
кпличину пд 1600 кпмада
бетпнских стубића, 1600
кпмада дрвенпг кпља и 50
кпмада маркирних спрејева
изврши у рпку пд 10 (десет)
дана пд дана закључеоа
угпвпра. Прпдавац је
пбавезан исппруку
препсталих бетпнских
стубића, дрвенпг кпља и
маркирних спрејева, те
исппруку челичних бплцни
вршити на пснпву писанпг
захтјева Купца, у складу с
динамикпм кпју пдреди
Купац, а кпја зависи пд фазе
реализације гепдетскптехничких радпва у
ппступку експрппријације за
пптребе изградое аутп-пута
и гаспвпда дипнице
Вукпсавље-Брчкп и БрчкпРача. Рпк плаћаоа: 30 дана
пд дана пријема фактуре уз
кпју је Прпдавац пбавезан
прилпжити записник из
члана 6. пвпг угпвпра, на
жирп-рачун Прпдавца
наведен на исппстављенпј
фактури.

-

-

21.06/404-9/20
28.04.2020.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

-

20.

Услуге
чишћеоа
зграда

Директни
сппразум

(90911200-8)

21.

Банкарске
услуге

Директни
сппразум

(66110000-4)

22.

Банкарске
услуге
(66110000-4)

Директни
сппразум

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

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

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

Набавка пружаоа услуге
унутрашоег чишћеоа
прпстприја и стаклених
ппвршина ппдручних
јединица и ппдручних
канцеларија РУГИПП.
Вриједнпст угпвпра:
6.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк пружаоа услуге:
сукцесивнп у перипду пд 9
мјесеци пд дана закључеоа
Угпвпра, према динамици
кпју пдреди Наручилац
услуге. Фактурисаое се
врши накпн сваке
ппјединачне извршене
услуге чишћеоа. Плаћаое:
у рпку пд 30 дана пд дана
пријема фактуре на
Прптпкпл Наручипца и
Записника п уреднп
извршенпј услузи.
Набавка банкарских услуга
– впђеое рачуна и услпви
платнпг прпмета.
Вриједнпст угпвпра:
5.800,00 КМ (без ПДВ-а).
Угпвпр се закључује на
перипд пд 01.05.2020. дп
28.02.2021. гпдине.
Набавка банкарских услуга
– впђеое рачуна и услпви
платнпг прпмета.
Вриједнпст угпвпра: 200,00
КМ (без ПДВ-а). Угпвпр се
закључује на перипд пд
08.05.2020. дп 28.02.2021.
гпдине.

21.01/40415/20
-

29.04.2020.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Реализација
угпвпра у тпку.

-

21.06/404-6/20

-

-

29.04.2020.
гпдине

21.06/404-6/20
-

-

04.05.2020.
гпдине.

23.

Заштитна
ппрема
(18143000-3)

24.

Услуге
пглашаваоа и
маркетинга

Кпнкурентски
захтјев за
дпстављаое
ппнуда

Директни
сппразум

(79340000-9)

25.

Преграде
(44112300-1)

Директни
сппразум

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

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

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

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

21.06/404-8/20
-

-

05.05.2020.
гпдине

21.06/40422/20
-

07.05.2020.
гпдине

-

-

21.06/05461/20
08.05.2020.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

Реализација
угпвпра у тпку.

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

-

-

-

26.

Услуге
графичкпг
пбликпваоа

Директни
ппступак

(79822500-7)

27.

Стручни
часпписи

Директни
сппразум

(22211000-2)

28.

Разни
медицински
уређаји и
прпизвпди

Директни
сппразум

„BB Print“ Баоа
Лука
ЈИБ:
4507384930001

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

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

(33190000-8)

29.

Разни
прпизвпди
(44423000-1)

Директни
сппразум

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

Набавка услуге итраде
печата за лица гепдетске
струке, кпјима је издата
гепдетска лиценца првпг
или другпг реда. Вриједнпст
угпвпра: 4.499,25 КМ (без
ПДВ-а). Исппрука
сукцесивнп,у складу са
пптребама Наручипца, дп
истека угпвпрених
финансијских средстава.
Плаћаое у рпку 14 дана пд
дана пријема фактуре.
Набавка претплате на
часппис ФИНРАР за 2020.
гпдину. Вриједнпст угпвпра:
1.108,55 КМ (без ПДВ-а).
Плаћаое аванснп.
Набавка уређаја за
бескпнтактнп мјереое
тјелесне температуре.
Вриједнпст угпвпра:
1.430,01 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 1 дан пд дана
пптписиваоа угпвпра.
Плаћаое: у рпку пд 40 дана
пд дана извршене
исппруке, те исппстављене
фактуре и птпремнице
пптписане пд стране пбје
угпвпрне стране.
Набавка чпхе и плексигласа
за пптребе Одјељеоа за
архив дпкументације и
дигитални архив.
Вриједнпст угпвпра:
2.273,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 5 радних
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30

21.06/40419/20
-

08.05.2020.
гпдине

Реализација
угпвпра у тпку.

-

Реализација
угпвпра у тпку.

-

21.06/05415/20
-

11.05.2020.
гпдине

-

-

21.06/05459/20
13.05.2020.
гпдине.

-

-

21.06/05455/20
21.05.2020.
гпдине

Угпвпр
реализпван:
14.05.2020.
гпдине.

-

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

Угпвпр
реализпван:
04.06.2020.
гпдине
Укупна утрпшена
вриједнпст:
2.273,00 КМ (без
ПДВ-а).

-

дана пд дана исппстављаоа
фактуре.

30.

Услуге
ппправака и
пдржаваоа
прецизне
ппреме

Директни
сппразум

ЈИБ:
4201199420003

(50430000-8)

31.

Претплатничке
услуге

Директни
сппразум

(79980000-7)

32.

Заштитни
визири
(18142000-6)

GEOKOM д.п.п.
Сарајевп

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

Директни
сппразум

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

Сервисираое и пдржаваое
гепдетских инструмената и
гепдетске ппреме.
Вриједнпст угпвпра:
1.791,70 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 10 дана пд
дана пптписаваоа угпвпра.
Рпк плаћаоа: 15 дана пд
дана исппстављаоа фактуре
и птрпемнице.
Набавка услуге кприштеоа
генералнпг сервиса вијести
„СРНА“, за пптребе
нпвинара РУГИПП. Угпвпр
се закључује на перипд пд
12 мјесеци (пд 03.06.2020.
гпдине дп 02.06.2021.
гпдине). Вриједнпст
угпвпра: 6.000,00 КМ (без
ПДВ-а). Фактурисаое: на
мјесечнпм нивпу у изнпсу
пд 500,00 КМ без ПДВ-а.
Плаћаое: у рпку пд 15 дана
пд дана пријема фактуре.
Набавка заштитних визира
за заппслене. Вриједнпст
угпвпра: 5.950,00 КМ (без
ПДВ-а). Исппрука рпбе на
адресу РУГИПП у рпку пд 3
дана пд дана закључеоа
Угпвпра. Плаћаое: у рпку
пд 15 дана пд дана уреднп
исппстављене фактуре и
птпремнице.

-

-

21.06/40428/20
25.05.2020.
гпдине

-

-

21.01/052304/20

Угпвпр
реализпван:
03.06.2020.
гпдине

-

Укупна утрпшена
вриједнпст:
1.791,70 КМ (без
ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

-

28.05.2020.
гпдине

-

-

21.06/05460/20
12.05.2020.
гпдине

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

-

33.

Ознаке
(39561133-3)

Директни
сппразум

BB PRINT, Баоа
Лука
ЈИБ:
4507384930001

34.

Тегпви за
баждареое

Директни
сппразум

(38311210-3)

Љепила
35.

(24910000-6)

Директни
сппразум

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

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

36.

Ппстављаое
преграда
(45421152-4)
Радпви
пблагаоа зида
(45432210-9)

Директни
сппразум

PZR “DMD
MOLERIN“ S.P.
Чардачани,
Лакташи
ЈИБ:
4504018980005

Набавка амблема
Републике Српске.
Вриједнпст угпвпра:
6.000,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 25 дана пд
дана закључеоа Угпвпра:
Рпк плаћаоа: 14 дана пд
дана уреднп исппстављене
фактуре и птпремнице.
Набавка гепдетских тегпва.
Вриједнпст угпвпра:
1.290,00 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 8 радних
дана пд дана закључеоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана
исппставаљаоа фактуре и
птпремнице.
Набавка љепила за пптребе
Одјељеоа за архив
дпкументације и дигитални
архив. Вриједнпст угпвпра:
2.257,50 КМ (без ПДВ-а).
Рпк исппруке: 5 радних
дана пд дана пптписиваоа
угпвпра. Рпк плаћаоа: 30
дана пд дана исппстављаоа
фактуре.
Радпви пблагаоа зидпва и
ппстављаоа преграда.
Вриједнпст угпвпра 5.855,57
КМ (без ПДВ-а). Рпк
извршеоа: 30 дана пд дана
пптписиваоа угпвпра.
Плаћаое: у рпку пд 30 дана
пд дана пријема фактуре.

-

-

21.06/05475/20
26.05.2020.
гпдине

-

-

21.06/05453/20
29.05.2020.
гпдине

-

-

21.06/05450/20
01.06.2020.
гпдине

-

-

21.06/40431/20
26.06.2020.
гпдине

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

-

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

-

Угпвпр
реализпван:
08.06.2020.
гпдине.
Укупна утрпшена
вриједнпст:
2.257,50 КМ (без
ПДВ-а).

Реализација
угпвпра у тпку.

-

-

37.

Лпж уља
(09135000-4)

Директни
сппразум

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

Набавка лпж уља за
пптребе гријаоа ПЈ
Проавпр. Вриједнпст
угпвпра: 4.800,00 КМ (без
ПДВ-а). Рпба ће се
исппручивати сукцесивнп,
према динамици кпју
пдреди ПЈ Проавпр.
Исппрука: у рпку пд 24 часа
пд мпмента ппднпшеоа
захтјева пд стране ПЈ
Проавпр. Плаћаое: у рпку
пд 10 дана пд дана пријема
фактуре и птпремнице.

-

-

21.06/05489/20

Реализација
угпвпра у тпку.

29.06.2020.
гпдине

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

-

